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Kallelse
Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2020-11-03

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Hotell Bohusgården kl. 13:00 onsdagen den 11 november 2020

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021

3.

Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort

4.

Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB

5.

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB

6.

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB

7.

Val av styrelse och lekmannarevisorer till Lysekils Busstrafik AB

8.

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en
kooperativ hyresrättsförening

Dnr KS 289389

Dnr KS 2020/00559
Dnr KS 2020/00590
Dnr KS 2020/00629
Dnr KS 2020/00604
Dnr KS 2020/00628
Dnr KS 2020/00640

Dnr KS 2019/00911
9.

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om
kommunal bostadsförmedling

Dnr KS 2019/00739

10. Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om förbättrad
belysning som brottsförebyggande åtgärd

Dnr KS 2019/00317

Föredragande

Kallelse
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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2020-11-03

Föredragningslista

Föredragande

11. Riktlinjer för Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal,

förbindelser och överenskommelser, uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/00113

12. Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av samverkan
med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från Vänern

Dnr KS 2020/00227

13. Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
Dnr KS 2020/00596
14. Anmälan av revisionsrapport oktober 2020, uppföljande granskning av
2018 års fördjupande granskningar

Dnr KS 2020/00677

15. Anmälan av revisionsrapport avseende granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Dnr KS 2020/00643

16. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2020/00001
17. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.
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Information
Adressändring?
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan).
Interpellationer
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas.
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts.
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på
nästkommande sammanträde.
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl.
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om
du inte själv har möjlighet.
Motioner
Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får
motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet.
Allergi, astma, doftöverkänslighet
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller
andra starkt doftande hygienartiklar.
Ta inte med citrusfrukter och nötter.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Sebastian Johansson
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90

Kommunledningskontoret
Avdelningen juridik och administration
Postadress
45181 UDDEVALLA
Stadshuset Varvsvägen 1
www.uddevalla.se
E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

Besöksadress Telefon
0522-69 60 00
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Information med anledning av covid -19.
På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att
allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändningen. Anledningen
är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber
allmänheten att respektera detta.
En överenskommelse har träffats mellan partiernas gruppledare och
kommunfullmäktiges presidium att genomföra sammanträdet med 32
ledamöter och inga närvarande icke-tjänstgörande ersättare. Vilka som ska
delta på sammanträdet för de olika partierna avgörs av respektive
partigrupp. Ni behöver alltså inte kontakta kommunledningskontoret för att
meddela förhinder, gruppledarna ansvarar för att meddela vilka som ska
närvara. Det är gruppledarens ansvar att se till att partiet representeras av
rätt antal personer.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 298

Dnr KS 2020/00559

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021
Sammanfattning

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 utgår från de förutsättningar och 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 att medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer
att påverkas negativt och tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens
budgetproposition. Pandemin kommer också att sätta tydliga avtryck 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.
Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare
redovisats. 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 nettokostnaderna minskas. Det bekräftar den
bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och måste fortsätta i
enlighet med tidigare planer. I förutsättningarna har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020,
som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 2022.
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. 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. En finansiering för de ökade kostnaderna för
befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver
skapas och denna volym ökar över tid.
Effektiviseringsfonden som infördes föregående år är borttagen och finns inte med i
föreslaget till flerårsplan.
Förslaget till flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor.
Detaljer och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas
budget och verksamhet”. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas
internbudget under hösten.
Beslutsunderlag

Kristdemokraternas budgetförslag
Uddevallapartiets budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Miljöpartiets budgetförslag
Majoritetspartiernas förslag till Flerårsplan 2021-2023 med budget 2021
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 298
Yrkanden

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetförslag.
Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
David Höglund Velasquez (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag
Ingemar Samuelsson (S): Bifall till majoritetspartiernas budgetförslag enligt förslaget i
handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner kommunstyrelsen bifalla
majoritetspartiernas förslag enligt handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 298

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 samhällsbyggnadsnämnden,
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.
Reservation

Uddevallapartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-19

Handläggare

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

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021
Sammanfattning

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 utgår från de förutsättningar och 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 att medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer
att påverkas negativt och tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens
budgetproposition. Pandemin kommer också att sätta tydliga avtryck 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.
Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare
redovisats. 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 nettokostnaderna minskas. Det bekräftar den
bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och måste fortsätta i
enlighet med tidigare planer. I förutsättningarna har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020,
som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 2022.
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. 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. En finansiering för de ökade kostnaderna för
befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver
skapas och denna volym ökar över tid.
Effektiviseringsfonden som infördes föregående år är borttagen och finns inte med i
föreslaget till flerårsplan.
Förslaget till flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor.
Detaljer och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas
budget och verksamhet”. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas
internbudget under hösten.

Dnr KS

2020/00559

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2020-10-19

Beslutsunderlag

Förslag till Flerårsplan 2021-2023 med budget 2021
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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 samhällsbyggnadsnämnden,

Dnr KS 2020/00559

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2020-10-19

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.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till

Helena Olsson
Controller

Dnr KS 2020/00559

Förslag till

FLERÅRSPLAN 2021-2023
MED BUDGET 2021
UDDEVALLA KOMMUN
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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 kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som
positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) och vägar.
Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling
skapar ökad attraktivitet och utveckling.

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i
samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.
Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och
idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd,
rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa.
Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De
når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.
Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande
eller anställning.

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla
och nya miljöer möts och samspelar
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom
sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.
Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar,
vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer.
Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv och
traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov.
Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår
kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra
samhällsaktörer.

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är
självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd,
vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.
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Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och
vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.
Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och
naturreservat.

Övergripande strategier
Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär en
strävan mot för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla
kommuns lokala förhållanden.
Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar ekologisk 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 naturupplevelserna och göra friluftslivet tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer och ge förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende
och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.
Både hållbar 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 hushållning. 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 heltidsresan, 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 integrationsarbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning, 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 kulturverksamhet, 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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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 nettokostnaderna 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.
Förslaget till flerårsplan 2021-2023 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16
kronor.
Effektiviseringsfonden som infördes föregående år har tagits bort och finns inte med i föreslagen
flerårsplan.
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.
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
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minskade nettokostnaderna har nämndfördelats. Förändringstrycket har därmed minskat jämfört med
tidigare års beräkningar på grund av att flera effektiviseringsåtgärder arbetats in. Även ökade statsbidrag
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 2023. 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.
Förändringstryck
- behov av minskade kostnader eller ökade intäkter i mkr
238
199

206

236

212

164

91

51
5
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Plan

Plan

Plan

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

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.

Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Bokslut Prognos
2019
2020
99,7
95,3
12,1
14,1
23,0
80,0
525
384
3 504
3 653
266
480
10
172

Plan
2021
99,1
13,9
29,5
588
4 124
872
34

Plan
2022
98,5
13,9
32,4
658
4 647
1 345
58

Plan
2023
98,2
13,7
28,1
878
5 326
1 974
71

Mål
99,0
öka
30,0
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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 lönesumman. 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 befolkningsutvecklingen.
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 engångskaraktär 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. Grundförutsättningarna 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 kommuninvånare 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 uppehållstillstånd 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 20002019 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
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

56 703

373

896

1 455

1 874

2 344

Summa

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

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

30

30

30

30

Egenfinansiering av investeringar %

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar:
Mkr
Resultat (1 % av skatter och bidrag)
Maximal investeringsnivå

2020

2021

2022

2023

37

37

38

40

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.

Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Bokslut
2019
99,7%
12,1%
23,0%
525
3 504
266
10

Prognos
2020
95,3%
14,1%
80,0%
384
3 653
480
172

Plan
2021
99,1%
13,9%
29,5%
588
4 124
872
34

Plan
2022
98,5%
13,9%
32,4%
658
4 647
1 345
58

Plan Utblick Utblick
2023
2024
2025
98,2% 98,0%
98,0%
13,7% 14,7%
15,7%
28,1% 82,5%
85,3%
878
330
330
5 326
5 432
5 528
1 974
2 030
2 076
71
82
83

Mål
99,0
öka
30,0
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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 arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt finansierad löneökningstakt medan inflationen
pendlar runt 2 %.
%

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

-

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande
perioden (ackumulerade belopp):
Mkr
Lönereserv
Prisreserv (varor och tjänster)
Summa
Ändring jämfört med gällande plan

2021

2022

2023

127

190

259

13

27

41

140

217

300

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
Pensionskostnader (brutto)

2020

2021

2022

2023

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. Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling som
framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande kostnads-
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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.
%
Nettokostnadsandel

Bokslut
2019

Prognos
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

99,7

95,3

99,1

98,5

98,2

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
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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.

Skatt, utjämning och bidrag, mkr

Bokslut
2019

Prognos
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

3 484

3 692

3 738

3 827

3 963

6,0%

1,3%

2,4%

3,6%

106,0%

107,3%

109,8%

113,7%

+78

+124

-24

Förändring %
Ackumulerad förändring %
Ändring jämfört med gällande plan, mkr

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. välfärdsmiljarderna 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 0 mkr och för 2023 till -3 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

Investeringsnivå

525

384

588

658

878

Resultat och avskrivningar

120

307

174

215

247

23 %

80 %

30 %

32 %

28 %

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %

572

591

645

716

Avvikelse mot mål 30 % i mkr

188

3

-13

-162

Självfinansieringsgrad %
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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 20212023 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.
%

Bokslut

Prognos

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

12,1

14,1

13,9

13,9

13,7

Bokslut

Prognos

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

Total låneskuld

3 504

3 653

4 124

4 647

5 326

Varav vidareutlåning till bolag och
stiftelser

3 238

3 173

3 252

3 302

3 352

266

480

872

1 345

1 974

Soliditet inkl. pensionsskuld

Skulder och räntor
Upplåning

Varav kommunens egen låneskuld

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 1 800 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 100 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.
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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 föreslås att internräntan sänks 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
Soliditet

10

11

9

30

↓

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 ”Skattefinansieringsgrad 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. Resultatnivån 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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Resultat (mkr)

Nettokostnadsandel (%)
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Resultat o avskrivningar

Investeringar

Finansiering

Känslighetsanalys
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter
som händelserna har:
Årseffekt 2021,
mkr

Händelse
Löneförändring med 1 %-enhet

+- 29

Förändring av antalet anställda med 100

+- 46

Inflationsförändring med 1 %-enhet

+-

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

+-

5*

Ändrad befolkning med 100 personer inkomstutjämning

* exkl. effekter på kommunal service

skatt och

8
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET
RESULTATBUDGET
mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Finansnettots andel av skatter och bidrag
Resultat i % av skatter och bidrag

BALANSBUDGET
mkr
Anläggningstillgångar
- varav långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
- varav kassa, bank och korta placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
- varav pensionsskuld
Skulder
- varav långfristiga lån
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen
Soliditet inkl pensionsskuld

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

Bokslut
2019

Prognos
2020

930
-4 326
-135
1
-3 530

904
-4 476
-140
0
-3 712

911
-4 524
-155
0
-3 768

920
-4 634
-175
0
-3 889

2 675
809
-6

2 695
997
162

2 719
1 019
26

2 825
1 002
59

2 936
1 027
74

69
-53
10

65
-55
172

62
-54
34

59
-60
58

64
-67
71

99,7%
0,5%
0,3%

95,3%
0,3%
4,7%

99,1%
0,2%
0,9%

98,5%
0,0%
1,5%

98,2%
-0,1%
1,8%

Bokslut
2019

Prognos
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

1 694
10
97
45
4 271
3 504

1 866
172
85
35
4 403
3 653

1 900
34
89
34
4 882
4 124

1 958
58
61
36
5 405
4 647

2 030
71
63
38
6 083
5 326

6 062

6 354

6 870

7 424

8 176

266
12,1%

480
14,1%

872
13,9%

1 345
13,9%

1 974
13,7%

Bokslut
2019

Prognos
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

-525
0
-525

-384
0
-384

-588
0
-588

-658
0
-658

-878
0
-878

234
-85
0
301
0
75
525

226
0
0
149
0
-56
319

195
-79
0
471
0
0
588

185
-50
0
523
0
0
658

249
-50
0
679
0
0
878

23,0%

80,0%

29,5%

32,4%

28,1%

900
-4 211
-110
-69
-3 490

5 762
3 238
300
26
6 062

5 946
3 173
408
82
6 354

Plan
2021

6 472
3 252
398
82
6 870

Plan
2022

7 026
3 302
398
82
7 424

Plan
2023

7 778
3 352
398
82
8 176
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DRIFTSBUDGET
Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
KS Försörjningsstöd
Barn och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnden
Driftreserv för nytt badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Centrala upphandlingseffekter
Nämndernas över/underskott
Effektiviseringsfond
Summa nämnder/styrelser

Bokslut Prognos
2019
2020

Plan
2022

Plan
2023

-11,5
-285,7
-74,0
-1 479,3
-1 365,9
-103,8
-145,0
-0,1
-20,0
-39,9
0,0

-11,5
-276,9
-74,0
-1 457,2
-1 367,8
-100,8
-141,4
-1,6
-20,0
-62,8
7,0

-11,5
-274,5
-74,0
-1 464,8
-1 377,0
-100,8
-141,4
-0,1
-20,0
-87,4
7,0

-3 386,0

-11,0
-291,7
-43,0
-1 480,2
-1 371,8
-104,4
-143,8
-0,1
0,0
-24,6
0,0
70,2
-29,0
-3 429,4

0,0
-3 525,2

0,0
-3 507,0

0,0
-3 544,5

-132,6
28,2
-3 490,4

-131,4
31,0
-3 529,8

-218,0
31,0
-3 712,2

-299,0
37,7
-3 768,3

-387,0
42,8
-3 888,7

2 675,3
808,7
-6,4

2 694,5
997,2
161,9

2 719,0
1 019,0
25,8

2 825,0
1 002,0
58,7

2 936,0
1 027,0
74,3

69,3
-53,4
9,5

65,1
-55,3
171,7

62,3
-54,4
33,7

59,2
-59,6
58,3

63,7
-66,5
71,5

9,5

171,7

33,7

58,3

71,5

Arbetsgivaravgifter
Avtalsförsäkringar
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktade statsbidrag tillskott
Övriga poster

8,7
0,2
-113,0
0,0
0,0
-28,5

10,5
0,0
-70,0
-59,0
0,0
-12,9

4,0
0,0
-76,0
-140,0
-6,0

4,0
0,0
-80,0
-217,0
-6,0

4,0
0,0
-85,0
-300,0
-6,0

Summa ej fördelade poster

-132,6

-131,4

-218,0

-299,0

-387,0

Övriga ej fördelade poster ***
Eliminering internt finansnetto
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

-10,2
-236,5

Plan
2021

-1 474,0
-1 405,6
-118,4
-140,0
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,0

Specifikation ej fördelade poster:
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET
Belopp i miljoner kronor (mkr).

KOMMUNFULLMÄKTIGE
År

Kommunbidrag

2020

11,0

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2021

0,5

11,5

-

2022

0,5

11,5

-

2023

0,5

11,5

-

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

KOMMUNSTYRELSEN
År
2020*

Kommunbidrag

Ändring

Kommunbidrag

277,7

Investeringar
25,4

2021

82,0

359,7

50,6

2022

73,2

350,9

94,2

2023

70,8

348,5

47,8

Kommunbidragsförändring
Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +82,0 mkr för 2021, +73,2 mkr för 2022 och +70,8 mkr för
2023.
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.
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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 omsorgsområdet 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.

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2020

1 480,2

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
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

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.
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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.

SOCIALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2020

1 385,8

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
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

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
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.
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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 socialnämnden. 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.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2020

104,4

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
189,5

2021

-0,6

103,8

206,0

2022

-3,6

100,8

209,0

2023

-3,6

100,8

186,0

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.
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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.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2020

Ändring

Kommunbidrag

143,8

Investeringar
155,6

2021

1,2

145,0

51,0

2022

-2,4

141,4

118,8

2023

-2,4

141,4

263,0

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.
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.
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•

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.

VALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2020

0,1

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2021

0,0

0,1

-

2022

1,5

1,6

-

2023

0,0

0,1

-

Kommunbidragsförändring
Nästa planerade val är 2022.
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2021-2030
Total
t.o.m
investering 2020

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut

KS Brandstation Ljungskile
KS Brandstation Uddevalla
Gator & trafikanordningar i anslutning till Ny
SBN Brandstation Uddevalla
BUN Ramnerödskolan
BUN Skansen förskola
BUN Killingen förskola
BUN Bokenäs förskola
SOC Gruppbostad LSS Fasseröd/Störtloppsgatan
SOC
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
KFN

Vård- och omsorgsboende 20 platser och
hemtjänstlokal, Rotviksbro
Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan
Rydingsberg
Ny väg Frölandsvägen - Undavägen. (Förstudie finns)
Gestaltningsprogram: strandpromenad, park mm
Ny spårförbindelse Sörvik
Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten
Framtidens bad, Ny simhall Rimnersområdet

SUMMA
KS
SBN
SBN
KFN

KFN Konstgräsplaner kommunövergripande
KFN Emaus lantgård, förråd

SUMMA
2b. Reinvesteringar Maskiner och inventarier

KS Nytt dokument- och ärendehanteringssystem
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen
BUN Inventarier fordon & IT verksamheter
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber el.
SOC alternativ för personal och brukare
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation
SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet
SOC Återinvesteringar ombyggnationer
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner
KFN Maskiner och inventarier

SUMMA

SBN
SBN
SBN
KFN

2022

2023

2024-2030

23,0
181,0

18,4
10,2

4,6
40,0

12,0
303,0
27,0
45,0
33,0
26,0

1,0
191,0
16,0
23,0
10,0
6,0

9,0
75,0
10,0
22,0
15,0
16,0

2,0
37,0
1,0

34,0

42,0
1,0
7,5
12,0

12,0
6,0

85,0
70,0

85,0
230,0

235,0
92,0

1 761,5 383,6 317,6 358,5 373,8

327,0

88,0
7,0
9,5
13,0
5,0
20,0
505,0
464,0

1,0
5,0
50,0
52,0

2 a Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar

Arkivlokal
Planerat underhåll - fastigheter
Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark
Rimnersvallen, enligt LFP

2021

2,0
1,0
4,0
15,0
50,0
20,0

2,0
400,0
250,0
33,0

2,0
40,0
25,0
17,0

26,0
2,0

713,0

3,0
37,9
126,0

90,0

Behov
Behov
kommun- kommunbidrag
bidrag
2021
Helår

1,0

40,8

0,7
20,0
2,0
3,5
2,0
7,7

8,0
3,0

0,3
0,9
4,8

7,0

SUMMA

19,4
0,4
0,4
0,7
0,3
0,9
24,3
21,2

104,4
?

40,0
25,0
16,0

40,0
25,0

280,0
175,0

3,0
2,0

3,0

11,0

9,0

0,0

89,0

84,0

76,0

464,0

21,0

4,0
21,0

4,2
21,0

3,0
4,0
21,0

25,7
42,0

8,1
20,1
32,6
5,5
21,5
50,0

0,5
0,7
2,3
0,5

0,5
1,0
2,3
0,5
3,5
5,0

0,7
1,0
2,5
0,5
2,0
5,0

0,8
2,0
2,5
0,5
2,0
5,0

5,6
15,4
23,0
3,5
14,0
35,0

304,7

25,0

37,8

36,9

40,8

164,2

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

2,0
1,0

5,0
14,0
1,0
3,0

5,0

5,0

13,0

1,0
3,0

1,0
3,0

21,0

78,0

3,0

23,0

9,0

9,0

34,0

0,6

6,0
?

Delvis inom
ram

?

0,6

6,0

?

1,1

1,3

1,1

1,3

0,7
0,1

1,4
0,7
0,4
0,05

0,8

2,4

3. Profilinvesteringar
Å-rummet
Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget)
Julbelysning
Konstnärlig gestaltning

1,0
?
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Total
t.o.m
investering 2020

2021

2022

2023

2024-2030

4. Expansionsinvesteringar
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC

Äsperöd förskola om- och tillbyggnad
Ny förskola norr Dalaberg 1:1
Ny förskola Söder/Centrum
Parken förskola om- och tillbyggnad
Herrestad förskola ombyggnad
Dalabergs förskola nybyggnad
Forshälla/Ammenäs förskola
Källdals förskola
Helenedals förskola
Moduler & övr lokallösningar
Äsperödskola F-6
Centrum grundskola F-6 nybyggnad
Centrum grundskola 7-9 nybyggnad
Forshälla/Ammenäs skola
Brandlarm Skolor/Förskolor
Servicebostad LSS 1 - ev. ej aktuell, planen kommer att ses över.
Gruppbostad LSS 1 - ev. ej aktuell, planen kommer att ses över.
Servicebostad LSS 2
Gruppbostad LSS 2
Gruppbostad LSS 3
Gruppbostad LSS 4
Servicebostad LSS 4
Servicebostad LSS 5
Gruppbostad LSS 6
Gruppbostad LSS 6
Servicebostad LSS 7
Gruppbostad LSS 7
Nytt Äldreboende 1 med 40 platser
Nytt Äldreboende 2 med 40 platser

45,0
60,0
45,0
80,0
60,0
45,0
45,0
45,0
30,0
40,0
300,0
310,0
310,0
250,0
2,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
250,0
250,0

SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
KFN

Mindre investeringar för genomförande av
handlingsplaner
Göteborgsvägen Etapp 2
Tuvullsvägen
Ny väg Kuröd - Lillesjö
Gatuombyggnad VA sanering
Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning
Sunningebacken
Sunningebergen gator
Skarsjövallen gator
Temalekplats Ljungskile
Temalekplats centrala Uddevalla
Ny offentlig toalett Uddevalla centrum
Ställplats Bodele
VA-anslutning fritidshus Bodele
Hus för kultur

100,0
5,0
5,0
25,0
24,0
100,0
5,0
10,0
56,0
3,0
7,0
3,0
5,0
1,0
36,8

SUMMA

2 864,8

TOTAL

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen
Barn och utbildning
Socialnämnden
Samhällsbyggnad
Kultur o Fritid
TOTAL

246,9
2 201,0
991,3
1 640,0
641,8
5 721

2,0
2,0

21,0
15,0

22,0
25,0

20,0
10,0

25,0
70,0
60,0
25,0
45,0
25,0
20,0

100,0
20,0
20,0
15,0

180,0
290,0
290,0
235,0

3,5
5,0
3,5
7,0
5,0
3,5
3,5
3,5
2,0
4,5
20,0
20,0
20,0
15,0

13,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
200,0
250,0

5,7
7,7
5,7
7,7
7,7
7,7
5,7
5,7
7,7
7,7
5,7
7,7
41,7
41,7

18,0
20,0
10,0
20,0

20,0

20,0

4,5
20,0

1,0
0,0
0,0

1,0
13,0
13,0

13,0
13,0
13,0
13,0

13,0
13,0
13,0

50,0

10,0

10,0

0,5

4,5

4,0
10,0

4,0
10,0

10,0

0,2
0,4
0,1

5,0
0,2
0,2
1,5
1,1
1,5
0,5
1,0
3,5
0,3
0,5
0,2
0,4
0,1

2 172,0

6,1

297,8

878

3 161

16

412

25,7
1 307,0
692,5
979,0
157,0
3 161

1,0
4,5
0,0
10,2
0,0
16

2,0
10,0

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

437

28,6
286,0
10,0
60,0
52,0
437

50,6
200,0
80,3
206,0
51,0
588

588

94,2
134,0
101,7
209,0
118,8
658

70,0
5,0

0,5

25,0
14,0
70,0
5,0
10,0
56,0

0,3

7,0

21,8

14,0

25,0 120,5 169,3 378,0

5 722

Behov
Behov
kommun- kommunbidrag
bidrag
2021
Helår

658

47,8
274,0
106,8
186,0
263,0
878

1,0
143,5
192,9
53,3
21,2
412
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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 samhällsbyggnadsnämnden,
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

A-pris tkr
Kompensationsnivå
egen regi
Kompensationsnivå
friskolor

Förskola
1-5 år
165,5

Fritids
Grundskola Gymnasie
6-12 år
6-15 år
16-18 år
42,3
115,8
131,6

75%

74%

81%

Efterfrågenivå

87%

Varav andel egen regi
Varav andel friskolor

58%
42%

58%

63%

62%

76%

83%

100%

95%

88%
12%

95%
5%

ÄO Ordinärt boende
65-79 år
80-84 år
85-214,2
214,2
214,2

ÄO Särskilt boende
65-79 år 80-84 år
85-982,5
982,5
982,5

67%

67%

67%

63%

63%

63%

8%

19%

18%

4%

12%

13%

65-79
8 640
75
75
30
20
-30
-5
90
20
120

80-84
1 725
30
45
65
90
115
105
25
75
0

85+
1 675
45
25
15
25
30
20
50
65
80

Total
57 076
523
559
419
470
518
517
518
518
518

9 035

2 275

2 030

61 636

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos juni 2020

2020 (föreg prognos)
2021 ny prognos
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Förskola
1-5
3 480
-15
10
-10
25
35
35
45
55
60
3 720

Fritids Grundskola Gymnasie
6-12
6-15
16-18
5 030
7 070
1 960
15
30
45
60
100
35
-5
65
50
0
70
45
5
50
35
15
-5
70
20
25
65
40
15
40
15
30
-15
5 195

7 450

2 330

Demografipeng, tkr per år

Justering 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-1 678
1 118
-1 118
2 796
3 915
3 915
5 033
6 152
6 711

271
1 086
-90
0
90
271
362
724
271

2 245
7 482
4 863
5 237
3 741
-374
1 870
1 122
2 245

3 528
2 744
3 920
3 528
2 744
5 489
5 097
3 136
-1 176

4 367
12 430
7 575
11 562
10 490
9 301
12 362
11 134
8 051

2 723
2 723
1 089
726
-1 089
-182
3 268
726
4 357

2 995
4 493
6 490
8 986
11 482
10 483
2 496
7 488
0

4 822
2 679
1 607
2 679
3 215
2 143
5 358
6 966
8 573

10 541
9 895
9 187
12 391
13 607
12 445
11 122
15 180
12 931

14 908
22 326
16 761
23 953
24 098
21 746
23 485
26 314
20 981

Demografipeng, tkr ackumulerat

Justering 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-1 678
-559
-1 678
1 118
5 033
8 948
13 981
20 133
26 844

271
1 357
1 267
1 267
1 357
1 629
1 990
2 714
2 986

2 245
9 727
14 590
19 827
23 568
23 194
25 065
26 187
28 431

3 528
6 273
10 193
13 722
16 466
21 955
27 051
30 188
29 011

4 367
16 797
24 372
35 934
46 424
55 725
68 087
79 222
87 272

2 723
5 447
6 536
7 262
6 173
5 992
9 260
9 986
14 343

2 995
7 488
13 978
22 964
34 446
44 929
47 425
54 913
54 913

4 822
7 502
9 109
11 788
15 003
17 146
22 505
29 470
38 044

10 541
20 437
29 623
42 014
55 622
68 067
79 189
94 370
107 300

14 908
37 234
53 995
77 948
102 046
123 792
147 277
173 591
194 573
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1. Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer.
Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som
möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

2. Demokrati
Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas
principer.
Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers
grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.
Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande
folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin skall vitaliseras.



Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag
eller undersökningar.



Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag.



Motioner som behandlats i fullmäktige ska vara tillgängliga att söka efter på kommunens hemsida.



Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än vad som är
försvarbart med avseende på arbetsbörda och ekonomi.



Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå.



Platser i kommunalförbund ska tillsättas proportionerligt efter hur stort väljarstöd som partierna har i de
deltagande kommunerna.



Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och
för hanteringen av hot mot förtroendevalda.



Kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning
utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna.



Kommunen ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska
sammansättningen.
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3. Ekonomi
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av
den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.
En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar.
Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga
samhällsvärden så som folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande.
Vi ser arbetet som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd.
Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunens beskattning skall bygga på en långsiktigt strävan om en budget i balans eller överskott.
Målsättning är att varje konjunkturcykel ha ett överskott på i genomsnitt minst en procent.



Kommunen ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den lokala
ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.



Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.



Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste tas med i
varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen.



Kommunen ska långsiktigt alltid sträva efter att kunna svara för sina egna kostnader.
Stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst.



Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.



Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden.



Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till
småföretagare och innovatörer.



Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter,
näringsliv och utbildningsväsende.
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4. Samhällsbyggnad
Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och
det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den
mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar
det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri.
Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering
och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara
betydande.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor
omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar
och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong.

Sverigedemokraterna i Uddevallas föreslår:


Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad.



Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice,
rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.



Grönytor och naturlikande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och
stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet.



Kommunen bör stödja bildandet av vatten- och avloppsföreningar på landsbygden.



Legala klotterplank skall inte tillåtas.



Kommunen ska ha ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri).



Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och
lokala kulturarvet.



Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst
tilltaget.



Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller
västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.



Kommunen bör verka för ett väl utbyggt cykelvägnät.



Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.
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5. Brottsbekämpning
Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs
måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med
ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga
tillbaka brottsligheten kommunalt.
I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen,
lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas.
Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och
arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.



Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och
föreningar samverkar för att förebygga brott.



Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på
arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.



Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av
kameraövervakning och patrullerande ordningsvakter.



Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, gångtullar, parker och
promenadstråk med mera.



All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn.



Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.



Kommunen ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet.



Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet.
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6. Invandring, assimilering och återvandring
Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett
begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa
invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen trots att problem inte har saknats har
denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället.
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och
kulturkretsar. Trots att det inte saknats exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat
sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå sammanlagda nettoeffekten av
massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, så väl ekonomiskt som socialt.
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en
sådan nivå och vara av sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot
vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna i Uddevalla förslår:


Kommunen bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det kommunala
självbestämmandet.



Kommunens integrationsarbete ska bygga på en assimileringsprincip.



Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.



Kommunen skall inte tillåta mångkulturella lovdagar.



Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja
invandrares ursprungliga kultur och identitet.



Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare
som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.



Kommunen ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga
attityder.



Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering, även omvänd sådan,
motverkas.



Kommunen ska ha en återvandringshandläggare.



Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.



Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper
anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.
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7. Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad
valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda
möjligheter för föräldrarna att själva ta hand som sina barn under de tidiga åren, skall därför
eftersträvas.
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att
föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och
leklust tas till vara på bästa sätt och att stress- och bullernivå reduceras till ett minimum.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas.



Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ska uppmuntras.



Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet.



Barngrupperna bör generellt bli mindre.



Arbetssökande och föräldralediga föräldrar ska endast erbjudas
barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.



Modersmålsundervisning i förskolan ska avvecklas.

8. Skola och utbildning
Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan,
framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska
valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges möjlighet att välja skola och skolform.
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla
andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga
elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande skall kunna få stöd och stimulans.
Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande - ett reellt
inflytande - på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiskt arbetssätt och
demokratiskt tänkande.
Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera
eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en
uppgift för familjerna. Skolan skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av
demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen
avskaffas.



Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska eller ett
nationellt minoritetsspråk.



Åtgärder ska vidtagas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna
politiska preferenser.



Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.



Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag.
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Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.



Skolk-sms bör användas.



Kommunen ska erbjuda jourklass för stökiga elever.



Vuxennärvaron i skolan ska ökas.



Den enskilda skolan ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som
så önskar.



Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.



Skolan skall upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande trosuppfattningar
ska undvikas.



Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.



Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7-9.



Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.



Kommunen ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat.
Livsmedel bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.



Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna.



Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i skolan.



Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas.



Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas.



Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till vidareutbildning.
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9. Kommunala arbetsvillkor
En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande
åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik.
Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas
välmående för inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska garantera dess anställda heltid som anställningsform.



Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas.



Kommunen ska upparbeta handlingsplaner för att hantera mobbing och trakasserier på arbetsplatserna.



Kommunen bör ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom,
kompenseras för anställda inom vård och omsorg.



Kommun bör optimera schemaläggningen och därigenom avskaffa ofrivilligt delade turer i den mån det
är möjligt.



Kommunen ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra AKUT-testet och hur man agerar då
någon med diabetes mår dåligt.

10. Individ- och familjeomsorg
Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé.
Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan
nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk, och
social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell, där utgångspunkten är att alla
barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrars inkomst skall ha goda grundförutsättningar att
lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika
anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande
familj.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på
ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.



Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.



Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem.



Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin
problemsituation.



Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.



Kommunen ska ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.



Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
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11. Äldre- och handikappomsorg
De äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte
acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt
och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö, även om vård och
omsorgsbehov ökar, ingen skall tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då
det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske.



Möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras.



Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris.



Kommunen ska införa godkända sprinklersystem eller motsvarande i alla äldreboenden där det saknas.



I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.



Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.



Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum.



De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm, kalla rätter får dock förekomma.



Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt.



Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.



Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste
tas till allergiker och hundrädda.



Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga.



Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika
funktionshinder.



Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.



Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.



Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda
funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
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12. Kultur och fritid
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat det skönhetsvärden och den estetik som det står för.
Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har
åstadkommit.
Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt.
Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen
kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den
solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av
gemenskap.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.



Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.



Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.



Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.



Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.



Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala
kulturarvet.

13. Uddevalla i rörelse
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och
ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en
stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder
dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.
Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning
att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.



Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.



Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.



Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.



Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas.
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14. Miljö, djur och natur
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av denna
för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med det mest nödvändiga
förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de
skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och
möjliggöra en hög livskvalité.
Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att
samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt
framåtskridande. Försiktighetsprincipen är såldes central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik både
när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att
motverka de redan befintliga problemen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Kommunen ska tillhandahålla kompetent energirådgivning.



Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen.



Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare
upprättar och genomför saneringsplaner.



Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.



Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar.



Kommunen bör ej tillstyrka uppförandet av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på
ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt
äventyrar kommunens intressen.



Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera vindkraft om en sådan investering inte kan återföras
till kommuninvånarna ekonomiskt.



Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa balans
mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen.



Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter.



Kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar.
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15. En fungerande kommunal hyresmarknad
Marknaden kan inte ensam garantera alla medborgare rätten till bostad. Stat och kommun har därför
gemensamt ansvar för att förse resurssvaga grupper med ett värdigt boende.
I början av 2000-talet rådde balans på bostadsmarknaden. Följer man befolkningskurvorna ser man
att nuvarande, och tidigare regeringars, invandringspolitik orsakat dagens bostadskris.
Ett hem är grunden för ett tryggt och välmående samhälle. Det ska finnas ett boende för alla oavsett
ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt i att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda
förutsättningar för att bo och studera och att en anpassad och trygg boendeform ges våra äldre.
Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som
passar den egna livssituationen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:


Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så
önskar.



Våra kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god
kvalitet till rimliga hyror.



Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst
tilltaget.



Kommunen ska inte tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de kommunala
bostadsstiftelserna.
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16. Vår politik i siffror (ramförändringar)
Jmf. S, M, C, L
±0

Budget
-11,5

+2,9

-362,6

+2,3

-1 481,6

+30,8

-1 396,7

-10

10

-1

-102,8

-4,9

-140,1

Valnämnd

±0

-0,1

Driftsreserv för nytt Badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.

-20
±0

0
-39,9

Summa nämnder/styrelser

±0
±0
±0

-3 525,2
-218
31

±0
±0
±0
±0
±0

-3 712,2
2 719
1 019
62,3
-54,4

±0
±0
±0
±0

33,7
99,1%
-0,2%
0,9%

Kommunfullmäktige och revision
Digitalisering fullmäktige

Kommunstyrelse
Kameraövervakning av offentliga miljöer
Dubblerat antal ordningsvakter
Utökad säkerhetsavdelning
Kommunövergripande rekryteringsbonus
Fokus på utbildning för minskat behov av försörjningsstöd
Översyn av ingångna IOP avtal

Barn- och utbildningsnämnd
Avvecklad modersmålsundervisning i förskolan
Effektivisering modersmålsundervisning, grundskolan
Ökad andel närproducerad mat och vilt i skolan
Lärarresurser till jourklasser

Socialnämnd
Behålla Hemmafixarna som tjänst till kommunens äldre
Återinföra syn- och hörselresurs
Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte i form av uppgifter
Ökad andel närproducerad mat och vilt i skolan
Kostnadsfritt trygghetslarm

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation
Sammanslagning av Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid

Samhällsbyggnadsnämnd
Avvecklade graffitiytor, minskad klottersanering

Kultur- och Fritidsnämnd
Anslag till kulturarvsfrämjande åtgärder
Avvecklat föreningsstöd till etniska föreningar
Avvecklat kommunbidrag till politiserad verksamhet
Avvecklat delägande i Västra Götalandsregionens teater

Övriga ej fördelade poster
Eliminering internt finansnetto

Summa verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansnetto
Nettokostandsandel inklusive finansnetto
Finansnettots andel av skatteintäkterna
Resultat i procent av skatteintäkterna

RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE

UTVECKLINGSBUDGET - EJ FÖRVALTNINGSBUDGET
Användandet av Uddevallabornas skatteintäkter
Användningen av skattemedel skall ske med ansvar och kunskap. Kommunernas verksamheter skall utvecklas med
kvalitativa mål, men samtidigt drivas kostnadsmedvetet. Hur trist det än kan verka så är pengar viktiga och en ändlig
resurs. Det är en omöjlig uppgift att få skatteintäkterna att räcka till alla önskemål som finns bland våra c:a 55 000
invånare. Kommunal ekonomi handlar om prioritering mellan olika behov och en omsorgsfull ekonomihantering för att
Uddevallas skattepengar skall användas effektivt och ansvarsfullt. Uddevallapartiet har en stark fokusering på
ansvarsfull ekonomistyrning.
Befästa samarbete med företagen
Tillskapandet av ett attraktivt näringsliv är grunden för ökad sysselsättning och därigenom mer skatteintäkter. Större
delen av kommunens skatteintäkter är från arbetande invånare och ju fler arbetstillfällen Uddevalla kan knyta till sig
desto fler av invånarnas önskningar kan uppfyllas. Uddevalla ligger strategiskt väl till rent geografiskt men till detta
behövs även ett inbjudande och hjälpsamt klimat från både politiker, tjänstemän och redan etablerade företag för att vi
ska få nya företag att satsa i vår kommun. Vi tror inte bara att ett nära samarbete skapar nya arbetsplatser, utan att
det även stärker våra skolor genom att vi kan erbjuda praktik som ger arbetslivserfarenhet.

RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE
UTVECKLINGSBUDGET – EJ FÖRVALTNINGSBUDGET

Tillvarata och utveckla god kompetens hos anställda inom Uddevalla kommun
Anställda i Uddevalla kommun har redan idag en hög kompetens och kunskap. Vi vill ta till vara på den och utveckla
den – att vi är bra är ingen ursäkt att vi inte kan bli bättre. Antalet anställda i kommunens serviceorgan har naturligtvis
stor betydelse, men Uddevallapartiet anser att rätt person på rätt plats och som gör rätt sak är minst lika viktigt.
Stärka kvalitén i de kommunala verksamheterna

Uddevalla är redan idag en skolstad, vilket är en god grund till utveckling, och det skall fortsättningsvis vara tryggt att
lämna sitt barn till förskola och utbildning. Vad gäller äldreomsorg står Uddevalla och Sverige inför ett växande
problem. Vi har en åldrande befolkning och en brist på yngre individer som kan utföra omsorgen. Därtill behövs en
utökad omsorg för äldre. För de som är i livets slutskede skall vi kunna erbjuda god palliativ vård så ingen skall behöva
dö ensam. God äldrevård är en stor utmaning som kräver nytänkande, öppenhet, flexibilitet och serviceambition
kombinerat med kvalité. Vi ser med fördel fler privata initiativ inom verksamheterna.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Inkl Valnämnd och Revision
Budget 11,5 Mkr
Tillskott 0,4 Mkr

För satsning på digitalisering samt
extra möteskostnader p g a Covid 2021

KOMMUNSTYRELSEN
Att höja attraktionskraften för företagande och boende
Översvämningsskydd och kajer

Uddevalla är en kuststad med ett unikt läge, längst in i änden av en fjord. Genom historien har centrala Uddevalla
regelbundet drabbats av översvämningar. Hårda vindar pressar in vatten i hamninloppet och det vatten som inte
svämmar över kajkanterna kommer upp ur vägtrummorna. Den befarade höjningen av havsnivåerna behöver också
hanteras i Uddevalla. Uddevallapartiet tror inte att höjning av kajerna är tillräckligt för att lösa problemet. Dock får inte
detta hindra att Uddevallas kajer restaureras. Vi vill att kajerna åtgärdas utan ytterligare fördröjning.
Uddevalla centrum
Åtgärder måste göras för att öka attraktionskraften i centrala staden. Uddevallapartiet vill bygga igen obebyggda
tomter, skapa besöksanledningar och underlätta tillgängligheten. Vi vill utveckla å-rummet, skapa fler arbetsplatser i
centrum, flytta hela eller delar av Stadshuset till centrum. Utan ett levande centrum, ingen levande stad.
Kommunikationer till Göteborg
Ett dubbelspår till Göteborg är naturligtvis det enda rätta. Ett mellansteg för att snabba på processen är att ordna
mötesplatser utefter banan och på så sätt kan avsevärd tid sparas för de resande. Mötesplats Grohed är på väg att
färdigställas. Mötesplatsen måste även kunna hantera godstågen för att persontågen skall kunna gå snabbare.
Anläggande av pendelparkering vid Grohed är en fördel.

EFFEKTIVISERINGSFOND

Utvecklingsbudget - ej förvaltningsbudget

Effektiviseringsfonden 30 Mkr
Snabba beslut genom KS Presidium och Kommundirektören i förening,
öppen för alla nämnder

KOMMUNSTYRELSEN
Budget 350,7 Mkr
Tillskott 33,3 Mkr
 Effektivare metoder inom försörjningsstödet, samordningsfunktioner mellan myndigheter och nära

samverkan med näringslivet

 Processer för centrala staden, trygghet och utveckling, + 6 Mkr till totalt 8 Mkr
 Satsning för förebyggande åtgärder i tidiga åldrar för SN, KoF och BUN + 4 Mkr
 Markreserv på minst 20 Ha, planerad och förberedd industrimark
 Inrätta ett kommunalt Mark- och Exploateringsbolag

KULTUR OCH FRITID
Uddevalla kommun skall främja Friskvård & Kultur
Satsa på kultur
Vi vill satsa på ett rikt kulturliv av hög kvalitet där man långsiktigt arbetar för bredd och individuell utveckling. Vi vill även koppla delar av dessa
satsningar till Uddevalla centrum, vilket får en naturlig win-win-situation för både staden och kulturen. Även en del multifunktionell konst skulle
vara ett positivt inslag i stadsbilden. Vi stödjer de satsningar Kulturskolan gör genom aktiva och interaktiva besök i olika stadsdelar och vill se
mer av den typen av verksamhet. Att Vi önskar en centralt belägen tät skulpturvandring, där av kommunen valda konstnärer får lov att över tid
placera sina verk för försäljning. Vandringen skall öka intresset och främja upplevelsen av konst hos ung som gammal. Önskvärt är att binda
ihop centrum med vattnet, så att kommunens invånare och turister får en mångbottnad upplevelse.
Föreningsliv och bidrag
Uddevallapartiet vill att fördelningen av kommunala medel till verksamheter skall ske efter en uppgjord och så rättvis ordning som det är möjligt
och att samtliga, verkligen samtliga, bidragssansökningar går samma väg och behandlas på samma sätt. Frivilliga och ideella krafter gör i tysthet
ett fantastiskt arbete i Uddevalla, och de gör det i allmänhet gratis. Anhöriga som vårdar äldre eller handikappade går inte att ersätta med betald
personal, eller ungdomsverksamheten i en idrottsförening, där frivilliga ledare offrar sin fritid på att hjälpa och stödja barn och ungdomar.
Exemplen är oräkneliga och de gör en verklig samhällsinsats.
Idrott och friluftsliv
Uddevalla är av tradition en stad med ett rikt idrottsliv. Därtill ligger kommunens placering väl då hav, sjöar och det vi kallar fjäll skapar
förutsättningar för rörelse i skog och mark. Detta är avgörande för invånarnas hälsa och bör uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

KULTUR OCH FRITID

Budget 150 Mkr
Tillskott 10,3 Mkr


Genomför satsningen på kulturstråket – Hus för kultur



Ett ökat Förenings– och Anläggningsstöd innebär ökat ansvarstagande i samhällsutvecklingen..



En gemensam kanslifunktion för mindre föreningar upprättas. Föreningsadministrativ stöd.



Utreda en flytt/tillbyggnad av kulturskolan.



Ny centrumgrundskola samverkan KoF och BUN

BARN OCH UTBILDNING

Skolan i Uddevalla arbetar idag med fyra olika typer av verksamheter och vårt förslag är att införa ytterligare en gren.
1/ Förskolan
Uddevallas förskolor är många och uppskattade. Ett kontinuerligt nybyggande pga ålder och utslitning av gamla enheter krävs hela tiden efterhand.
Till detta kommer nyinflyttade som gör att ytterligare förskolor måste byggas.
Förskolan i Uddevalla håller en hög standard och har en bra personalsammansättning med förskollärare och barnskötare.
Den avgjort största kvalitetsökning vi kan erbjuda förskolan är - mindre barngrupper - och detta är något vi hela tiden måste sträva efter.
2/ Grundskolan
Grundskolan har problem i Uddevalla liksom i väldigt många kommuner. Studieresultaten når inte upp till nationella nivåer och grundskolan arbetar
f n med flera olika angreppsmodeller för att komma till rätta med detta. Som politisk organisation kan Uddevallapartiet inte rekommendera specifika
åtgärder, det måste vara upp till skolans kunniga medarbetare att avgöra. Men vi kan med kraft hävda att vi önskar att samtliga barn som går ut
grundskolan i Uddevalla skall ha kunskaper tillräckligt för att komma in på gymnasiet.
Ett problem som försvårar detta mål är den bostadssegregation som finns och som visar sig i de olika skolornas resultat. Uddevallapartiet vill med
eftertryck hävda att vi måste arbeta med att minska segregationen för barnen i Uddevalla.

BARN OCH UTBILDNING
3/ Gymnasiet
Uddevalla har områdets i särklass största (och bästa) gymnasieskola. För gymnasiestudier är Uddevalla en centralort för stora delar av
Bohuslän, Dalsland och delar av Västergötland. Detta vill vi behålla. Uddevalla Gymnasieskolas stora och varierande kursutbud måste
behållas i största möjliga mån. Den Lärlingsutbildning som finns i Sverige har till stor del sitt ursprung i Uddevalla. Denna utbildningsform är
mycket lyckad och en väsentlig orsak till att vi kan erbjuda en så stor bredd av kurser och utbildningar.
4/ Vuxenutbildningen
Uddevallas Vuxenutbildning har ju under flera år varit en närmast otrolig sann-saga och det till trots att vuxenutbildningen aldrig kan räkna
med en lugn och utstakad framtid eftersom vuxenutbildningens storlek och innehåll varierar med konjunkturer och arbetslöshet.
En, till viss del, ny uppgift är att handha samtliga utbildningar för Yrkeshögskolan. Detta är en viktig uppgift. Om Uddevalla vill mer än att
vara centrum för gymnasieutbildningar så måste vi få igång många sådana kurser. Det är vår väg in i högre utbildningar.

5/ Kompetenscentra för högre utbildning
Uddevalla behöver högskoleutbildningar

BARN OCH UTBILDNING
Budget 1 470,3 Mkr
Tillskott 10 Mkr



Enhetlig kunskapsnivå i hela kommunen, nå upp till nationell kunskapsnivå



Fullfölj tecknat avtal med Hemsö för att snabbt komma igång med nya skolor. Bra ändamålsenliga lokaler för förskola, grundskola
och gymnasium.



Kompetensplan för god lärarförsörjning



Ny central grundskola, samverkan mellan KoF och BUN.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Uddevalla kommun skall bli det självklara valet för enskilda individer som vill ta initiativ och prova idéer, utveckla
sig själva och skapa nya företag. Kreativitet skapar förutsättningar och inte hinder.
Ett bra företagsklimat
Uddevalla måste erbjuda ett konkurrenskraftigt företagsklimat för att kunna konkurrera med de främsta nationella och internationella regionerna
om goda näringslivsförutsättningar. Enligt nationella mätningar de senaste åren förefaller det dock som om Uddevalla har gått åt fel håll och att
vårt näringslivsklimat har försämrats. Detta måste omedelbart åtgärdas! Uddevalla har många invånare med bakgrund i andra kulturer. Kraften i
mångfald, jämställdhet och skilda perspektiv gynnar företagsutveckling och tillväxt. Politiken måste sätta tydligare mål.
En ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur
• Total detaljplaneöversyn i centrala Uddevalla
Uddevallapartiet vill att det skall gå att få ekonomi i att bygga i Uddevalla centrum så att hyror kan hållas på rätt nivå. En dispositiv grundsyn på
plan- och bygglagen krävs för att uppnå detta mål. Detta kan innebära att detaljplansöversynen kan medge ökade byggrätter såsom högre
byggnadshöjd, inredning av vindar etc.
• Utveckling för att höja attraktionskraften i centrala Uddevalla
Bäveån är en naturlig puls i centrala Uddevalla. Vattenstråket behöver utvecklas till den levande pulsåder som den skulle kunna vara. Därigenom
skapas hjärtat för att centrala staden skall utvecklas på ett positivt sätt.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

En serviceinriktad kommunal verksamhet och en förebyggande tillsyn
• Servicegarantier – Beslut inom förutbestämt antal dagar, annars reducering av avgifterna
För att få en kommun som lockar nya invånare och företag krävs snabba svar och hög servicenivå från kommunal förvaltning. Uddevallas
förvaltningar skall garantera ett svar inom förutbestämt antal dagar annars får kunden serviceavgiften tillbaka eller kompenseras enligt
överenskommelse.

• Starta ”Uddevalla Förädlings AB”, utvecklingsbolag för exploatering av mark och fastigheter
För att få fler nya företagsetableringar i Uddevalla krävs att kommunen förbereder byggklar mark med god logistik och infrastruktur. Förslaget om
bolagsbildning innebär effektivare hantering, underhåll och utveckling av kommunens fastigheter samt bidrar till snabbare beslutsgångar vid
företagsetableringar i kommunen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Snabb, rättssäker och tydlig myndighetsutövning

• Näringslivsråd

Uddevallapartiet föreslår att det införs ett näringslivsråd i kommunen vars huvudsakliga uppgift är att i tidig fas fungera som en avstämning i
beslutsprocessen för ärenden relaterade till näringslivet. Ett Näringslivsråd kan bidra till att beslutsunderlaget blir mer gediget och borga för att
öka medvetenheten om hur olika förslag kommer att påverka näringslivet. Det blir ett sätt att leva upp till EU:s initiativ Small Business Act som
antogs av medlemsländerna 2008 och som syftar till att skapa bästa möjliga miljö för de små och medelstora företagens verksamhet.

• Införande av kvalitetskontroll vid tillsyn och kontroll av företag
Uddevallapartiet vill arbeta för att kommunens tillsyn och kontroll utvecklas till kvalitetskontroll, där den årliga kontrollen minskar vid god kvalitet
och ökar vid behov. Detta kommer att kunna ge de företag som har en fungerande kvalitetssäkring en minskad kostnad med upp till 75 %.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Budget 100,4 Mkr
Tillskott +- 0 Mkr

 Anställa en stadsarkitekt. För att få någon med adekvat kunskap som kan skapa en bild av vad vi vill med vår

stad i framtiden och som aktivt kan arbeta med den översiktsplan som tas fram. Kommunen behöver en
strategisk plan för framtida utveckling.
 Vi måste hitta bättre samordning och helhetssyn inom plan och bygglovsprocesser för att snabbare gå från

idé till färdigt projekt.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
En åldrande befolkningen medför två huvudsakliga problem: Dels måste det finnas yngre människor som vill och orkar ta hand om sjuka och
gamla och dels måste vi (samhället) se till att vi har beredskap att stötta och hjälpa de äldre allt eftersom problem uppstår.
Våra äldre
Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och personer i stort behov av vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte
betyda funktionsnedsättning. En 75-åring har idag bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, men samhället måste ändå rusta för att en större
andel av befolkningen är mycket gamla personer.

1) Trygghet och gemenskap
Att känna trygghet på äldre dar och vara en del i en gemenskap är ett sätt att hålla sig frisk och leva ett gott liv. Det är därför av oerhörd vikt att
såväl Seniorboenden som Trygghetsboende fortsätter att byggas runt om i kommunen. Detta för att skapa olika nivåer på boende styrt utifrån
den enskildes behov. Även fortsatt arbete med att öppna upp fler mötesplatser för äldre.

2) Hemtjänst
När det blir problem att klara de dagliga sysslorna och hjälp behövs för att tillvaron ska fungera och kännas trygg, ska man självfallet ha tillgång
till hjälp och stöd. Eftersom man under hela sitt vuxna liv fattat beslut är det självklart för oss att man själv ska kunna välja vem man vill ska
utföra tjänsten. Privata hemtjänstföretag eller kommunen.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
3) Särskilt boende
En betydande del av de äldre kommer att behöva bo på särskilt boende. De utgör några av samhällets mest sköra och behövande personer. Att
säkerställa en god, värdig och för individen anpassad vård och omsorg är vår kommuns skyldighet. Personalen på våra boenden är den enskilt
viktigaste faktorn för att kunna erbjuda god kvalitet till våra äldre. Viktigt är att personalen har rätt kunskap, utbildning och ges möjlighet att vara
med att utveckla verksamheten. Det är inte bara fler händer som behövs i vården, utan även rätt händer. Digitalisering i vården ska fortsatta att
utvecklas, men den kan aldrig ersätta personal som sitter och håller en boende i handen för att ge lite ömhet eller för att trösta. Uddevallapartiet
är för privata utförare av äldreboende. Dels för att få fler specialiserade boenden och dels för att öka valmöjligheten.
4) Framtida sjukvård: hemsjukvård - primärvård
Vi vill att Uddevalla ska ligga i framkant när det gäller framtida sjukvårdsutveckling där allt mer av icke akut sjukvård kommer att styras över på
kommunerna. Vi ska redan nu börja bygga en struktur som ger våra invånare trygghet och omvårdnad där vården hela tiden utgår från
brukarens/patientens behov och inte stoppas eller hindras på grund av gränser mellan olika huvudmän.
5) Friskvård
Uddevallapartiet vill förebygga och satsa på friskvård för våra äldre. Det är viktigt med såväl fysisk som mental träning. Det är viktigt att arbeta
för att hålla det friska friskt så länge som möjligt. Hälsokontroll bör erbjudas alla som fyllt 65 år. Vi måste fortsätta att utveckla mötesplatser.
Subventionerade entréer till simhall behövs, samt entréer till evenemang som anordnas av föreningar som får kommunbidrag.
6) Palliativ vårdenhet
Öppna en palliativ vårdenhet. Palliativ vård är ett förhållningssätt som bejakar livskvalitet hos patienten och dennes närstående genom att möta
de problem som uppkommer vid livshotande sjukdom liksom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann bedömning
och behandling av såväl smärta som andra fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella problem. Det ska finnas en trygghet i att livet ska
avslutas med värdighet och utan smärta.

SOCIALFÖRVALTNING
Budget 1 357, 4 Mkr
Tillskott + 10 Mkr
Tillkommer ytterligare 23 + 10 Mkr i riktade statliga satsningar

 Kommunala läkare. MAL medicinskt ansvarig läkare. Ansöka liksom Växjö kommun att bli pilotkommun.
 Satsa en stor del av de riktade statliga medlen till kunskapshöjande utbildningar i sjukvård samt

demensvård. Vi bör sträva efter att ha en antal demenscertifierade boenden.

 Ta fram en plan för en riktig funktionshinderpolitik i Kommunen. ( Gäller alla nämnder )
 Missbruks och psykiatrivård på hemmaplan.

Sammanfattning budget 2021
Effektiviseringsfond
KF
KS
KoF
BUN
SBN
SN
SN extra
Summa

30,0 Mkr
0,4 Mkr
33,3 Mkr
10,3 Mkr
10,0 Mkr
0,0 Mkr
10,0 Mkr
33,0 Mkr
127,0 Mkr

Utvecklingsbudget ej förvaltningsbudget

Kristdemokraternas
Budget 2021
med plan 2022 och 2023
En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!

En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!
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En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!

Förord
Kristdemokraterna, KD, anser att Uddevalla behöver en ny borgerlig regering
som tar tag i de stora utmaningar som finns. När vi rör oss i vår kommun kan vi
konstatera att det finns stora utmaningar. I centrum ser vi att flera butiker har
försvunnit, och att utelivet har försämrats och vi ser att det finns ungdomar som
har fastnat i kriminalitet. Vi kommer därför att prioritera frågor som lyfter
centrum och gör det till allas vårt vardagsrum.
Vi ser också att Dalaberg, Hovhult, Tureborg och Skogslyckan har problem med
många som är arbetslösa och bristen på trygghet. Även här kommer vi att
prioritera frågor som ger alla våra medborgare bättre förutsättningar att komma i
jobb och får en vardag som präglas av framtidstro.
Vi ser hur Ljungskile, Bokenäset, Fräknestranden, Hogstorp, Herrestad,
Kissleberg, Lane Ryr och Forshälla har stora behov av att utvecklas. Nya
bostäder, förskolor och skolor behöver utvecklas i dessa delar av kommunen.
För oss är det självklart att hela Uddevalla skall leva.
Karin Johansson,
Ordf. KD UA

Magnus Jacobsson
Vice. Ordf. KD UA

David Sahlsten
Gruppledare KD UA

Christina Nilsson
Vice Gruppledare KD UA
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En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!

Skatteuttag
Uddevalla har en hög kommunalskatt. Det missgynnar invånarna som tvingas betala mer för
den kommunala servicen i Uddevalla än invånarna i andra kommuner. När företag,
företagare och enskilda personer funderar på att etablera sig eller flytta till Uddevalla så
tittar man på skatter, avgifter, skolor, äldreomsorg m.m. Vi genomför därför en
skattesänkning på 20 öre. Detta är en god början men vi behöver arbeta med kommunens
kostnader vilket gör att vi på sikt kan fortsätta sänka skatten. Ett mål borde vara att
Uddevalla ligger i den nedre tredjedelen jämfört med Sveriges kommuner. Vid sidan av
skattesatsen behöver vi arbeta med våra avgifter så att vi blir en attraktiv kommun.
Budgetförslag
* Kristdemokraterna sänker skatteuttaget med 20 öre, vilket motsvarar en
skattesänkning med -24 mkr. Detta innebär att summan av skatteintäkter och
generella statliga stöd minskar från 3 761 mkr till 3 737 mkr.

Budgetomslutning
4000
3500

Miljoner kr

3000
2500
2000

3761

3737

1

2

1500
1000
500
0

2021
Majoriteten

KD

Skatteintäkter
Majoriteten / KD anslag
2021 – 2 719 mkr
2 695 mkr
2022 – 2 825 mkr
2 801 mkr
2023 – 2 936 mkr
2 912 mkr
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En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!

Kommunstyrelsen, KS
Kommunstyrelsens viktigaste uppdrag är att hålla samman den kommunala organisationen.
Kristdemokraterna anser därför att förvaltningen bör arbeta så övergripande som möjligt, samt
att de flesta operativa ärenden hanteras av facknämnderna. Vi anser också att kommunen bör
genomföra rationalisering i syfte att minska de administrativa kostnaderna för de övriga
förvaltningarna.
KD anser också att kommunen bör utveckla en arbetsmetod avseende upphandlingar där man
går ifrån en upphandlingsstrategi till en inköpsstrategi. Istället för en upphandlingschef bör vi
rekrytera en inköpschef. Detta kan låta som semantik men ofta får vi information om att man
har gjort en upphandling och den som hade bästa pris vann. I stora företag är det dock vanligt
att man gör en upphandling där efter får de två tre underleverantörer som ligger bäst till vara
med och förhandla om pris och kvalité där efter väljer man den som är bäst utifrån denna
process. Denna typ av förhandlad upphandling bör kommunen arbeta mer med då det ökar
förutsättningarna att man får ett bra pris och en god kvalité. KD föreslår att man upphandlar
städ i hela kommunen.
Kommunen hade under en period en internationell stödfunktion på KS förvaltningen som
hade koll på internationella åtagande, samt stöttade de övriga förvaltningarna med att söka ex
EU-bidrag vid olika former av näringslivs-, kultur- och utbildningssamarbeten. Denna tjänst
var i praktiken självfinansierad då förvaltningarna betalade för stödet via de externa intäkter
kommunen fick. KD anser att man skall återskapa detta, då vi idag har en dålig koll på vilka
olika internationella avtal som finns. Det är också viktigt att kommunen fortsätter att utveckla
sina internationella relationer, då vi lever i en allt mer global värld och våra ungdomar
kommer att arbeta på arbetsplatser som har relationer med hela världen.
Kristdemokraterna ser tyvärr hur delar av organisationen utsätts för hot och att en del av våra
anläggningar utsätts för förstörelse. Därför anser vi att kommunens säkerhetsorganisation
skall förstärkas med ytterligare en tjänst så att kommunen kan ha ett bra förebyggande arbete,
samt att KS-förvaltningen kan bistå övriga förvaltningar med de trygghetsskapande arbete
som de behöver. Säkerhetsavdelningen behöver också en egen budget så att man kan beställa
extra bevakningstjänster vid akuta insatser utan att man skall behöva ”förhandla” med berörd
nämnds förvaltning vid ett akut skede.
Arbetsmarknadsenheten behöver förstärkning för att kunna arbeta mer operativt med praktik
och integrationssatsningar.
KD anser också att kommunen skall ha en tydlig strategi för både bredd- och elitidrott. Båda
dessa perspektiv är viktiga om man skall ha ett levande och väl fungerande idrottsliv.
Kommunen skall arbeta mer strategiskt med våra internationella och nationella evenemang.
Oavsett om man pratar med BMK, LSK, IFK-Futsal, UA-Sim m.fl. så konstaterar man att
kommunen ger viss sponsring, men det finns inget aktivt arbete, för att dra nytta av dessa
event för att marknadsföra kommunen. Detta arbete måste förbättras vilket gör att sponsring
till elitklubbar ger en större nytta för skattekollektivet.
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Budgetförslag
* Arbetsmarknadsåtgärder
* Stärka säkerhetsavdelningen inkl. trygghetsskapande åtgärder
* Utökat elitstöd då fler klubbar ingår i systemet
* Utökat friskvårdsbidrag
KS Sociala investeringsmedel/IOP
* Öppen förskola via IOP förslagsvis i Herrestad och Ljungskile,
gärna i samverkan med svenska kyrkan
KS Försörjningsstöd
* Flyttar 2 miljoner till Arbetsmarknadsåtgärder
* Flyttar 2 miljoner till VUX med tydliga krav på motprestation
* Upphandling av städ i hela kommunen
* Uppdraget avseende digitaliseringssamordning förs till IT

Totalt anslag
Majoriteten / KD-anslag
2021 - 359.7 mkr
348.7 mkr
2022 - 350,9 mkr
339.9 mkr
2023 - 348,5 mkr
337.5 mkr
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+ 2 mkr
+ 1 mkr
+ 1 mkr
+ 1 mkr

+ 0.5mkr
Förstärkningar 5.5 mkr
- 2 mkr
- 2 mkr
- 10 mkr
- 2,5 mkr
Besparingar -16.5mkr
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Socialnämnden, Soc
För Kristdemokraterna är det viktigt att socialnämndens verksamhet präglas av
professionalitet, trygghet och valfrihet. Den som behöver omsorg skall kunna välja utförare
samt vara trygg med att man får den service man har rätt till. KD vill också att kommunen
utarbetar en strategi för att öka samverkan mellan kommunen och olika vårdgivare. Vi vill
återuppta utlokaliseringen av äldreomsorg och hemtjänst i Ljungskile. Gärna med en
ickevinstdrivande part.
I socialförvaltningen har oftast cheferna ansvaret för ett flertal medarbetare. För att avlasta
chefens tuffa arbetssituation vill vi förstärka organisationen på samma sätt som man tidigare
har gjort inom BUN där man jobbar med lektorer och förstalärare. Vi har idag många duktiga
undersköterskor som kan fungera som arbetsledare under sin chef. Genom att dessa får
utökade befogenhet samt en löneförhöjning önskar vi förstärka ledningsfunktionen inom
organisationen.
Vi vill också att kommunen arbetar mer med IOP-avtal för att skapa goda möjligheter till
aktiviteter på våra äldreboenden.
Vi vill även arbeta med IOP-avtal för att möjliggöra öppen förskola i centrum, Herrestad,
Ljungskile och Dalaberg. Samverkan mellan kommunen och civilsamhället gör att vi kan
bedriva mer verksamhet till en lägre kostnad.
Undersöka möjligheten att söka pengar ur sociala investeringsfonden till ett projekt, med
boendepedagoger, för att utveckla verksamheter.
KD vill att kommunen undersöker tillsammans med regionen möjligheten att starta
familjeförskola, som kan stärka familjer och göra det möjligt för barn att utveckla alla sina
färdigheter. Vi anser också att kommunen och regionen skall samverka vid lokalplanering så
att ex. vårdcentraler hamnar i närheten av äldreboenden vilket underlättar vården av våra
äldre. Ytterligare anser vi att kommunen skall verka för att regionen i en allt större grad skall
använda sig av Uddevalla sjukhus via ex. etablerandet av en vårdcentral som har öppet under
en längre tid på dygnet i sjukhusets lokaler. Här finns god tillgång på parkeringsplatser och en
god tillgänglighet.
Hemtjänsten bör utvecklas så att de som så önskar kan bo hemma så länge som möjligt. Vi
önskar också utveckla omsorgen för de som har olika former av funktionsvariationer.
Alternativa driftformer skall användas i större utsträckning och vi vill genomföra samarbetsoch studieprojekt tillsammans med borgerliga kommuner för att se hur vi kan utveckla en
omsorg med hög kvalitet och stor valfrihet. Kommunen skall även underlätta så att äldre
människor får större möjlighet att bosätta sig i ex trygghetsboenden samt att man i så stor
utsträckning som möjligt skall kunna få möjlighet att bo tillsammans med den man lever med
vid flytt till ett äldreboende.
Försörjningsstöd och andra ersättningar skall i så stor utsträckning som mjöligt vara kopplade
till någon form av motprestation i from av utbildning eller arbetsinsats inom kommunen.
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Budgetförslag
* Kd vill satsa under 2021, 2022 samt 2023 för att underlätta
för chefernas arbetssituation

+ 1 mkr

Förstärkning + 1 mkr
* Upphandling av hemtjänst samt äldreboende i Ljungskile från år 2022, 2023 - 5 miljoner
Besparing – 5 mkr
* plus ytterligare upphandling i Uddevalla från år 2023 - 5 miljoner
Besparing – 5 mkr

Totalt anslag:
Majoriteten / KD anslag
2021 – 1 365,9 mkr
1 366.9 mkr
2022 – 1 367,8 mkr
1 363,8 mkr
2023 – 1 377.0 mkr
1 368,0 mkr
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Barn- och Utbildningsnämnden, BUN
Vuxenutbildningen behöver starta kurser så arbetslösa kan bli anställningsbara och gå från
försörjningsstöd till egen försörjning.
Skola skall präglas av kunskap och bildning. Tidiga åtgärder samt stöd till de som kommer
nya till Sverige är viktiga åtgärder om studieresultaten skall förbättras över tid. Vi måste
också se över upptagningsområdena så att vi på kort tid kan förbättra integrationen.
”Kosmetiska” åtgärder räcker inte utan de problem vi har med att framför allt pojkar, oavsett
bakgrund, halkar efter i skolan måste hanteras genom en långsiktig målmedveten strategi.
Med fokus på kunskap, bildning och förebyggande åtgärder kan studieresultaten förbättras
och ge våra ungdomar bättre förutsättningar inför framtiden.
De två viktigaste åtgärderna för att lyckas med att skapa en väl fungerande skola är att man
stärker rektorernas roll, samt att man lyfter fram vikten av lärare som goda förebilder och
pedagoger. I princip alla studier visar att detta är de två faktorer som, vid sidan av
föräldrarnas studienivå, avgör hur elever lyckas i skolan. Sen skall vi givetvis arbeta både
förebyggande och stödjande, men fokus skall och måste vara på lärande och bildning. Detta
sker bäst när man har bra rektorer och lärare.
För Kristdemokraterna är det viktigt att valfriheten ökar. I Gbg finns idag 36 fristående
Gymnasium samt 12 kommunala. Det innebär att eleverna har goda möjligheter att välja en
skola med en profil som passar för just dem. I Uddevalla har vi en kommunal gymnasieskola
som är dominerande vilket innebär att vi har mindre valfrihet samtidigt som skattebetalarna i
Uddevalla tar en stor risk i form av kostnader för lokaler och personal.
Kommunen skall aktivt arbeta för att underlätta etablering av nya friskolor samt avknoppning
som gör att valfriheten ökar. Risken för skattebetalarna minskar över tid.
KD vill också förstärka föräldrarnas möjlighet att påverka valet av barnomsorg och skola.
Mer valfrihet ser vi som en viktig strategi för att skapa bättre kvalité över tid. I dag ser vi hur
alla friskolor har etablerat sig i centrum vilket gör att de som väljer en friskola automatiskt
lämnar sitt bostadsområde. Detta bidrar till ökad segregation även om det är
bostadssituationen som är huvudorsaken till dagens segregationsproblem. Ett sätt att lösa detta
är att man driftupphandlar en av skolorna på norr. Genom att en av skolorna får en annan
huvudman än kommunen, kommer eleverna på norr att få större möjlighet att välja vilken
skola de önskar gå på.
Kristdemokraterna anser också att förskolan skall ha goda förutsättningar att utvecklas, det
bör inte vara mer än 15 barn i en grupp för äldre barn och helst färre än 10 i en grupp för
yngre barn. Detta är svårt att leva upp till då man även måste ta hänsyn till ekonomin inom
förskolan. Vi kommer därför att fokusera på att det framför allt är i de yngre åldrarna som
man har mindre barngrupper.
I Täby finns ca 74 förskolor av dessa är 4 kommunal. Föräldrarna har goda möjligheter att
välja en förskola som passar deras barn. Samtidigt innebär det att kommunen kan ha en liten
effektiv förvaltning. Enligt vår uppfattning är det inte i första hand kommunen som skall
utföra all verksamhet. Kommunen skall säkerställa kvalitén i verksamheten och en trygg samt
rättvis finansiering.
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Vi anser därför att kommunen skall överföra driften av en del av förskolorna till andra
huvudmän vilket gör att vi ökar valfriheten samtidigt som vi minskar den kommunala
organisationen. På sikt kommer det att resultera i en lägre kommunal kostnad samtidigt som
vi får en organisation som fokuserar på kvalitetsutvecklingen bland alla förskolorna i
kommunen. (https://skolkollen.se/taby-kommun/forskolor)
Alla barn trivs inte i stora grupper och forskningen visar även att barn har behov av en väl
fungerande anknytning framför allt under tidigare år. KD vill därför underlätta för
dagbarnvårdare att arbeta och verka i Uddevalla. Vi vill därför genomföra en översyn av
regelverk samt ersättningar i syfte att underlätta för dagbarnvårdarna.

Budgetförslag
Mer familjevänliga regler för pedagogisk omsorg -0,5 miljoner (år 22, 23)

Besparing – 0.5 mkr

Från försörjningsstöd till vuxenutbildningen + 2 miljoner

Totalt anslag:
Majoriteten /
2021 – 1 479,3 mkr
2022 – 1 457,2 mkr
2023 – 1 464,8 mkr

KD anslag
1 481.3 mkr
1 458,7 mkr
1 466,3 mkr

Sida 10 av 18

Förstärkningar + 2 mkr

En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!

Samhällsbyggnadsnämnden, SBN
För Kristdemokraterna är det viktigt att vi inom SBN arbetar med ett antal viktiga strategier.
Planarbetet
SBN är en intern motor som måste vara bemannad på ett sådant sätt att man kan stödja alla
andra förvaltningar avseende fastigheter på både lång- och kort sikt. För att klara av både de
interna och externa förväntningarna behöver vi använda modern teknik som leder till bättre
styrning av arbetet samtidigt som det på sikt sänker kostnaderna.
Detta är särskilt viktigt om vi ska kunna ge våra medborgare enkla och sökbara hanteringar av
olika myndighetsbeslut som bygglov, startbesked med mera. Kommunen behöver ha en
speciell ingång för företagare som vill expandera, förändra eller bygga nytt. Snabbt och
enkelt.
Genom att se över alla översiktsplaner och detaljplaner på ett sådant sätt att man avvecklar
gamla planer samt prickmark där det inte finns ett tydligt behov, önskar vi underlätta för
byggnation inom hela kommunen. Vi anser också att dessa skyndsamt skall digitaliseras
vilket underlättar för kommunen, näringslivet och privatpersoner.
SBN skall se över alla sina rutiner, digitalisera det som går, allt i syfte att korta ner
handläggningstiderna. Utifrån KD:s perspektiv är SBN en strategisk nämnd som behöver ha
en personalbemanning som gör att man kan genomföra alla de processer som redan jobbas
med idag.
Trafiksituationen i centrum
Vi anser att det skall finnas möjlighet till tidsbegränsad fri parkering i centrum. Ytterligare
anser vi att det skall vara lätt att göra rätt. Idag finns det kameraläsare som kan läsa av
nummerplåtar och vi bör undersöka om det går att använda denna teknik på våra parkeringar i
centrum.
Vi behöver se över kravet på antal bilplatser när det ges bygglov. I centrum är det svårt att
bygga med fasta parkeringar samtidigt som det finns väldigt ont om befintliga parkeringar.
Det pågår ett arbete inom SBN där man vill sänka dagens 1,4 p-platser per lägenhet till 0,8
eller 1 p-plats per lägenhet. Detta är ett förslag som kan sänka byggkostnaderna i centrum
men det kommer också att leda till mindre tillgänglighet för de som är beroende av bilen i
vardagen.
KD anser att det behövs tas fram prioriteringsförslag för alla trafikslag. Vi behöver också
arbeta vidare med idén om en bro längre ut i hamninloppet.
Utveckla hela kommunen
Vi behöver arbeta vidare med att få till en gång och cykelväg längs med Ulvesund samt
Fräknestranden, vilket kommer att öppna upp området för fler bostäder. Vi behöver också ta
fram en strategi för Råssbyn då detta är en naturlig plats för samhällsservice, butik och café.
Vi bör rusta upp strandpromenaden i Ljungskile samt utveckla hamnområdet på ett sådant sätt
att det skapar förutsättningar för både handel, rekreation och boende.
På Bokenäset bör vi arbeta för att vägarna förbättras samt att vi får fram fler gång- och
cykelvägar till våra skolor. Vi bör även släppa fram fler bostäder och annan bebyggelse vid
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Rotviksbro då det är en plats som har bra infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik.
Kristdemokraterna ser mycket positivt på ett utökat Skarsjöområde i Ljungskile.
Kommunens markinnehav
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med markfrågor. Enligt
vår uppfattning skall fokus ligga på att införskaffa mark där vi vet att det kan bli aktuellt med
industrietableringar samt inom tätbebyggda områden.
KD anser också att beslut om markreserv, fastighetsförsäljning samt fastighetsförvärv skall
återgå till SBN med tillhörande ekonomi, vilket gör att man kan agera på ett mer operativt
sätt. Större affärer (ex över 10 miljoner) bör dock ske efter samråd med KS vilket gör att
kommunen agerar på ett operativt sätt samtidigt som KS är informerad om alla större projekt.
Avseende bostäder, jordbruks- och skogsmark anser vi att kommunen skall vara försiktig med
inköp av denna typ av mark då det i första hand är privatpersoner och näringslivet som bör
utveckla bostads-, jordbruks- och skogsnäringen.
KD anser att kommunen skall se över sitt fastighetsbestånd och dela in alla fastigheter i tre
kategorier:
-

Fastigheter som behövs för den kommunala organisationen,
Fastigheter som kan vara bra att äga utifrån historiska eller kulturella skäl
Fastigheter som kommunen bör avveckla.

Enligt vår uppfattning bör kommunen i så liten del som möjligt konkurrera om fastigheter
genom att köpa in objekt som privata intressenter lägger bud på eller har visat intresse för att
utveckla.
Avseende de fastigheter som kommunen äger är det väsentligt att man agerar som en
professionell förvaltare. Det finns tyvärr flera exempel på att kommunen köper in och äger
fastigheter i syfte att genomföra framtida utvecklingsprojekt, men där man inte hanterar
hyresgäster på ett korrekt sätt under tiden som kommunen förvaltar fastigheten, innan det
framtida projektet genomförs. Det leder till att man tappar intäkter som annars hade kunnat
vara med och finansiera delar av det kommunala beståndet.
På samma sätt så leder ett stort ägande av kommunal skog till att skogen förvaltas utifrån ett
mer storskaligt perspektiv vilket på sikt leder till en sämre skötsel utifrån ett
mångfaldsperspektiv. Vi ser också att kommunen inte hanterar jakträttigheter på ett
professionellt sätt vilket leder till att kommunen förlorar intäkter.
Kristdemokraterna anser att kommunen bör avyttra skogsfastigheter för att på så sätt minska
den kommunala dominansen inom skogsbruket samt stärka mångfalden och den privata
äganderätten.
Kristdemokraterna anser att kommunen alltid skall agera utifrån en stor försiktighet avseende
det privata ägandet. Enligt vår uppfattning skall krav på ex VA-system vara teknikneutrala.
Vid krav på översyn och reinvestering i VA så är det kommunen som har bevisbördan,
avseende miljöutsläpp, innan man tvingar på enskilda hushåll olika former av tekniklösningar.
Kristdemokraterna anser också att vi skall vara försiktiga med att använda jordbruksmark för
ex bostads- och industribebyggelse. Det är viktigt att kommunen inte tar fram olika former av
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planer (ex översiktsplaner) som påverkar privata fastighetsägare på ett otillbörligt sätt. Om
denna typ av begränsningar görs bör ersättning utgå för den faktiska
värdeminskningen/kostnaden.
Ytterligare anser vi att kommunen gentemot Länsstyrelsen skall vara tydliga med att
Uddevalla är en kommun med 27 mil kust vilket gör att vi är positiva till möjligheten att
bygga vid kusten. Vi anser därför att kommunen skall arbeta aktivt för att den gamla 100 m
regeln skall vara rådande i större delen av kommunen.

Budgetförslag
* För personal för att korta ansökningstider
+1 mkr
* För att klara statliga krav på digitalisering ex detaljplaner +3 mkr

Förstärkningar + 4 mkr

Totalt anslag:
Majoriteten /
2021 – 103,8 mkr
2022 – 100,8 mkr
2023 – 100,8 mkr

KD anslag
107,8 mkr
104,8 mkr
104,8 mkr
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Kultur och Fritidsnämnden, KFN
För Kristdemokraterna är det viktigt att kommunen har en väl fungerande verksamhet
avseende kultur, fritid, och idrott. Vi anser att man bör göra en ny översyn av våra regler för
idrottsstöd samt sponsring utifrån perspektivet att det skall vara mer rättvist mellan de som
hyr en anläggning av kommunen och de som själva ansvarar för driften av en anläggning i
egen regi.
Inom kulturområdet vill KD stärka kulturlivet via stöd till lokala aktörer och samverkan med
andra aktörer samt regionen. Uddevalla har förmåga att vara en levande kulturstad. Även här
behöver vi dock se hur vi kan förstärka vårt engagemang gärna tillsammans med andra
aktörer för att kulturlivet skall få en starkare ställning. KD tror också att det borde vara
möjligt att få till en levande kultur och musikscen i centrum. Detta kan ske i egen regi eller
via någon form av samverkan med någon av våra restauratörer. Det viktiga är att unga
kulturarbetare får möjlighet att lyfta fram sin konst i offentligheten.
KD vill ha samtal med Regionen om Bohusläns museum och Regionteater Väst så villkoren
för verksamheterna kan utvecklas för båda parters bästa.
Avseende fritidsverksamhet så är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vandringsleder,
utegym och andra åtgärder som underlättar för en positiv fritid.
KD vill ta kontakt med de föreningar som använder Bowlinghallen och undersöka intresset av
att ta över driften i ett IOP
Vid sidan av fritidslivets mjuka värden i form av aktiviteter så måste vi också arbeta fram en
långsiktig strategi för hur man utvecklar fritidens fysiska anläggningar. KD anser att man bör
arbeta utifrån ett ”kluster” tänk där vi ex. vis utvecklar Rimnersområdet, Fridhem och
Skarsjöområdet med en kombination av utomhus och inomhusanläggningar.
Samma tänk bör finnas när vi bygger skolor så att vi kombinerar skolan med möjlighet för
näridrottsplats, kulturscen, skol- och allmänt bibliotek m.m. Genom att kombinera olika
anläggningar samt olika nämnders behov kan vi skapa en bättre effektivitet.
Enligt vår uppfattning bör man se över KFNs organisering. Vid en sådan översyn bör man
fundera på vilka samband som måste finnas mellan olika verksamheter ex så finns det ett
tydligt samband mellan kulturskolan och BUNs utbildningsverksamhet. Det finns samband
mellan fysisk gestaltning och kulturella utryck över tid. Det finns också samband mellan
föreningsbidrag och sponsring samt den kommunala marknadsföringen. Alla dessa aspekter
bör analyseras vid en översyn av KFN.
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Budgetförslag
* Utökat stöd till föreningar

Totalt anslag:
Majoriteten
2021 – 145,0 mkr
2022 – 141,4 mkr
2023 – 141,4 mkr

+ 1 miljon

/

Förstärkning

KD anslag
146,0 mkr
142,4 mkr
142,4 mkr
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Bolag
Uddevalla Vatten/ Västvatten, VA
Avseende VA-bolagen ser Kristdemokraterna gärna att man fortsätter att utveckla dessa.
Utifrån vårt perspektiv borde vi samverka med alla kommuner inom Fyrbodal samt etablera
en ledning från Vänern så att vi säkerställer vatten för hela vår delregion för lång framtid
framöver. KD anser också att VA-bolagen skall agera med stor försiktighet när man tvingar in
enskilda i det offentliga. Vi anser också att man skall vara generös när bostadsområden önskar
ansluta sig. Utifrån vårt perspektiv är det den enskilde som skall vara den aktiva vid en
eventuell anslutning och VA-bolagen skall använda sig av så lite tvång som möjligt.
Man bör dela upp kommunen i olika skyddsvärda zoner utifrån faktisk risk. Ex vid kustbandet
är viktigt att vi inte får saltvattensinträgning vilket gör att det i dessa områden kan vara
motiverat med ett större tvång av anslutning än i områden där det bor få och där det är väldigt
långt mellan en enskild Va-anläggning och en ev. vattenrecipient.
KD anser också att VA-bolagen skall arbeta för att breddning sker vid så få tillfällen som
möjligt. Det blir svår att motivera för den enskilde att de skall ansluta sin anläggning till VAsystemet av miljöskäl, när kommunens anläggningar med jämna mellanrum väljer att låta det
bredda.

UA Energi AB
KD anser att värme och renhållning är en del av ett naturligt monopol. Vi anser således att
UA Energi skall vara kvar i kommunal ägo och att kommunen som ägare ska arbeta fram en
strategi för bolaget. Enligt vår uppfattning bör en sådan strategi omfatta ett uppdrag att
utveckla verksamheten både i Uddevalla och i andra kommuner.
Ett stark lokalt energibolag kan också bidra till att man gör Sverige mindre sårbart vid ofärd.
KD anser även att bolaget skall delta i olika framtidsprojekt ex så har man i Mariestad byggt
upp en vätgasstation som driftas med solenergi. Detta är ett exempel där UA Energi kan vara
med och bygga upp en fungerande infrastruktur för ex vätgasfordon i vårt område.

Turisttrafik AB
De vita båtarna kommer troligtvis aldrig bära sig rent ekonomiskt, samtidigt är det en del av
Uddevallas karaktär. Från KDs sida anser vi att man kan hantera detta genom att ex
upphandla Byfjorden och låta den fungera som en Åretrunt restaurang placerad i hamnen
vilket gör att man minskar kostnaden samtidigt som man ökar intäkten. De andra två båtarna
kan man använda den ena till räkkryssning och den andra som kollektivtrafik under somrarna.
Vi ser också gärna att båtarna går en längre tid som kollektivtrafik, vilket stärker den
marknaden. Då båtarna inte är affärsmässiga anser vi att det skall tillföras ett årligt driftbidrag
antingen via moderbolaget eller via kommunkassan.

Omnibus AB
Se text under rubriken omorganisationer
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Stiftelser
Stiftelserna har en självständig roll gentemot kommunen, samtidig är det kommunen som
utser representanter. Våra ledamöter kommer att arbeta för följande inriktning inom stiftelsen.
KD anser att våra bostadsstiftelser bör se över det egna hyresbeståndet. Dagens koncentration
av hyresrätter i enskilda områden leder till integrationsproblem. För att lösa detta ämnar vi
arbeta för att man omvandlar hyreslägenheter till bostadsrätter samtidigt som vi bygger nya
hyresrätter samt olika former av ägande lägenheter i andra delar av kommunen. Genom denna
strategi kan vi över tid förändra Uddevalla så att vi får en bättre fungerande kommun och
mindre problem med utanförskap.
Avseende våra mindre stiftelser anser KD att man skall fortsätta att se om det går att lägga
samman dem till större stiftelser vilket minskar administrationen och gör det möjligt att ge
större stöd i enlighet med stiftarnas önskemål.
Avseende Gustafsbergsstiftelsen vill vi att kommunen tecknar ett driftavtal avseende själva
parken. Alla i Uddevalla uppfattar det som en del av kommunen. Det är därför viktigt att
kommunen är med och tar en del ekonomiskt ansvar för vägunderhåll, vinterhållning samt
parkskötseln.

Omorganisationer
KD anser att kommunen bör genomföra en förändring där man lägger samman
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsavdelningen samt försörjningsstöd till en
Arbetsmarknads- och Integrations nämnd. Det är många kommuner som har genomfört
denna förändring och de vittnar om att denna typ av organisation möjliggör ett mer aktivt
förebyggande arbete vilket på sikt minskar försörjningsstödet samtidigt som man får fler in i
utbildning och jobb.
KD anser att Kultur- och Fritidsnämnden kan delas upp mellan Kommunstyrelsen, Barn- och
Utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bör ansvara för de
avtal man har med andra kommuner och regioner därför bör Bohusläns muséum och Region
Teater Väst föras över till kommunstyrelsen. Alla bidrags- och sponsorutbetalningar bör
flyttas till kommunstyrelsen. Då får man en bättre överblick över hur stödet till civilsamhället
ser ut. Man bör flytta kulturskolan till Barn och utbildningsnämnden, övriga anläggningar
samt uthyrningen av densamma flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.
KD anser att vi skall sälja Omnibuss AB. Det är inte rimligt att skattebetalarna skall bära på
den ekonomiska risk som det innebär att äga ett stort bussbolag som bedriver verksamhet i
Uddevalla och andra kommuner.
KD anser att man bör utreda Uddevalla hamns framtida förutsättningar. Idag omfattar hamnen
ett mycket stort område som börjar i Uddevalla centrum och slutar vid Frölandsområdet. Det
behövs en extern utredning som även tittar på vad det alternativa värdet är för Uddevalla som
kommun om delar av detta område avvecklas som hamn och istället utvecklas till butiker,
verksamhetslokaler och bostäder. Det arbete som hittills är gjort för att flytta hamnen är
otillräckligt, därför behövs en extern översyn.
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Personalpolitik
KD anser att personalpolitiken skall präglas av ömsesidig respekt. Politiken äger att peka ut
riktningen för kommunen och tjänstemännen ansvarar för att genomföra de visioner politiken
pekar ut. Inom organisationen skall man jobba med professionalism och respekt vilket innebär
att man skall ta hand om och utveckla personalen. Vid sjukdom skall kommunen vara en god
arbetsgivare som jobbar med både rehabilitering och ger möjlighet till vidareutbildning.
Framtidens arbetsmarknad kommer att präglas av arbetskraftsbrist, därför är det viktigt att
kommunen redan nu utvecklar en arbetsgivar-strategi som gör att vi kan få möjlighet att
anställa den personal som vi efterfrågar.
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Inledning
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Uddevalla. Det finns goda förutsättningar för att
Uddevalla ska bli en jämlik och hållbar kommun. Vi kan se att det finns stora ojämlikheter i hur länge du
lever beroende på var du bor, vilket kön du, vilka föräldrar du har och ifall du har någon psykisk eller
fysisk funktionsvariation.
Det vill Vänsterpartiet ändra på och det gör vi genom att driva en socialistisk och feministisk politik på
ekologisk grund.
Ett jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta utan, visar forskning, även ett samhälle där alla mår som
bäst. Det gäller oavsett vilka förutsättningar du fått i livet. Jämlikhet främjar också innovation, socialt
hållbar utveckling och är dessutom brottsförebyggande.
2020 har präglats av den förhärskande pandemin Covid-19, det har satt sina spår i kommunens
verksamheter. Många av kommunens anställda har haft och har en ansträngd arbetssituation. Det
måste vi ha med oss när vi planerar verksamheterna för 2021 och framåt.
Förutom situationen med Covid-19 står Uddevalla, i likhet med andra kommuner i Sverige, inför
stora ökade demografiska utmaningar. Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar och
kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet.
Uddevalla kommunen ska då framstå som en god arbetsgivare och bland annat därför satsar vi på
en bättre arbetsmiljö för personalen inom äldreomsorgen.
Klimatet är vår tids ödesfråga. Behovet av en grön omställning hastar på såväl global som lokal nivå.
Klimatförändringarna är en realitet som vi måste ta på allvar och ställa om mot ett långsiktigt hållbart
samhälle. Kommunen måste därför agera klimatsmart i all sin verksamhet, i alla led. Ekologisk hållbarhet
ska vara högsta prioritet i alla frågor som berör miljön: om- och nybyggnation, infrastruktur, kost, inköp
med mera.
Uddevalla fortsätter att växa, byggandet har tagit fart, men det behövs fler bostäder i hela kommunen och
framförallt hyresrätter.
Uddevalla behöver satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur, kultur- och fritid, miljöarbete m.m.
Investeringstakten, till exempel byggandet av skolor och äldreboenden, måste fortsätta att öka.
Vänsterpartiet vill att politiker ska spegla det samhälle de representerar även när det gäller inkomst.
Därför är det viktigt att se över politikerarvodena så att de framstår som rimliga och med det sänks till en
skälig nivå.

3 (6)

Driftbudget
Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Nämndernas över/underskott
Barn och utbildningsnämnd
Barn och utbildningsnämnd demografi
Socialnämnd
Socialnämnd demografi
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnden
Försörjningsstöd
Driftreserv för nytt badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Effektiviseringsfond
Centrala upphandlingseffekter

Bokslut
2019

Prognos
2021
2022
2023
2020 Budget Budget Budget

-10,2
-236,5

-11,0
-291,7

0,0
-1 474,0

5,6
-1 480,2
0,0
-1 371,8
0,0

-1 405,6

-11,5
-280,7
-74,0
-5,0
-1 479,3

-11,5
-271,9
-74,0
-5,0
-1 457,2

-11,5
-269,5
-74,0
-5,0
-1 464,8

-1 425,9

-1 427,8

-1 437,0

-100,8
-151,4
-1,6
0,0
-20,0
-62,8
0,0
7,0
0,0
0,0
-3 577,0

-100,8
-151,4
-0,1
0,0
-20,0
-96,5
0,0
7,0
0,0
0,0
-3 623,6

-118,4
-140,0
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-104,4
-143,8
-0,1
-46,0
0,0
-24,6
-41,0
0,0

-3 386,0

-3 509,0

-103,8
-155,0
-0,1
0,0
-20,0
-39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 595,2

-132,6
28,2

-141,7
28,5

-218,0
31,0

-299,0
37,7

-387,0
51,9

Summa verksamhetens nettokostnad

-3 490,4

-3 622,2

-3 782,2

-3 838,3

-3 958,7

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2 675,3
808,7
69,3
-53,4
9,5

2 624,8
999,7
66,0
-55,2
13,1

2 719,0
1 019,0
62,3
-54,4
-36,3

2 825,0
1 002,0
59,2
-59,6
-11,7

2 936,0
1 027,0
63,7
-66,5
1,5

9,5

13,1

-36,3

-11,7

1,5

99,7%

99,6%

-0,5%
0,3%

-0,3%
0,4%

Arbetsgivaravgifter
Avtalsförsäkringar
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktade statsbidrag tillskott
Övriga poster

8,7
0,2
-113,0
0,0
0,0
-28,5

8,0
0,0
-70,5
-63,3
-5,0
-10,9

Summa ej fördelade poster

-132,6

-141,7

Summa nämnder/styrelser

Övriga ej fördelade poster ***
Eliminering internt finansnetto

REDOVISAT RESULTAT
Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Finansnettots andel av skatteintäkterna
Resultat i % av skatteintäkterna

101,0% 100,3% 100,0%
-0,2%
-1,0%

0,0%
-0,3%

0,1%
0,0%

2021

2022

2023

4,0
0,0
-76,0
-140,0
-6,0
0,0

4,0
0,0
-80,0
-217,0
-6,0
0,0

4,0
0,0
-85,0
-300,0
-6,0
0,0

-218,0

-299,0

-387,0

***

Specifikation ej fördelade poster:
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Kommunfullmäktige
Kommunen som organisation är till för att vi som bor här ska ha det bra. För att det ska fungera betalar
vi alla skatt. Skatten är våra gemensamma pengar och ska användas till att utveckla kommunen inom
områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar
med våra gemensamma medel. Kommunfullmäktige är det demokratiskt valda organ som har i uppgift
att se till att verksamheterna fungerar väl.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi så att de av
Kommunfullmäktige uppsatta målen nås.
De ekonomiska målen får inte påverka kvalitén på medborgarnas service så negativt att de kan ge följder
som leder till ökade kostnader i framtiden. Vi ger kommundirektören i uppdrag att fortsatt arbeta med att
hitta rimliga lösningar på kommunens ekonomiska utmaningar, se över antalet chefer i kommunens
organisation samt göra en övergripande översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär såväl
den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Satsning




Trygghetsskapande åtgärder för personalen
Vidareutbildning av chefer för att hantera och utveckla arbetsmiljöfrågor
Övergripande översyn i systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckling

Barn och utbildningsnämnden
Barn och ungdomar är Uddevallas framtid. En bra skola lägger grunden till en bra uppväxt, en stark
självkänsla, ett framgångsrikt yrkesliv och ett livslångt lärande. I Uddevalla, precis som i många andra
kommuner, ökar antalet barn. Resurserna till skolan ökar inte i den omfattning som krävs för att ge alla
barn tillgång till en bra och likvärdig skola.
Vänsterpartiet anser att vi måste erbjuda det ökande antalet barn en skola av hög kvalitet. Därför måste
barngruppernas och elevgruppernas storlek hållas nere, dvs. lärartätheten behöver öka. Det är högsta
prioritet. Att rekrytera och behålla nya lärare är en ödesfråga för kommunen. Där behövs ett omtag och
nya metoder behöver prövas.
Översyn av lokalfrågan skall fortgå för ett bättre nyttjande av våra lokaler. Vi ser positivt på att man kan
använda lokalerna under fler av dygnets timmar, till exempel genom att införa tidiga och sena skoldagar.

Satsning
●
●
●
●
●

Lärarassistenter och socialpedagoger
Vuxenutbildningen/Komvux fler utbildningsplatser
Hemspråksundervisning och språkstödjare
Bibehålla mindre grupper i förskolan
Sträva efter färre elever i skolklasserna
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Socialnämnden
Nämnden är en av de verksamheter som märker av de demografiska förändringarna mest med en större
andel yngre och äldre befolkning. Detta för med sig utmaningar och ökat behov av service.
En av de viktigaste uppgifterna är det förebyggande arbetet. Vi vill fortsätta att förebygga fallolyckor
bland äldre, bland annat genom utdelning av broddar och anpassning i hemmen. Vi satsar också på ökad
drog -och missbruksförebyggande samverkan mellan socialnämnden, kultur och fritid samt barn och
utbildning.
Fortsatt förebyggande satsning på att få rätt vårdnivå i äldreomsorgen, till exempel Modell Trappan som
leder till mindre kostnader samt ett längre och gott liv. Även biståndsbedömt trygghetsboende,
dagverksamhet och en fortsatt strukturomvandling i servicebostäderna.
Vänsterpartiet vill se en arbetstidsförkortning i samhället och vi börjar med en satsning inom kommunens
äldreomsorg där arbetstiden skall bli 80% av den nuvarande heltiden, med BIBEHÅLLEN lön. Uddevalla
kommun kommer att få en personalgrupp som gärna stannar kvar och håller sig friskare. Satsningen på
arbetsmiljö kommer även attrahera ny personal till kommunen.

Satsning



Generell satsning på hållbar arbetstidsförläggning och arbetsmiljö 60mkr
Mentorskap för nya medarbetare utföres av erfarna kollegor med fysisk arbetsanpassning

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggandet ska genomsyras av en feministisk stadsplanering. Vi bygger bostäder och
infrastruktur som gynnar fotgängare och cyklister, planerar busskurer och belysning så att det blir
bekvämt och upplyst. Vi planerar allmänna platser så att de både är öppna, nära och erbjuder fysisk
aktivitet för alla samt ytor anpassade efter olika behov. Vi tillgänglighetsanpassar kollektivtrafiken och
cykelleder, samt planerar så att bilberoendet minskar. Vid namngivning av nya gator och platser är det
dags att komma ihåg alla de kvinnor som verkat i staden. Vi vill också skapa grön infrastruktur för djur,
insekter och fåglar.

Satsning
•
•

Fortsatt satsning på utbyggnad av gång och cykelvägar
Förutsättningar för ökat byggande av hyresrätter

Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och fritid kan vara den viktigaste verksamheten i kommunen. Den ger medborgarna livskvalitet
och en meningsfull fritid. Kulturen och idrotten ger oss goda möjligheter till ett bra integrationsarbete.
Fritidsgårdar är en viktig fråga, för dagens ungdomar är vår framtid. De kan ha en mycket viktig roll i
brottsförebyggande verksamhet, och är en trygg samt utvecklande mötesplats för våra ungdomar.
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Fritidsgårdar är också en träffpunkt och plats för integration i vårt samhälle. Vi ser det som extra viktigt
att därför bevara och åter öppna så många fritidsgårdar som möjligt i kommunen. Vi ser det även som
viktigt att utveckla mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg för unga vuxna över 18 år samt en översyn
av våra näridrottsplatser.

Satsning
● Utveckling av och öppnande av fler fritidsgårdar, återställa i Ljungskile och Tureborg
● Utveckling av verksamhet och öppettider, helger och kvällar, för mötesplatser Dalaberg och
Tureborg
● Utveckling och underhåll av näridrottsplatser
● Satsning 10 mkr i utökad ram

Miljöpartiets budgetmotion
för Uddevalla 2021

Inledning och förslag till beslut
Vi kan krasst konstatera att i just denna fråga kommer alla motioner från oppositionspartier att bli
avslagna, oavsett om motionens innehåll skulle vara sådant att det i andra sammanhang skulle hyllas
av samtliga partier och oavsett om motionen skulle ha rätt i alla frågor och vara bättre i sak.
Majoritetens budget måste vinna, punkt slut.
Det innebär i praktiken att en budgetmotion för ett oppositionsparti i realiteten bara är ett sätt att
visa fram partiets idéer och tankar.
Vi har i vår motion valt att inte flytta summor fram och tillbaka mellan olika budgetposter. Dels är
osäkerheten i budgeten fortfarande stor, dels utgörs de tillskott som diskuteras i budgeten bara 3,3%
av budgeten, och som vi har påpekat i så många tidigare budgetdebatter så handlar diskussionerna
ur ekonomisk synpunkt om marginella skillnader mellan partierna.
Andra faktorer, som vi alla är medvetna om, kan påverka budgeten med flera miljoner kronor.
Exempelvis så var kostnaden för kommunens sjukskrivningar 32 miljoner kronor för årets första nio
månader, i år får vi statligt stöd på grund av Corona-pandemin, men det visar hur stor effekt även en
marginell sänkning av sjukfrånvaron skulle vara på budgeten. På samma sätt kan försörjningsstödet
variera med tiotals miljoner kronor.
Som vi senare skriver så är majoritetens budgetförslag en utslätad kompromissbudget vars
huvuddrag skulle kunna accepteras av de flesta partier. Nu ingår vi dock inte i inte majoriteten, och
nöjer oss med att kommentera olika områden som vi vill betona är viktiga i det kommunala arbetet.
Vi är fullt medvetna om att det pågår arbete inom de flesta av dessa områden och vill samtidigt passa
på att lovprisa och lyfta fram det stora arbete inom den kommunala verksamheten som pågår i det
tysta, ofta utan att de flesta politiker, möjligtvis med undantag av nämndspresidierna, känner till det.
Vi känner ändock ett behov att med våra kommentarer betona vikten av, och även i vissa fall skynda
på arbetet inom viktiga områden.
Vår målsättning är att peka på åtgärder som skulle ge resultat inom flera olika områden, dvs. att en
åtgärd, inom tex. miljöområdet, samtidigt ska ge positiva sociala och/eller ekonomiska effekter. En
effekt av detta är att vi försöker bryta stuprörstänkandet och vi har därför avstått från att dela upp
vår motion efter nämndernas organisation, utan försöker beskriva viktiga, övergripande frågor.
Dessutom avstår vi från att formulera olika uppdrag i budgetmotionen – som kommer att bli avslagna
eftersom de ingår i budgetmotionen, utan vi avser att återkomma med motioner i specifika frågor.
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att
de tankar om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för Miljöpartiets
budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida arbete inom berörda
områden.
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Allmänt
Om majoritetens budget
Miljöpartiet konstaterar att den budget som majoriteten har lagt är en typisk kompromissbudget.
Den saknar ideologiska frågor, vilket inte är förvånande eftersom den nuvarande majoriteten spretar
kraftigt ideologiskt. Att Uddevalla kommuns budgetar tenderar att bli kompromisser är dock naturligt
med tanke på den parlamentariska situationen i Uddevalla som kräver samarbete mellan många
partier och även Miljöpartiet har i varje majoritet som vi deltagit i varit tvungen att kompromissa om
budgetens utformning. När vi ser på den strategiska planen 2020 - 2022 så är den i stort sett identisk
med den plan som vi skrev fram i den förra majoriteten, vilket gör att vi inte har några problem med
att acceptera den heller.
Om man jämför majoritetens budgetförslag i dag med hur läget såg ut i januari så kan man
konstatera att majoritetens budgetförslag har räddats av ett kraftigt statligt stöd. I våras verkade
kommunen hamna på ett nollresultat och nämnderna fick i uppdrag att se till att de skulle hålla
budgeten, vilket de med stor framgång också har gjort. Sammantaget har detta skapat ett avsevärt
mycket bättre läge för budgeten de närmaste åren.
Majoriteten har tagit bort Effektiviseringsfonden, med argumentet att den innebar en onödig
byråkrati och istället fördelat ut pengarna på nämnderna. Dessa 29 miljoner utgör en icke försumbar
del av inkomstförstärkningen, men utgör inget verkligt tillskott i kommunens ekonomi. Fördelen att
göra på det här sättet är att nämnderna får ett budgettillskott. Nackdelen är att pengarna med
största säkerhet kommer att fördelas på existerande verksamhet. Vad vi såg under den tid som
effektiviseringsfonden existerade var att den stimulerade nämnderna till att söka efter förbättringar
som skulle ge en snabb återbetalning av kostnaderna och sedan vara lönsamma. Det som nu riskerar
att hända är att detta sökande upphör eller i alla fall inte sker i samma utsträckning som tidigare, och
att de pengar som behövs för de projekt man hittar kommer att vara bundna i verksamheter och
därmed vara svårare att frigöra för projektinvesteringar.
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Klimatet och mänsklighetens överlevnad
Vi konstaterar att klimatfrågan är avgörande för vår civilisations, och i värsta fall vår arts, överlevnad.
Därför måste detta arbete genomsyra all vår verksamhet. Det är glädjande att se att det som
ursprungligen sågs som en udda Miljöparti-fråga i dag omfattas – åtminstone som en läpparnas
bekännelse – av samtliga partier, med ett möjligt undantag, och att det i dag pågår ett stort arbete
för att nå klimatmålen, men vi måste ta hänsyn till tiden – vi kan inte vänta. Det som måste göras,
måste göras nu och inte om 5 eller 10 år. De koldioxidnivåer vi har idag kommer inte att minska, vad
vi än gör! Vi måste se till att inte släppa ut ännu mer växthusgaser.

Minst 16% minskning per år!
För att nå Parisavtalet har bland annat VG-regionen konstaterat att det krävs en minskning av
koldixidutsläppen med 16 % per år. Ju längre vi väntar desto större årliga nedskärningar krävs. Vi vet
att det finns en medvetenhet om detta åtminstone inom en del av den kommunala förvaltningen,
men denna medvetenhet måste övergå i praktisk handling inom såväl den kommunala verksamheten
och i den geografiska kommunen. Därför behövs en bred omställning inom alla verksamheter i
Uddevalla kommun.
Betydelsen av att vidta åtgärder nu och inte senare illustreras tydligt av nedanstånstående bild som
är tagen ur VGRs Koldioxidbudget 2020-2040.

Med hänsyn till ovanstående skulle Uddevalla kommun behöva vara fossilfri redan idag, men att se
till att vår kommun är fossilfri 2030 minskar i alla fall den globala ökningen och hjälper till att uppna
1,5 gradersmålet istället för den katastrofala ökning på 3-4 grader som skulle bli följden av att göra
ingenting.
För Uddevallas del konstaterar vi att det arbetet omfattar två grenar, dels arbetet inom kommunens
egen organisation för att se till att kommunen som organisation är fossilfri 2030, och dels arbetet
med att få den geografiska kommunen Uddevalla att nå samma mål. Ett axplock av sådana
arbetsområden inom den egna verksamheten är upphandlingar, hållbarhetskriterier, energieffektiva
byggnader, byggnation, matsvinn, kemikalieanvändning. Kan vi styra upphandlingarna till att
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prioritera lokala produkter och tjänster minskar transporterna och den den lokala ekonomin och det
lokala näringslivet gynnas, vilket i sin tur får den lokala arbetsmarknaden att växa. En åtgärd ger flera
positiva effekter inom olika områden.
Både vad avser arbetet iden egna organisationen och för den geografiska kommunen kommer vi att
få stöd på olika sätt av externa krafter som region, stat, internationella organisationer och företag.
Det faktum att vi har Parisavtalet och EUs utsläppsmål är ett stöd för vårt arbete, även om vi önskar
att man i båda fallen hade kommit längre. Samtidigt visar Corona-pandemin att samhällen har
möjligheter att åstadkomma drastiska förändringar om viljan finns.

Transportsektorn största utmaningen
Eftersom Uddevalla numera inte är en utpräglad tung industristad, så är transportsektorn ett av de
största problemen vi måste lösa. 72% av koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn. Det kan
noteras att personbilarna i sin tur utgör två tredjedelar av transportsektorns utsläpp.

För Uddevalla kommuns del som organisation innebär det dels att investeringar i fordonsflottan
måste ske till fordon som inte ger utsläpp av fossila växthusgaser, dels innebär det att kommunens
dieselbilar måste gå över till HVO100 – en syntetisk fossilfri diesel. (Där måste man ställa krav på att
inte använda palmolja som leder till avskogning som i sin tur leder till att mindre koldioxid binds i
växtligheten). Under tiden som Miljöpartiet satt i majoritet så arbetade vi för att detta skulle ske så
snabbt som möjligt och detta arbete måste fortsätta även i fortsättningen. 227 stycken eller 59% av
kommunens fordon är dieseldrivna, vilket innebär att en övergång till HVO100 skulle ge en snabb
minskning av utsläppen. I nästa steg behöver fordonsflottan diversifieras allt efter behoven, troligtvis
kommer el vara ett första val för bilar i stadstrafik, men längre fram kan vätgas vara ett viktigt
alternativ.
I Västtrafiks resvaneundersökning från 2018 framgår att 60 % av alla resor med start i Uddevalla
kommun är under 5 km och varar i snitt 15 minuter, det innebär att en stor del av resorna borde
kunna ske på ett annat sätt en med bil, speciellt med hänsyn tagen till, som noterades ovan, att
personbilarna skapar två tredjedelar av transportsektorns utsläpp. Därför är det nödvändigt att göra
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stora satsningar för att underlätta detta, i praktiken innebär det kollektivtrafik och cykel. Det innebär
också att kombinationen mellan dessa två trafikslag måste underlättas med bra anslutningar,
cykelparkeringar, luft etc. Får vi fler att cykla så innebär detta förutom en miljö/klimatsatsning också
en ökad folkhälsa i linje med våra mål om att samma åtgärd ska åstadkomma flera nyttor.
Vi måste också ändra fokus: Valet mellan att prioritera gång och cykling är också en jämlikhetsfråga.
Kvinnor, äldre och barn tar oftare kollektivtrafiken, män tar oftare bilen. “Inom 50-skylten" måste
gång och cykel prioriteras framför bilen när det gäller utformning av gaturummet, det måste vara
säkert att gå och cykla, även för barn. Även här ser vi att en åtgärd med primärt syfte att förbättra
miljö och klimat också kan ge resultat inom flera områden, bättre kollektivtrafik och säkrare gång och
cykeltrafik gynnar kvinnor, barn och gamla.

Snabba tåg ger klimat- och miljöfördelar och ökar Uddevallas attraktivitet
Ytterligare en aspekt i miljö-och klimatarbetet är snabba kommunikationers betydelse för att utvidga
Uddevallas arbetsmarknadsregion till att omfatta både Fyrstad, Göteborg och Oslo. För att
åstadkomma detta måste arbetet ihop med de övriga Bohuskommunerna för att skapa en snabb
tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo fortsätta. Det innebär också en möjlighet att flytta
åtminstone en del av de 600 000 lastbilar som passerar Svinesund varje år (data från 2019) till tåg.
En förkortad restid innebär en ökad medianinkomst som nedanstående diagram visar. De kommuner
som ligger på ca en halvtimmas restid till Göteborg har de högsta medianinkomsterna.
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Skulle vi lyckas åstadkomma ett snabbtåg med en halvtimmas restid till Göteborg så skulle samma
utveckling ske i Uddevalla kommun. Detta innebär att vi uppnår multipla effekter, vi flyttar över
trafiken från vägtrafik till fossilfri kollektivtrafik, vi minskar trängseln i Göteborg, vi får en större
arbetsmarknadsregion och vi får en ökad inlyttning till Uddevalla. Detta är ett exempel på hur en
miljö- och klimatsatsning samtidigt ger effekter på vår välfärd. Det är också av oerhört stor betydelse
för näringslivet i Uddevalla, bra kommunikation leder till att det både är lättare att få tillgång till
välutbildad personal från hela regionen. Detta innebär i sin tur att det är lättare att locka personal
från Göteborg, men även att bo i Uddevalla och arbeta i tex. Göteborg.

Stoppa minskningen av biologisk mångfald
Förutom klimatfrågan konstaterar vi att världen verkar vara inne i det sjätte stora utdöendet, förra
gången var när dinosaurierna försvann. Arter har under de senaste 500 åren försvunnit 100 till 1 000
gånger snabbare än den beräknade naturliga utdöendehastigheten, och utdöendet accelererar. De
tidigare massutdöendena under de senaste halva miljarden år verkar ha orsakats av följderna av
kontinentaldrift, intensiv vulkanisk aktivitet och meteoritnedslag. Det nuvarande orsakas av
människan, framför allt genom habitatförstöring, överexploatering, tex. överfiske och miljögifter.
Det vi kan göra inom Uddevalla kommun är att ta hänsyn till detta i vår planering, t.ex. skapa
spridningskorridorer och se till att livsmiljöer för växter och djur inte försvinner eller kompensera för
sådana miljöer som försvinner genom tex. förändringar i jordbruket. Vi behöver göra åtgärder som
gynnar biologisk mångfald, tex. minska mängden miljögifter genom upphandling av ekologiska
produkter.

Bilden visar inom vilka, av elva utpekade områden, som planetens gränser är mest hotade.
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Uddevalla kommun och den cirkulära ekonomin
Vi måste byta väg!
Linjär ekonomi med ett ständigt uttag av nya råvaror frestar på miljö, klimat och ekonomi måste
bytas mot en ekonomi som minimerar uttaget av nya råvaror!

Bilderna är från Region Kronobergs material om cirkulär ekonomi
Medvetenheten om behovet av bryta mönstret med ett allt större uttag av nya råvaror har vuxit
under de senaste årtiondena och hänger mycket ihop med klimatfrågan.
Både EU och FN har som mål att öka den cirkulär ekonomin bland sina mål, på samma sätt har
medvetenheten ökat i Uddevalla och vissa försök har även gjorts, men eftersom förslag till lösningar
för att åstadkomma cirkularitet på olika nivåer (design som möjliggör nedmontering/återanvändning,
andrahandsmarknader, materialåtervinning av olika material, inklusive kemisk återvinning av
textilfibrer etc.) växer snabbt, så kan vi utnyttja dessa snabbt ökande kunskaper för att hitta lösningar
även för Uddevalla. Exempelvis startar IKEA sin första seondhand-butik på återvinningsgallerian
Retuna i Eskilstuna. Speciellt Uddevalla Energi som har ansvar att hantera våra restprodukter kan
spela en stor roll för att åstadkommande cirkulära materialflöden.
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Segregation, mäns och kvinnors situation
och samhällsutvecklingen
Hela Sverige befinner sig i en situation där segregegationen och ojämlikheten mellan olika grupper
ökar år från år. I Uddevalla kommun ser vi det genom att inkomsten i olika stadsdelar skiljer sig
kraftigt åt. I den stadsdel (NYKO-området) i Uddevalla som hade lägst inkomst tjänade man 2018
hälften så mycket (56%) som i den högsta. (NYKO=Nyckelkodsområden, en uppdelning av kommuner
i mindre områden för att ge högre upplösning i statistiken).
På samma sätt ser vi att mäns och kvinnors inkomster skiljer sig åt, både mellan olika områden och
inom varje område. Vi noterar dock att det inte är i de fattigaste områdena som skillnaderna är
störst, utan i områden som ligger över medianinkomsten i kommunen. I genomstnitt tjänade kvinnor
i Uddevalla 84% av vad männen tjänade. Det här är strukturella skillnader som Uddevalla kommun
har svårt att påverka förutom inom sin egen verksamhet. Inom kommunen sker redan i dag ett
arbete för att utjämna löneskillnaderna, ett arbete som måste fortsätta. En orsak till kvinnornas lägre
inkomster beror på att man i större utsträckning arbetar deltid och där kommer arbetet med
Heltidsresan att vara av betydelse för att öka inkomstnivån för den stora grupp kvinnor som arbetar
inom den kommunala verksamheten.

Figuren illustrerar samtidigt både inkomstskillnaden mellan olika bostadsområden (NYKO-områden)
och skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster. Den röda punkten representerar medianen för
hela Uddevalla kommun (Data från 2018-12-31).
Segregationen och ojämlikheten leder i sin tur till den negativa utveckling som vi ser i samhället i dag.
Upplever en ung person att hen inte blir insläppt i samhället är risken att man söker andra vägar för
att skapa sig en framtid. Tyvärr så är detta inte alltid vägar som vi önskar att de ska välja.
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Vi tror att det är en naturlig, men primitiv, reaktion att ropa på mer vakter, tävla i att kräva hårdare
och längre straff i hopp att detta ska lösa situationen, och troligen gör fler vakter det lugnare i
centrum för tillfället och vi inser också behovet av att polisen ska hantera brottslighet och
gängkriminalitet, men på längre sikt så är det segregationen och ojämlikheten i samhället som måste
bort. Vi vill inte skapa ett samhälle som bygger på rädsla, med vakter och muromgärdade
bostadsområden, utan vill åtgärda problemen i det som är deras rot, segregation och ojämlikhet.
Det vi Uddevalla kan göra åt detta är att satsa på att så snabbt som möjligt få nyanlända i arbete,
satsa särskilt på skolor och förskolor i de områden som är hårdast utsatta. Som en del av att minska
segregationen inom skolområdet ser vi positivt på tanken att ordna ett högstadium centralt på
Margretegärdeskolan där elever från Ramneröd går tillsammans med elever från flera skolor.

Öka kontaktytan för nyanlända
En, måhända idealistisk, åtgärd riktad mot nyanlända, skulle vara att placera en (och endast en)
nyanländ på arbetsplatser runt om i kommunen, såväl inom kommunen och Uddevallas privata
företag. Även om produktionstillskottet från personen ifråga skulle vara lågt under det första året så
skulle deras språkutveckling ske mycket snabbare än den sker i dag när de isoleras från det svenska
samhället och inte får arbete. De skulle få en inblick i svenskt arbetsliv och samhälle på ett sätt som
sällan sker idag. Detta skulle i så fall göras i samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och
samtliga arbetsgivare i Uddevalla kommun. Samtidigt vet vi att liknande strävanden finns inom
förvaltningen.
Pandemin har också tydliggjort segregationens effekter i trångbodda hem där barn har svårt att få
studiero och visar på behovet av av platser där man man kan få stöd med läxhjälp och möjlighet att
läsa i lugn och ro.

Digitalisering och samhällsguider
Uddevalla kommun, liksom hela samhället, använder sig av digitalisering som en av flera metoder för
att lösa den demografiska utmaning vi ser framför oss, arbetskraften kommer inte att räcka till, och
ekonomin kommer att belastas ytterligare när andelen barn och äldre ökar jämfört med de som
arbetar. Dessutom ökar kraven från våra medborgare på att kunna göra saker via nätet och på
personaliserade tjänster.
Men, trots att en ökad digitalisering är bra och nödvändig så leder den till att samhället får ännu en
ökad klyfta – alla hänger inte med i denna utveckling! Det är personer som av olika skäl inte klarar av
att använda de digitala tjänster. Det kan både vara äldre eller personer med olika typer av
funktionsnedsättningar eller nyanlända som inte har hunnit ta till sig språk och regler. En utökad
satsning på kommunens samhällsguider skulle vara till nytta för att minska dessa klyftor.

Ökande ensamhet
Ytterligare ett annat område som accelererar är den ökande ensamheten, vilket inte minst har
märkts under det senate året. Här skulle kommunen, gärna i samarbete med våra bostadsstiftelser
och andra bostadsföretag, kunna se på möjligheten att skapa kollektivboenden. Detta för att skapa
boendemiljöer där man på ett naturligt sätt kommer i kontakt med andra människor, men där man
kan dra sig tillbaka när man så önskar. Andra sätt att avhjälpa ensamhet kan vara att ge
förutsättningar för att låta barn och gamla mötas, ett exempel är den fysiska närheten mellan
äldreboendet och förskolan i Rotviksbro. Sådan närhet ger möjlighet för tex. gemensamma måltider.
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Kulturen och idrotten
Vi leva icke av bröd alena
I vårt budgetarbete, innan vi hade sett majoritetens budget, var vi oroliga för att satsningen på
Kulturstråket skulle försvinna av budgetskäl, liksom att den 10% besparingen både 2021 och 2022
inom kultur-och fritidsförvaltningens verksamhet skulle genomföras.Till vår glädje så såg vi att denna
satsning låg kvar och vi utgår ifrån att besparingsåtgärderna nu inte är aktuella.
Satsningen på Kulturstråket är ytterligare ett exempel på hur man genom att göra en åtgärd kan
uppnå effekter inom flera olika områden. Kulturstråket, det vill säga att ge plats för utökad
kulturverksamhet på tre fastigheter på övre, östra, delen av Kungsgatan skapar dels mer liv i
centrum, dels ger det plats för föreningar som behöver lämna Bastionen liksom för andra föreningar
som har svårt att hitta lämpliga lokaler för sin verksamhet. Det ger möjligheter för olika former av
kulturskapande för alla åldrar i vår kommun och blir en viktig plats för kulturmöte och kulturarrangemang.
I och med denna satsning visar också kommunen sitt ansvar för att ta hand om en del av kommunens
kulturhistoriska miljöer, vilket är en viktig del av vår identitet som kommunmedborgare men också
som ett besöksmål. I en tid av pandemi där vi under lång tid inte har kunnat samlas runt olika
arrangemang eller begränsats i att ta del av gemensamma kulturevenemang har kulturens och
idrottens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa blivit tydlig för oss alla. Vi är glada över att
majoriteten inser betydelsen av detta och att man även framöver ser på kultur som
hälsoförbättrande, demokratistärkande, integrationsskapande och som en nödvändighet för ett
välmående samhälle. Därtill är det väl känt att ett rikt kultur och idrottsliv är viktigt för att locka såväl
familjer som företag att flytta till Uddevalla kommun.

Idrott och fysisk aktivitet
Med vår nya simhall, Rimnershallen, och flera andra inom- och utomhusanläggningar kommer
Uddevalla kommun ha tillfört idrottsrörelsen goda förutsättningar för talangutveckling. Väl förvaltat
kan dessa anläggningar leda till idrottande på hög nivå. Med Uddevallas demografi nu, och
framförallt framöver, skall kommunen fortsätta uppmuntra ungdomlig aktivitet för att fler skall söka
sig till föreningslivet för såväl bredd- som talangutveckling, bland annat inom ramen för våra
idrottsgymnasier. För den vuxna delen av befolkningen måste kommunen investera i hållbara,
hälsofrämjande och sociala fysiska aktiviter till glädje för alla Uddevallabor genom hela livet.
Föreningslivet är en väldigt viktig mötesplats för alla Uddevallabor – stora, små, nya och gamla, och
därför bör kommunen använda sig av den engagerade kompetens som finns i föreningslivet för att
skapa närmare samarbeten mellan föreningarna och kommunen och uppmuntra dem till mer eget
ansvar för våra gemensamma anläggningar och natur.
Vi har en fantastisk natur som kan locka fler människor under hela året och tex. Friluftsfrämjandet
gör fantastiska insatser för att locka till organiserat friluftsliv och får med sig andra delar av
befolkningen än de som vanligtvis är engagerade i idrottsrörelsen, ut i naturrummen. Också
Friidrottsföreningen IK Orient är ett lysande exempel på en förening som driver aktivitet för hela
familjen, där var och en deltar på sin egen nivå. Vi är övertygade om att även föreningar inom
lagidrotterna göra detsamma. Med det entusiastiska och ansvarstagande föreningslivet i Uddevalla,
ser Miljöpartiet möjlighet att kommunens anläggningar i nära framtid driftas av de föreningar som
också använder dem. Ett framgångsrikt exempel kan ses i Växjö kommun där man har skapat former
för detta, vilket skulle kunna vara en möjlighet även för vår kommun.
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Centrum och stadsutveckling
Vi har en historisk utveckling i Uddevalla centrum, liksom i de flesta svenska kommuner med en allt
mer utarmad stadskärna. Denna utveckling kan historiskt följas från den tid då inte bilen, kylen och
frysen var allmän egendom. Då bestod handeln i staden och dess olika delar av småbutiker inom
gångavstånd för de boende. Man handlade mer eller mindre dagligen. Den arkitekturhistoriskt
intresserade kan fortfarande spåra var dessa butiker fanns i våra bostadsområden, tex. syns det
tydligt i Tureborgs centrum.
Bilen i kombination med kyl och frys kom att förändra våra konsumtionsmönster, det blev möjligt att
handla mer sällan och man kunde lagra matvaror i hemmet. Uppkomsten av köpcentra utanför
städerna med lägre priser – och shoppingen som ett lördagsnöje – kom att leda till att de lokala
butikerna slogs ut. Denna utveckling berörde inte bara livsmedelsbutikerna utan också de flesta
andra branscher, tex. klädbutiker. I dag hotar en alltmer växande webbhandel även externa
köpcentra, vilket riskerar att leda till att även de på sikt slås ut om de inte lyckas komma fram med
innovativa motdrag.
Kvar i centrum finns verksamheter som kräver fysiskt interaktion mellan parterna som optiker,
frisörer, caféer och krogar, etc. Möjligen kan vi komma att se utveckling i centrum med ”showrooms”
där man se, klämma och känna på varor som senare beställs från ett centralt lager för leverans
antingen direkt till kunden eller via butiken.
Om vi vill ha ett levande centrum så kräver det att folk har behov av att besöka och vara i centrala
staden. Det kommunen kan bidra med, förutom att flytta dit kommunhuset, är att hjälpa till med att
fylla centrum med aktiviteter. Självklara sådana aktiviteter är boende, bibliotek och kultur, inklusive
Kulturstråket som vi nämnt tidigare.

Till centrum och sedan?
Här kommer också frågan upp om vilken sorts centrum man vill ha ur trafiksynpunkt. Få av oss skulle
idag kunna tänka sig Kungsgatan som den genomfartsled som den en gång var. Alla uppskattar ett
bilfritt centrum där man kan promenera och inte hela tiden störs av biltrafik som ska passera.
Samtidigt vill man ha ett lättillgängligt centrum, och lättillgängligt betyder i mångas ögon att man i
stort sett ska kunna parkera utanför butiken man vill besöka. Idag är ett av de största
trafikproblemen konflikten mellan boendeparkering och besöksparkering. Denna konflikt illustreras
mycket tydligt av vårens försök att gynna centrumhandeln genom att ha gratis parkering.
Gatuparkeringen, avsedd för besökare, lär ha ockuperats av boende och arbetade i centrum, vilket
ledde till att möjligheten för besökande att hitta en ledig parkeringsplats kraftigt minskade.
Slutsatsen är att om man överhuvudtaget ska ha fungerande besöksparkeringar i centrum krävs att
de inte upptas av dem som permanent befinner sig i centrum. Alternativen är då att lägga taxorna på
en sådan nivå att det inte är attraktivt att parkera längre tider i centrum eller att ha kortare
parkeringstider i kombination med en intensiv parkeringsövervakning.
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I denna bild har Torps köpcentrum överlagrats på stadskärnan och illustrerar avståndsrelationerna på
de båda platserna. Den illustrerar också att en av de möjliga lösningarna för den allra mest centrala
staden skulle vara att göra den helt bilfri och lägga parkeringarna längre bort.
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Investeringar
Vi är överens om med majoriteten om huvuddragen i investeringarna, men vill ändå i detta
sammanhang lyfta fram och prioritera vissa frågor med samband till investeringarna.

Vad vi bygger – och hur vi bygger
Byggandet av ett hus lär stå för mer än hälften av klimatpåverkan under ett hus hela livstid. Det
innebär att så länge inte stål och betong är fossilfria (dvs. dagens läge) så beräknas, enligt en rapport
från Linköpings Universitet, träbyggande minska klimatbelastningen med 35 - 40 %. Uddevalla
kommun måste i pågående och framtida upphandlingar ställa krav på att byggnaders klimatpåverkan
ska redovisas och minimeras.

Cykelbanor
Som vi konstaterade tidigare så är 60% av alla resor i
Uddevalla kommun kortare än 5 km och är cirka 15
minuter i genomsnitt. Genom att underlätta för
cykling så skulle en större andel av de korta bilresorna
kunna ersättas av cyklande. För att underlätta detta
behövs ett system av tydligt utmärkta och sammanhängande cykelbanor. Dessa cykelbanor bör dessutom
förläggas så att de är den snabbaste vägen att ta sig
fram.
Som bilden här intill visar så har framkomligheten för
gång- och cykeltrafik prioriterats ned med bilens
ökande dominans. Speciellt cyklister känner igen den
fragmentering som finns i dagens cykelbanor som helt
plötsligt upphör och där cyklister tvingas ut bland
bilarna.
Detta innebär att i samband med nybyggnation, tex.
av nya Ljungskileskolan och skolan på Skäret, så måste
man säkra trygga cykelleder för eleverna. Dessa får
inte sluta i intet en liten bit från skolorna, utan
fortsätta hela vägen till de områden där barnen bor,
inklusive ut på landsbygden.
Därför måste vi även driva på för att åstadkomma investeringar utanför kommunens egen kontroll
framför allt gentemot Trafikverket. Ett exempel är utbyggnad av cykelleden mot Ulvesund, där vi
trots många påtryckningar mot Trafikverket ännu inte har varit framgångsrika.
Vi har valt att beskriva olika typer av åtgärder och deras förmåga att främja cykel med ett diagram
från Köpenhamn, en framgångsrik cykelstad. I en rapport från Trivector 2019 skriver man: ”Cykling är
en väl integrerad del i Danmarks transportsystem och i Köpenhamn sker 41 % av all arbetspendling
med cykel, dessutom använder 51 % av alla i Köpenhamn cykeln varje dag.” Där kan man dessutom ta
med sig cykeln i kollektivtrafiken, vilket gör att man kan cykla åt ena hållet och ta kollektivtrafiken åt
andra. En lockande tanke för boende i norra Uddevalla…

Miljöpartiets budgetmotion för Uddevalla kommun 2021
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Den effektivaste åtgärden för att främja cykling är att skilja bil och cykeltrafik åt, vilket alltså bör vara
förstahandsprioriteringen för Uddevalla kommuns cykelbaneinvesteringar.

Kallbadhus
Uddevalla är med Gustavsberg Sveriges äldsta badort. Genom att skapa ett nytt modernt kallbadhus
vill Miljöpartiet binda ihop den gamla badortstraditionen med en ny social mötesplats vilket skulle
främja såväl folkhälsa som turism.

Miljöpartiets budgetmotion för Uddevalla kommun 2021
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Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort
Sammanfattning

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har
tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 20202022.
Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare
strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier
representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges
styrkort 2020-2022
Beslutsunderlag
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Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort
Sammanfattning

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har
tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 20202022.
Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare
strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier
representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges
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TIDIGARE TEXT
INTRODUKTION
Dokumentet i din hand börjar med Uddevalla
kommuns vision, fortsätter med riktningarna från
översiktsplanen som visar i vilken riktning som
kommunen ska gå för att nå visionen, därefter
följer de övergripande strategierna och de mått
som vi valt att följa under denna mandatperiod.

NY TEXT
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet
och Liberalerna har kommit överens om att under
perioden 2020-07-03 till 2022-12-31 gemensamt
utgöra majoritet för att leda den politiska
organisationen i Uddevalla kommun.
Dokumentet utgår ifrån Uddevalla kommuns
vision, fortsätter med riktningarna från
översiktsplanen som visar i vilken riktning som
kommunen ska gå för att nå visionen, därefter
följer de övergripande strategierna och de mått
som majoriteten valt att följa under
mandatperioden.

Detta innebär att den strategiska planen spänner
från det stora till det lilla, i tid går den från
översiktsplanens tidsram som sträcker sig
årtionden framåt – och vad gäller klimateffekter
ännu längre – till nämndernas uppdrag under den
här mandatperioden. I verksamheten går den från
de stora översiktliga penseldragen till de konkreta Den strategiska planen spänner från det stora till
det lilla, i tid går den från översiktsplanens tidsram
uppdragen.
som sträcker sig årtionden framåt – och vad gäller
Politiskt går den strategiska planen från de stora
klimateffekter ännu längre – till nämndernas och
frågorna som alla partier i kommunfullmäktige är
verksamheternas uppgifter under den här
överens om, till detaljer som
mandatperioden.
samverkansmajoriteten har kompromissat sig
Politiskt går den strategiska planen från de stora
samman om.
frågorna som alla partier i kommunfullmäktige är
Vi konstaterar att alla partier har viljan att göra
överens om, till detaljer som majoriteten har
Uddevalla kommun bättre för alla invånare. Även
beslutat om.
om alla de politiska partierna delar denna vilja så
Alla partier har viljan att göra Uddevalla kommun
är idéerna om hur vi skall nå dit skiftande och
bättre för alla invånare. Även om alla de politiska
synen på vilka frågor som tyngdpunkterna ska
partierna delar denna vilja så är idéerna om hur vi
ligga på varierar mycket.
skall nå dit skiftande och synen på vilka frågor som
Vår förhoppning är dock att vår strategiska plan
tyngdpunkterna ska ligga på varierar mycket.
ska bidra till en gränsöverskridande stabilitet och
Förhoppningen är dock att den strategiska planen
en långsiktighet som gör att Uddevalla kommun
ska bidra till en gränsöverskridande stabilitet och
når visionen med miljömässig, ekonomisk och
en långsiktighet som gör att Uddevalla
social hållbarhet.
kommun når visionen om en god livskvalitet.
Vi har arbetat in samverkansmajoritetens politiska
plattform och gemensamma uppfattningar från
våra valplattformar i de övergripande
strategierna.

Vision
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans
stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor
lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar
och utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och
Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat
av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.

Riktningar
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken
riktning som kommunen ska gå för att nå visionen

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra
delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till
kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker
centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som
positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (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.
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
TIDIGARE TEXT

NY TEXT

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

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.

En hållbar miljömässig utveckling kräver en
minskad klimatpåverkan och en kraftfull
miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla
kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker
detta genom att motverka klimatpåverkan av
koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till
förnybar energi och vi skapar kolsänkor, t.ex.
genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till
effekterna av ett förändrat klimat genom att
bygga översvämningsskydd och göra andra
åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt
väder. Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för
att komma närmare en cirkulär ekonomi.

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

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som
unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara
naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för
att skapa attraktiva boendemiljöer och ge
förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att
möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda
den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för
kusten fortsätta utvecklas.

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
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Både hållbar miljömässig och ekonomisk
utveckling kräver en upprustad infrastruktur.
Därför utvecklar vi den t.ex. genom att knyta ihop
och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom
vi arbetar för en successiv utbyggnad av
Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta
smidiga lösningar för stadens trafik.
En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra
företags- och arbets-marknadsklimat. Genom att
företag och individer får ett positivt bemötande av
kommunen i enlighet med kommunens värdeord
”Öppenhet, Respekt, Professionalitet”, och får
sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade
skapar kommunen förtroende. Tydlighet och
förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och
nytänkande, hjälper oss att skapa en
företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler
företag till kommunen.
Kommunen förvaltar medborgarnas
skattepengar för gemensamma ändamål och god
ekonomisk hushållning. Med hänsyn till de
ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska
våra resurser användas med maximal effektivitet
genom exempelvis utökad digitalisering inom alla
kommunens verksamhetsområden, ny teknik,
effektiv försörjning och användning av lokaler,
samt bättre upphandlingsförfaranden.
Kommunens verksamhet skall organiseras för att
nå god ekonomisk hushållning. För att få
genomslag i verksamheten skall förändringsvilja
och modet att pröva och utvärdera nya
arbetsmetoder uppmuntras. En maximal
effektivitet kräver också en säkrad
kompetensförsörjning för den kommunala
verksamheten, liksom att kommunen upplevs som
en attraktiv arbetsgivare.
Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska
miljöer och kommunala kulturfastigheter ska
bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och
varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som
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närmare en cirkulär ekonomi.
Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik
fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara
naturupplevelserna och göra friluftslivet
tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa
attraktiva boendemiljöer och ge förutsättningar
för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett
stadigvarande boende och skydda den känsliga
kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta
utvecklas.
Både hållbar 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 hushållning. 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
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särskilda landmärken, ska utvecklas och stärkas
för att synliggöra våra besöksmål.

verksamhetsområden, ny teknik, effektiv
försörjning och användning av lokaler.

Genom att Uddevalla kommuns vård och
omsorg är god och värdig skapar vi ökad
livskvalitet. Vi söker efter lösningar som gör att
våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om
det är regionens eller kommunens formella
ansvar. Tydliga kravspecifikationer och
upphandlingar ger mervärde såsom näringsrik,
ekologisk och närproducerad mat i kommunens
kök, inga gifter i skolans leksaker eller i
kommunens byggmaterial.

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
heltidsresan, hälsoresan och processerna för färre
anställda per chef ges större förutsättningar.
Förändringsvilja och modet att pröva och
utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till
exempel 80-90-100 konceptet (80% arbetstid 90%
lön 100% pension).

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn
till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt
platser som anses viktiga för unika boendemiljöer.
Detta möjliggör också en utbyggnad av nära
kommunal service såsom förskolor, vård- och
omsorgsboende och kollektivtrafik.
För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi
Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och
näringsliv – i tätort såväl som landsbygd –
förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv
riktning. I vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar
vi för ett entreprenöriellt och innovativt
förhållningssätt. Detta gör vi bland annat med
hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och
integrationsarbete och genom en ökad samverkan
med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in
i sysselsättning, nyanlända och ungdomar snabbt
ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning.
Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero och
förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på
förebyggande arbete vägleder vi ungdomar bort
från droger och kriminalitet.
En socialt hållbar utveckling kräver också att
våra invånare känner sig trygga i de offentliga
miljöerna. Genom att vi har ett bättre samarbete
mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet
på gator och torg. En utveckling av stadskärnan
och andra centrumområden skapar ökad trygghet

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 integrationsarbetet ska
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och trivsel i de offentliga miljöerna. Detta skapar
en levande stad som är värd en omväg.
Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare
samhälle, såväl som frihet för individen, om vi
arbetar för att åstadkomma jämställdhet, bejakar
allas lika rättigheter och värde, samt inser att
mångfald är en styrka. Samhällen med mindre
ekonomiska och sociala klyftor och med hög social
delaktighet har bättre hälsa och välmående.
Därför strävar vi efter att åstadkomma
integration, inkludering och delaktighet. Vi gör
detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra
socioekonomiska metoder, men även genom att
stötta kulturverksamhet och föreningar och med
deras hjälp skapa ett samarbete som gör att
kommunen och civilsamhället tillsammans når fler
invånare.
Samverkansmajoriteten strävar efter att genom
ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap
åstadkomma breda politiska överenskommelser i
långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och
professionalitet som riktmärke.
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utvecklas och innebär en ökad samverkan med
civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning,
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 kulturverksamhet, 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.

Mått
• Gott bemötande vid kontakt med
kommun, ska öka
• Företagsklimatet ska bli bättre

• Antal företag i kommunen, ska öka
• Antal områden som saneras, ska
öka
• Trä som byggnadsmaterial, ska öka
• Brukarbedömning i särskilt boende
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
• Brukarbedömning i hemtjänst
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
• Minskad sjukfrånvaro

• Öka andelen förnybar och
återvunnen energi i kommunala
byggnader
• Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamheter, ska öka

• Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som börjat arbeta eller
studera, ska öka
•

• Antal resor med kollektivtrafiken i
Uddevalla tätort ska öka

• Antalet föreningsaktiviteter, ska
öka

• Minska fossilbränsleanvändning i
kommunala fordon

• Nettokostnadsandelen inklusive
finansnetto högst 99 % av skatter och
bidrag

• Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor, ska
öka
• Gymnasieelever med examen inom
4 år, kommunala skolor, ska öka

• Soliditeten ska förbättras
• Egenfinansiering av investeringar
minst 30 %
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Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik
AB
Sammanfattning

Med anledning av Uddevalla Omnibus AB förvärv av Lysekils Busstrafik AB har
kommunledningskontoret upprättat förslag till gemensamt specifikt ägardirektiv för de
båda bolagen. Förslaget bygger på nuvarande ägardirektiv för Uddevalla Omnibus.
Verksamhetsområdet i förslaget ägardirektiv följer den beskrivning som finns i förslag
till bolagsordningar för de båda bolagen, vilka är under behandling i andra ärenden.
Någon juridisk analys eller bedömning i detta avseende har inte gjorts då sådan
information tidigare lämnats till kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt
styrelsen i Uddevalla Utvecklings AB.
Som ett resultat av pågående översyn av kommunens ägarstyrning gentemot de
kommunala bolagen föreslås en förändring av målet om räntabilitet på totalt kapital,
från nuvarande 6 % till 3 %, vilket bedöms vara ett mer relevant mål.
Anpassning till ny kommunallag har också gjorts. Ägardirektivet ska för att äga
giltighet antas av bolagsstämmorna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13.
Förslag, specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår
från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
vägnar följande anteckning till protokollet.
En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus
AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (m, c och l) var mot affären och
röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort risktagande
med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att kommunen bör
avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB. Förvärvet har dock genomförts och
därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid
med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av
Kommunfullmäktige.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 301

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att
Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya
ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.
Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en
majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden
lägga ned våra röster.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-13

Handläggare

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

Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik
AB
Sammanfattning

Med anledning av Uddevalla Omnibus AB förvärv av Lysekils Busstrafik AB har
kommunledningskontoret upprättat förslag till gemensamt specifikt ägardirektiv för de
båda bolagen. Förslaget bygger på nuvarande ägardirektiv för Uddevalla Omnibus.
Verksamhetsområdet i förslaget ägardirektiv följer den beskrivning som finns i förslag
till bolagsordningar för de båda bolagen, vilka är under behandling i andra ärenden.
Någon juridisk analys eller bedömning i detta avseende har inte gjorts då sådan
information tidigare lämnats till kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt
styrelsen i Uddevalla Utvecklings AB.
Som ett resultat av pågående översyn av kommunens ägarstyrning gentemot de
kommunala bolagen föreslås en förändring av målet om räntabilitet på totalt kapital,
från nuvarande 6 % till 3 %, vilket bedöms vara ett mer relevant mål.
Anpassning till ny kommunallag har också gjorts. Ägardirektivet ska för att äga
giltighet antas av bolagsstämmorna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13.
Förslag, specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.
Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Uddevalla Omnibus AB
Lysekils Busstrafik AB
Uddevalla Utvecklings AB
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare
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Förslag
SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH
DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSSTRAFIK AB
Fastställd av kommunfullmäktige den
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Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils
Busstrafik AB
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun.
Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda
”Bolagen”)
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och
kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”),
som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta
ägardirektiv. Bolagen ska följa Uddevalla kommuns bolagspolicy.
Av bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Uddevalla
Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB följer den beslutade rollfördelningen.
2. Föremålet för Bolagens verksamhet
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får
inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet
att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och
andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande
verksamheter.
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
3. Ändamålet med Bolagens verksamhet
Bolagens syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla
skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga
verksamheter.
4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara
förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala
befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och
lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte 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 Bolagen i sina verksamheter följa de kommunalrättsliga principerna i 2
kap. kommunallagen.
5. Uppdraget
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss.
Bolagen får även bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss för
allmännyttiga verksamheter, bedriva verkstad för egna fordon samt bedriva andra
anknytande verksamheter.
Linjetrafiken och skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom
samverkansföretaget Buss i Väst AB.
6. Ekonomiska mål
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk
utveckling. Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en
god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så
effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 %
(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade
reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå
det långsiktiga soliditetsmålet.
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i
förhållande till Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och
finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av bolagens
hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen kan ha differentierade
avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida
verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt
självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå
till 3 %.
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan
uppfyllas.
7. Implementering
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 302

Dnr KS 2020/00604

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB
Sammanfattning

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till reviderad bolagsordning.
Ändringarna är föranledda av bolagets förvärv av Lysekils Busstrafik AB, vilket
godkändes av kommunfullmäktige 2020-07-01.
Ändringarna i bolagsordningen berör paragraferna 3 och 4 där en skrivning om
dotterbolag lagts till samt ändring i bolagets geografiska verksamhetsområde. En
hänvisning till lagen om kommunala befogenheter har också infogats.
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala
aspekter på förvärvet. Kommunledningskontoret därför inte företagit något juridisk
analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad bolagsordning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30.
Förslag till reviderad bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB.
Gällande bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, senast rev sep 2014.
Protokoll från bolagsstämma Uddevalla Omnibus AB 2020-08-25.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat
förslag.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår
från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
vägnar följande anteckning till protokollet.
En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus
AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB. Våra partier (m, c och l) var mot affären och
röstade för avslag, skälet för detta var att vi ansåg att det var ett för stort risktagande
med medborgarnas skattepengar. Vår grunduppfattning är dessutom att kommunen bör
avyttra sitt ägande av Uddevalla Omnibus AB. Förvärvet har dock genomförts och
därvid bedrivs också trafik i Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid
med gällande bolagsordning och ägardirektiv som båda beslutats av
Kommunfullmäktige.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 302

Detta förhållande är djupt otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att
Kommunfullmäktige tagit ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya
ägardirektiv innan verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.
Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en
majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden
lägga ned våra röster.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-09-30

Handläggare

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

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB
Sammanfattning

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till reviderad bolagsordning.
Ändringarna är föranledda av bolagets förvärv av Lysekils Busstrafik AB, vilket
godkändes av kommunfullmäktige 2020-07-01.
Ändringarna i bolagsordningen berör paragraferna 3 och 4 där en skrivning om
dotterbolag lagts till samt ändring i bolagets geografiska verksamhetsområde. En
hänvisning till lagen om kommunala befogenheter har också infogats.
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala
aspekter på förvärvet. Kommunledningskontoret därför inte företagit något juridisk
analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad bolagsordning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30.
Förslag till reviderad bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB.
Gällande bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, senast rev sep 2014.
Protokoll från bolagsstämma Uddevalla Omnibus AB 2020-08-25.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat
förslag.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Uddevalla Omnibus AB

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00604
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BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB
Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 312, med ändring den
11 juni 1996, § 121, den 9 februari 1999, § 10, den 15 maj 2009, § 132, den 11
januari 2012, § 12, den 10 september 2014, § 146
§1

Firma

Bolagets firma är Uddevalla Omnibus AB
§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.
§3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional
linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss,
verkstad för egna fordon samt därmed anknytande 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 syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik i Västtrafiks
verksamhetsområde, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra persontransporter med
buss för allmännyttiga verksamheter.
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och får bedrivas
inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsområde. För anknytande
verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna
tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte 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 Uddevalla Utvecklings AB.
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§5

Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§7

Aktieantal

I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.
§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i
bolagets styrelse.
§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst 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 kommunfullmäktige i
Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst 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 Ärenden årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordningen
Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med
suppleanter;
Val av revisorer och revisorssuppleanter;
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.
§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter,
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot
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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 ska också visa på vilket
sätt han 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 inom 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. Lösen- beloppet
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 rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.

Förslag till reviderad bolagsordning

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-07-01

§ 167

Dnr KS 2020/00287

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils
Busstrafik AB, svar på återremiss
Sammanfattning

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett
arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.
De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt,
effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande
målet ”uthållig lönsamhet”.
Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon
ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som
ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget
gemensamma kostnader.
I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146,
ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas.
Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad
riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför
Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft,
förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligenceprocessen och marknadstendenser för kollektivtrafik.
Martin Pettersson (SD), Marie Pettersson (C), Tommy Strand (S), David Sahlsten (KD),
Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M) och David
Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-10 § 152
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-02 § 179
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125
Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020
Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22
Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28
Uddevalla Omnibus skrivelse gällande tillväxtstrategi
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-07-01

Forts. § 167

Marie Pettersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag samt följande yrkande:
Att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla
Omnibus AB.
David Höglund Velasquez (V), Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till
Marie Petterssons (C) yrkande.
Christer Hasslebäck (UP) och Tommy Strand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
David Sahlsten (KD), Niklas Moe (M) och Monica Bang Lindberg (L): Avslag på
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Marie Petterssons (C) yrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (UP) bifallsyrkande mot Martin
Petterssons (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Christer
Hasslebäcks (UP) yrkande.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ja-röst
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Catarina Hernod (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Louise Åsenfors (S)
Susanne Grönvall (S)
Susanne Börjesson (S)
Anna-Karin Palm (S)
Tommy Strand (S)
Per-Arne Andersson (S)
Robert Wendel (S)
Justerandes signatur

Nej-röst
Fredrik Södersten (M)
Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
David Bertilsson (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlberg (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Camilla Johansson (C)
Marie Pettersson (C)
Monica Bang Lindberg (L)
Maria Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-07-01

Veronica Vendel (S)
Forts. Ja-röst
David Höglund Velasquez (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Illir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Manal Keryo (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Richard Bergström (UP)
Lars Olsson (UP)

Karin Johansson (KD)
Forts. Nej-röst
Jerker Lundin (KD)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Teodor Winter (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Andreas Svensson (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
John Alexandersson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Elving Andersson (C)
Avstår
Torsten Torstensson (C)

Forts. Propositionsordning

Ordförande ställer därefter proposition på Marie Petterssons (C) yrkande avseende att
uppdra åt kommunstyrlsen ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB
och finner kommunfullmäktige avslå det.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s fördjupade riskanalys
att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB.
Reservation

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-07-03
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-07-03
Sebastian Johansson
Skickat 2020-07-03
Uddevalla Omnibus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 303

Dnr KS 2020/00628

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB
Sammanfattning

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till bolagsordning för Lysekils
Busstrafik AB som förvärvades efter godkännande av kommunfullmäktige 2020-07-01.
Föreslagen bolagsordning för Lysekils Busstrafik följer innehållet i den föreslagna
reviderade bolagsordningen för Omnibus, förutom aktiekapital, aktieantal och bolagets
säte (det senare föreslås vara Lysekil). Bolagsordning för Omnibus behandlas i annat
ärende.
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala
aspekter på förvärvet av Lysekils Buss. Kommunledningskontoret därför inte företagit
något juridisk analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad
bolagsordning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12.
Förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB
Yrkanden

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att
styrelsens säte ska vara i Uddevalla istället för Lysekil.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Christer Hasslebäcks
(UP) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets ledamöter avstår
från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Monica Bang Lindberg (L) noterar å Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
vägnar följande anteckning till protokollet.
En majoritet i Kommunfullmäktige beslöt den 1 juli att tillstyrka att Uddevalla Omnibus
AB skulle förvärva Lysekils Busstrafik AB.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 303

Våra partier (m, c och l) var mot affären och röstade för avslag, skälet för detta var att
vi ansåg att det var ett för stort risktagande med medborgarnas skattepengar. Vår
grunduppfattning är dessutom att kommunen bör avyttra sitt ägande av Uddevalla
Omnibus AB. Förvärvet har dock genomförts och därvid bedrivs också trafik i
Småland, via Lysekils Busstrafik AB. Detta är i direkt strid med gällande bolagsordning
och ägardirektiv som båda beslutats av Kommunfullmäktige. Detta förhållande är djupt
otillfredsställande. Det rätta hade naturligtvis varit att Kommunfullmäktige tagit
ställning till eventuellt förändrad bolagsordning och nya ägardirektiv innan
verksamheten börjat drivas av Uddevalla Omnibus AB.
Vi anser fortfarande att förvärvet var felaktigt men har naturligtvis respekt för att en
majoritet i Kommunfullmäktige beslöt annorlunda. Vi väljer därför att i dessa ärenden
lägga ned våra röster.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-12

Handläggare

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

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB
Sammanfattning

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till bolagsordning för Lysekils
Busstrafik AB som förvärvades efter godkännande av kommunfullmäktige 2020-07-01.
Föreslagen bolagsordning för Lysekils Busstrafik följer innehållet i den föreslagna
reviderade bolagsordningen för Omnibus, förutom aktiekapital, aktieantal och bolagets
säte (det senare föreslås vara Lysekil). Bolagsordning för Omnibus behandlas i annat
ärende.
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala
aspekter på förvärvet av Lysekils Buss. Kommunledningskontoret därför inte företagit
något juridisk analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad
bolagsordning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12.
Förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Lysekils Busstrafik AB
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2020/00628

Blad 1

BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG
§ 1 Firma
Bolagets firma är Lysekils Busstrafik AB.
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional
linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med
buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande 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 syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla
skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga
verksamheter.
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara
förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala
befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och
lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte 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. kommunallagen.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla
Omnibus AB.

Blad 2

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.110.000 kronor och högst 4.440.000 kronor..
§ 7 Aktieantal
I bolaget skall finnas lägst 11 100 aktier och högst 44 400 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande
i bolagets styrelse.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst 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 kommunfullmäktige i
Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst 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.

Blad 3

§ 12 Ärenden årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordningen
Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- 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, revisorerna och lekmannarevisorerna
med suppleanter;
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
11. 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.
§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter,
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot
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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 ska också visa på vilket
sätt han 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 inom 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 rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Uddevalla kommun.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-27

Handläggare

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

Val av styrelse och lekmannarevisorer, Lysekils Busstrafik AB
Sammanfattning

Enligt Lysekils Busstrafik AB:s bolagsordning ska kommunfullmäktige välja en styrelse
bestående av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter.
Kommunfullmäktige ska bland ledamöterna också välja en ordförande och en eller flera
vice ordföranden. Därutöver ska kommunfullmäktige välja minst en revisor och en
revisorssuppleant.
Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att den politiska majoriteten önskar att
styrelsen och revisionen ska vara densamma som i dess moderbolag, Uddevalla
Omnibus AB. Förslaget är således att välja Uddevallas Omnibus AB:s styrelse och
revisorer till motsvarande uppdrag i Lysekils Busstrafik AB.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Förteckning över styrelse och revisorer Uddevalla Omnibus AB, 2020-10-17
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att välja ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt förteckning
daterad 2020-10-27.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Löneenheten
Uddevalla Omnibus AB
Valda personer
Kommunens revisorer

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2020/00640

Lista - Uppdrag

Lista - Uppdrag

(2020-10-27)

Person - Namn

Uppdragstyp

Partinamn (Uppdrag)

Stig Axelsson

Ledamot

Moderata samlingspartiet

Babak Chalousi

Ledamot

Centerpartiet

Rickard Olsson

Ledamot

Liberalerna

Alf Gillberg

Ordförande

Arbetarpartiet
socialdemokraterna

Karin Molander

Ledamot

Miljöpartiet de gröna

Thommy Carlin

Ledamot

Sverigedemokraterna

Richard Bergström

Vice ordförande

Uddevallapartiet

Sture Svennberg

Ersättare

Moderata samlingspartiet

Tommy Strand

Ersättare

Arbetarpartiet
socialdemokraterna

Veronica Vendel

Ersättare

Arbetarpartiet
socialdemokraterna

Thomas Ericsson

Ersättare

Uddevallapartiet

Christian Persson

Lekmannarevisor

Arbetarpartiet
socialdemokraterna

Carl-Johan
Sernestrand

Lekmannarevisor

Liberalerna

Bengt Andersson

Lekmannarevisorersättare

Arbetarpartiet
socialdemokraterna

Bo Sandell

Lekmannarevisorersättare

Moderata samlingspartiet
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 295

Dnr KS 2019/00911

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en
kooperativ hyresrättsförening
Sammanfattning

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda
bildandet av en kooperativ hyresrättsförening.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och
kommunala rådet för äldre.
Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har
pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka
motionen.
Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar
uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre
personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och
dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.
Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att
motionen bör avslås.
Beslutsunderlag

Remissvar från pensionärsföreningarna, 2020-10-19
Kommunala rådet för äldres protokoll, 2020-10-08 § 18
Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättnings protokoll, 2020-10-08 § 18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15.
Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.
Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19.
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ
hyresrättsförening.
Yrkanden

Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): Bifall till motionen.
Roger Ekeroos (M), Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Monica Bang
Lindberg (L) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot bifall till motionen och
finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 295
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot förslaget till
förmån för eget yrkande.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-06-15

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-69 61 45
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en
kooperativ hyresrättsförening
Sammanfattning

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda
bildandet av en kooperativ hyresrättsförening.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och
kommunala rådet för äldre.
Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har
pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka
motionen.
Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar
uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre
personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och
dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.
Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att
motionen bör avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15.
Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.
Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19.
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ
hyresrättsförening.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Dnr KS

2019/00911

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-06-15

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Stefan Skoglund (S)
Socialnämnden

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg

Dnr KS 2019/00911

Bostäder för äldre!

Andelen äldre med behov av anpassad bostad ökar. I Uddevalla finns ca 350
trappuppgångar som saknar hiss och det räcker att man blir beroende utav en rullator så
kommer man inte ut. Många äldre bor också kvar i sitt hus som heller inte är anpassade.
Det är kö till anpassade boenden.
Kommunens äldreplan berör denna problematik och strategin är:
 Ta fram prognoser för framtida planering av boenden, inriktning på boenden samt
fördelning av olika boendeformer
 Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen
 Omstrukturering av vissa befintliga vård-och omsorgsboende utifrån kommande
behov
Äldreplanen: https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommunsocialnamnden.html
Socialnämnden har en planering för detta och samverkar med flera aktörer som ni kan
läsa om i äldreplanen samt i denna länk: https://www.uddevalla.se/omsorg-ochhjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-forolika-boendeformer-for-aldre.html
Före majoritetesskiftet var socialnämnden långt framme med att upphandla en partner för
att ta fram en kooperativ hyresrättsförening då det finns flaskhalsar inom egen
lokalförsörjning samt att marknaden inte tillgodoser behovet utav attraktiva boende för alla
äldre med behov. Om kommunen stiftar en sådan förening kan vi bättre få till anpassade
bostäder för äldre utifrån behovet. Föreningen kan hantera/överta både befintlig bestånd
samt skapa nyproduktion. Risken är annars att man får bistånd på fel nivå vilket varken är
bra för kommunen eller den enskilde. Ett upphandlingsunderlag ifrån Nässjö kommun låg
till grund för diskussionerna att få en partner så vi gemensamt kan utreda frågan. De som
lämnar anbud och vill vara med och utveckla bostäder för äldre lämnar ofta ett så kallat
noll kronors anbud och efter utredning kan kommunen ta ställning till om man vill gå vidare
eller ej.
Majoritetsskiftet i socialnämnden skedde vid årsskiftet och 3/1 skickade jag via E-post över
frågan till nya ordförande Ann-Charlotte Gustavsson (UP) och vice Henrik Sundström (M)
men har ännu inte fått något svar?
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening enligt
motionens intentioner.
Stefan Skoglund (S)
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp

Förmöte inför KRÄ 2020-03-19 kl. 09.00

Pensionärsföreningarna Uddevalla
Plats : Södertullskyrkan.
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Sammanfattning
Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utreda bildandet utav en
kooperativ hyresrättsförening. Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till socialnämnden och kommunala rådet för äldre.

Beslutsunderlag
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ
hyresrättsförening.

Beslut
Pensionärsföreningarna i Uddevalla beslutar

att tillstyrka motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en
kooperativ hyresrättsförening.

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2020-04-15

§ 53

Dnr SN 2019/00276

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till
Socialnämnden gällande; att upphandla partner för att utreda bildandet utav en
kooperativ hyresrättsförening.
Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Nämnden godkänner, på Stefan Skoglund (S) initiativ, att till remissvaret bifoga Nässjö
kommuns beskrivning av upphandling av kooperativ hyresrättsförening.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 325 Motion från Stefan Skoglund
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening.
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ
hyresrättsförening, ankomstdatum 2019-12-17.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att
socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde.

Vid protokollet
Anna-Lena Lundin
Justerat 2020-04-22
Ann-Charlott Gustafsson, Stefan Skoglund
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-23 intygar
Anna-Lena Lundin
Skickat 2020-04-23
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

1.0
1.1

ÄDMINISTRATIVA FÖREsKRIFTER
INBJUDAN

Nässjö kommun inbjuder er till att lämna anbud avseende en förstudie för en
kooperativ hyresrättsförening .
Upphandlande myndighet är Nässjö kommun.

1.2

OMFATTNING

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som sama rbetspartner som ligger
till grund för ett kommande proj ekt om mod erna och funktionella boenden för
äldre i form av koopera t iv hy resrätt.
Beslutunderlaget ska ligga ti ll grund för I<Om munen att fatta beslut om projektet .
Tanken är att den d~ nybild ade kooperativa hyresrä ttföreningen övertar ägandet
av <~nlägg n l n gar och sedan förval tar dessa i nära sa marbete med kommu nen .
Proje ktet Inbegriper befintligt äldreboe nde s~ väl som pla nerad utbyggnad av
äldreboende.
I uppdraget ingår att utarbeta en rapport samt att verka som samarbetspartner
där kostnader och tidplan för genomförande av projektet ingår för ;
•
•
•
•
•

2.0
2.1

Planeringsstadiet
Föreningsbildning
Projektering
Upphandling
Byggnation
Förvaltning

ALLMÄNNA ANBUDSFÖRUTSÄTTNINGAR
ANBUDETS FORM

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för en öppen upphandling enligt Lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Komplettering efter sista anbudsdag kan endast ske på beg äran frSn upphandlande
myndighet om det kan ske utan risk för särbehandling eller kon kurrensbeg ränsning .

2. 2

ANBUOETS FORM OCH INNEHÄLL

Anbudet ska vara på svenska språ ket.
Upphandlande myndighet har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga
obligatoris ka krav i detta fö rfrågningsunderlag.
Nässjö kommu n strävar efter att förenkla anbu dsarbetet för all a berörda pa rter och
använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget e-Avrop.
Suppo rt för hant ering av upph andlingssystemet ges via info@e-avro p.com.
Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivare och kräver endast en enkel registrering
pEI bttP...5-J.Lwww.~-av rQP-&Q.Ql[ (kli cka på "Registrera konto")
LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING

www. e-avrop .com/lnformatlo.n.LlJ.Q.phand linq/anbuclsinlam nl ogL!:~Js tt·era konto. htm
Endast anbud som inkommer via e-Avrop kommer att accepteras.

2.3

UPPLVSNINGAR, FRÄGOR OCH SVAR

FörfrSgningsunderlag hä mtas frgn Nässj ö kommuns webb plats
lillR: //www.n assjo.se eller via https :/.Lwww.e-avrop.com/.
Event uella förtyd liganden och kompletteri ngar för an nonse rad upphandling kommer
att Införas löpande på denna web bplats. OBSERVERA! Om ni erhållit underlaget på
annat sätt så måste ni sj älva bevaka eventu ella förändringar.
Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som otydligt eller om några av
de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsd rivande eller
konkurrensbegränsande l något avseende är det viktigt att Nässjö kommun
kontaktas så att missförstånd kan undvikas.
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Frågor med anledning av denna upphandling kan under anbudstiden ställas med
hjälp av funktionen "Ställ en fråga" i e ~Avrop.
Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande
myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfr3gningsunderlaget.
Sista dag att ställa frågor är 2014-02-24

2.4

ANBUDETS GILTIGHETSTID

Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir
föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal
kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven giltighetstid.

2. 5

TILLDELNINGSBESKED

Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked.
Tilldelningsbesked kommer att distribueras via e-Avrop efter avslutad
anbudsutvärdering.
Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtal tio (10) dagar efter det att
tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan
båda parter undertecknat upphandlingskontraktet.

2.6

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Upphandlande myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen.
Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en
uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i
Offentlighets- och sekretesslag (2009 :400) (sekretesslagen).
Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel
offentliga.
Av 31 kap. 16 § sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud
som rör anbudsgivarens affärs- och drlftförhållanden, om det av särskild anledning
kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs.
Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera
vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida
skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten
som enligt sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbeläggs eller inte.
Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att
diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett
sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas.

2. 7

EFTER ANBUDSTIDENS UTGANG

Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens
utgång.
Däremot kan komplettering eller styrkande av uppgifter i kvalificering, enligt kap.
10-11 LOU, avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar
göras, om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning enligt
kap. 9 § 8 LOU.

2.8

AVBRYTANDE AV UPPHANDLING

Nässjö kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som
uppfyller kraven i anbudsspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller
budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad
anledning inte kan fullföljas.

3.0
3.1

KVALIFICERING
ANBUDsPRÖVNING

Prövning av inkomna anbud sker i tre steg.

l.

Först summeras samtliga anbudspriser med belastningspriser enligt
utvärderingsgruppens resultat.

2 (4)

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

NÄSSJÖ KOMMUN
2.

3.

3,2

Nässjö kommun kommer sedan att utvärdera det anbud med lägst
jämförelsetal
Det anbud som har lägst jämförelsetal och uppfyller samtliga ställda krav
kommer Nässjö kommun att anta.

VISSA GRUNDER SOM KAN LEDA TILL UTESLUTNING

Enligt 10 kap. 2 § LOU riskera r en anbudsgivare att uteslutas om någon av
nedanstående förutsä ttnir)gar föreligger:
Leverantören
l. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,
3.
4.

genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5.

Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller
skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar
eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 §
LOU.
I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva
in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren.
Vad ovan anges ska även gälla eventuella underleverantörer i alla led.
Punkt 3 och 4 ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och
med bestämmande inflytande över leverantören.

3.3

EKONOMISK KAPACITET

1. Skatter och socia la avgifter
Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både
hos skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande
myndigheten samarbetar med skatteverket och kommer att kontrollera detta.
Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under
avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt
överenskommelse finns med berörd myndighet.
2. F-skatt
Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den
upphandlande myndigheten kontrollerar detta.

3 Finansiell och ekonomisk st.äll n
Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi.
Anbudsgivaren ska ha minst riskklass 3 enligt UC eller på annat sätt styrka
företagets finansiella och ekonomiska ställning. Om anbudsgivare har lägre
riskklass än 3 hos UC finns möjlighet för anbudsgivare att p~ annat sätt styrka att
företagets finansiella och ekonomiska ställning motsvarar ställt krav.
Vid lägre riskklass än 3 kommer den upphandlande myndigheten att göra en
individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifr3n uppställda krav och
inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan
anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Riskklass hos UC kontrolleras av
den upphandlande myndigheten.
Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte
kan hämtas via UC kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga
intyg från anbudsgivaren.
Om för·etaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om
denna lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande
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ekonomisk stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras av upphandlande
myndighet.

3.4

0BLIGATORISKA KRAV

Efter att de formella kraven kontrollerats sker en prövning av att samtliga
obligatoriska krav är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att
anbudsgivarens anbud ska kunna utvärderas.

4.0
4.1

TIDSPLAN
SISTA ANBUDSDAG

Sista anbudsdag är 2014-02-28

4.2

ÄNBUDSÖPPNING

Inkomna anbud öppnas 2014-03-03

4.3

TILLDELNING

Tilldelningsbeslut fattas preliminärt 2014-03-06

4.4

AVTAL

Avtal tecknas tidigast 2014-03-17

5.0
5.1

UTVÄRDERING
UTVÄRDERING

Det anbud med totalt lägst jämförelsetal per timme kommer att antas.
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1.0
1.1

AVTALSVILLKOR
PARTER

Mellan Konsulten AB, org.nr. 55xxxx-xxxx, gatan xx, 111 11 x-stad, nedan kallad
konsulten och Nässjö kommun, org.nr 212000 -0548, 571 80 Nässjö, nedan kallad
beställaren, har följande avtal träffats.

1.2

KONTAKT

Konsultens kontaktman:
Tel.
e-post.
Beställarens kontaktman:
Tel.
e-post.
Ova n angivna pe rsoner är pa rternas avtalsföret rädare i överg ripande fr3g or.
Parterna kan där behovet så påka llar skriftligen utse an dra personer med uppgift
att vara beställarens och konsultens företrädare vid genomförandet av delar av
avtalat åtagande.

1.3

UPPDRAGETs OMFATTNING

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som samarbetspartner som ligger
till grund för ett kommande projekt om moderna och funktionella boenden för
äldre i form av kooperativ hyresrätt.
Beslutunderlaget ska ligga till grLmd för kommunen att fatta beslut om projektet.
Tanken är att den då nybildade kooperativa hyresrättföreningen övertar ägand et
av anläggningar och sedan förva ltar dessa i nära samarbete med kommunen .
Projektet inbegriper befintligt äldreboende såväl som planerad utbyggnad av
äldreboende.
I uppdraget ingår att uta rbeta en rap port samt att verka som samarbetspartner
där kostn ader och tidplan för genomförande av projektet ingår för;

•

•
•
•
•

•
2.0

Planeringsstadiet
Föreningsbildning
Projektering
Upphandling
Byggnation
Förvaltning

AVTALSTID
Avtalst id en är från och med 2014-mars till och med 2014- enligt överenskommelse
med beställaren.

3.0

AVTALSHANDLINGAR
Om l handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i
följande ordning.
•
•
•
•
•

skriftliga ändringar tillägg och ändringar till avtalet
Avtalet
Förfrågningsunderlaget
ABK 09
Anbud
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4.0

SEKRETESS
I de fall konsulten kommer att medverka i arbete med annat externt företag eller

annan myndighet omfattas konsulten av samma sekretessbestämmelser som
enligt gällande lagstiftning är tillämplig för beställaren. Även i övrigt ska konsulten
iaktta den sekretess som betingas av beställarens affärsmässiga intressen
beträffande uppdraget som konsulten kommer att delta i.

5.0

UPPDRAGETs GENOMGÄNG
Konsulten och beställare ska Innan uppdragets påbörjande ha ett protokollfört
uppstartmöte där uppdragets totala omfattning ska klarläggas.
Uppdragasbekräftelsen ska även förtydliga konsultens befogenheter och ansvar för
detta uppdrag .
Beställarens projektansvarige beställer därmed uppdraget genom att underteckna
och returnera uppdragsbekräftelsen.

6.0

MYNDIGHETsKONTAKTER
Konsulten svarar i samråd med beställaren för myndighetskontakter om inte annat
överenskommits. Ansvaret ska framgå av uppdragsbekräftelsen.

7.0

EXTERN INFORMATION
Beställaren ansvarar för all extern Information som rör det aktuella uppdraget.
Konsulten ska vid behov delta i informationsmöten.

8.0

DATORSTÖD
Konsulten ska ha god allmän datorvana och behärska inom branschen vedertagna
program samt övriga projektverktyg t.ex. CAD, Projektdatabas, Word o.d.
Konsulten ska ha programvaror och applikationer som uppfyller de krav som
framgår av uppdragets art.

9.0

OMBUD

Konsultföretagets ombud ska anges i anbudet och skrivas in i kontraktet.
Namngivet ombud kan gentemot beställaren fungera som ombud under vissa
omständ igheter.

10.0

ÄNSVAR OCH FÖRSÄKRING
fVled förtv..<;lligand e ay ABK 09 l<a l!2;.
Ansvarstiden börjar i och med att avtalet.
Konsulten ska inneha en giltig ansvarsförsäkring som gäller för teknisk konsult.
Försäkringen ska även inkludera garantitiden för besiktningsprotokollet.

11.0

EKONOMI
Kostnad per timme för konsult är: SEK
Uppskattad totalkostand för uppdraget
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Angivna timkostnader ska inkludera ingående kostnader så som exempelvis:
arbetsgivaravgifter, skatter, eventuella hjälpmedel, utrustning och
förbrukningsmateriel, resor, restid, bilkostnader samt övriga kostnader förenade
med konsultens uppdrag hos beställaren.

11.1

ERsÄTTNING VID FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN

Ersättning utgår för kostnader då konsulten anlitat externa företag för
framtagande av speciella uppgifter för uppdraget vilka ska vara förankrade med
beställaren
Eventuella ändringar och tillägg i förhållande i förhållande till förutsättningarna för
uppdraget ska sammanställas och redovisas för beställaren.
Beställarens ombud i aktu ellt uppdrag ska skriftligen godkänna dessa
ändringar/tillägg för att kostnad ska utgå till konsulten.

12.0

SÄRSKILD ERSÄTTNING
Särskild ersättning för underkonsult enligt ABK 09 kap.6§5 utgår enligt följande:
a) Instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning om så avtalats.
b) Dator, och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete e.d. om så
avtalats
c) Kopiering. Ingen ersättning utgår. Beställarens kopieringsavtal ska
användas.
d) Modelltillverkning. Om så avtalas.
e) Rese·· och traktamentes kostnader. Ingen ersättning
f) Ersättning utgår för verifierade kostnader om så avtalats.
Administrationspå lägg för underkonsult och särskild ersättning enligt verifierade
självkostnader utgår med högst 5 %.

13.0

KOPIERINGSKOSTNADER
Kostnader för konsultens arbetskopior, utskrifter ska ingå i avtalet.

14.0

fAKTURERING
Faktura adress:
Nässjö kommun
Fakturaservice
Box 266
571 23 Nässjö
Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig faktureringsadress ~tersänds
till konsulten. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat
skick. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras inte.
Fakturan ska innehålla uppgift om:
•
Referens nummer Z-nummer (zeta)
•
Namn på beställaren
•
Namnet på uppdraget
Specifikation av nedlagd tid för uppdraget summerat per dag, konsulternas
namn, datum samt genomförda aktiviteter etc.
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15.0

BETALNINGSVILLKOR
Fakturor förfaller 30 dagar efter erhållen faktura samt fullgjord och godkänd
leverans.
Vid försenad betalning äger konsultenen rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelag
(1975:635). Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor
är inte bindande för Nässjö kommun.
Fakturering sker månadsvis i efterskott.

16.0

AVTALSBROTT
Skulle någon av parterna uppenbart brista i sina åttaganden enligt avtalet, kan
avtalet, med omedelbar verkan, sägas upp av part. Part har rätt att häva avtalet om
motpart trots upprepade skriftliga klagomål, inte rättar orsaken till klagomålet.
Beställaren äger dessutom rätt att, utan ersättningsskyldighet, häva avtalet om
konsulten Inte uppfyller sina givna åtagande vad avse r leverans och kvalitet.
Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet.

17.0

HÄVNING
Om ena parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den
skicklighet eller omsorg som föruts ätts vid avtalets Ingående eller på annat sätt
brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande ska motparten
tillskrivas. Om ena parten därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte
visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på
annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger
parten rätt att omedelbart häva avtalet helt eller delvis.
Hävning av avtalet ska ske skriftligen.
sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger
den andra parten rätt till ersättning för den skada part har drabbats av.

18.0

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Tecknat avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
beställarens skriftliga medgivande.

19.0

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en gemensam skriftlig
överenskommelse mellan parterna.

20.0

AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

2014Nässjö kommun

2014Konsult AB
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NÄSSJÖ KOMMUN
Projektansvarig:

styrgruppen

Projektsamordnare:

Ulrika Gustafsson

Byggansvarig:

lena Fakt, Riksbyggen

styrgrupp:

Anna-Karin Magnusson
Anders Karlsson
Sylve Jergefelt
Sven Enar Johansson
Jan Sundman
Ulrika Gustafsson
Pernilla lorentzon, Riksbyggen

Projektgrupp:

Ulrika Gustafsson
Malin Johansson
Ingegerd Biomen
Katrin Ftritz
John Pettersson
Fredrik Lindgren
lena Fakt, Riksbyggen
Tommy Prissberg, Riksbyggen
Jesper Svensson, Riksbyggen
Johanna Severed, Riksbyggen
Tore Johansson, Riksbyggen

Referensgrupp:

Utses av projektgruppen och ska bestå av
Fackliga företrädare från samtliga berörda fackförbund
Representanter för kommunens pensionärsföreningar

Projektets syfte:

Projektet syftar till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. En för ändamålet
nybildad kooperativ hyresrättsförening planeras äga och förvalta anläggningarna Parkgården m fl,
samt omvandla de till moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun.
Projektet ska ta fram ett beslutsunderlag till kommunen som redovisar ekonomiska och
verksamhetsmässigEl effekter för såväl boende som för kommunen. Beslutsunderlaget innehåller
förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftskalkyler, långtidsbudget
och stadgar mm för den kooperativa föreningen. Inriktningen är att den kooperativa
hyresrättsföreningen övertar ägandet av anläggningarna och sedan genomför redovisade ny- och
ombyggnader, samt sedan förvaltar fastigheterna i nära samarbete med kommunen enligt
självkostnadsprincipen. Kommunen behöver inte satsa kapital i processen utan säkerställer
projektets finansiering genom kommunal borgen.
Tidsplan

Åtgärdsförslag, ritningar o programinnehåll
Kalkyler, finansiering, hyressättning
Beslutsunderlag till kommunen
Beslutsprocess i kommunen
Upphandling projektörer
Föreningsbildning
Detaljprojektering o förfrågningsunderlag
Bygglov
Upphandling entreprenör och finansiering
Fastighetsförvärv
Beslut i föreningen om avtal, finansiering mm
Byggstart

April - oktober 2014
November 2014
December 2014
Januari- mars 2015
April 2015
Maj 2015
Augusti 2015
Augusti 2015
September 2015
Oktober 2015
Oktober 2015
November 2015
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Färdigt projekt etappvis

Februari- april 2017 och fram~t

Projektekonomi:

Respektive part (kommunen och Riksbyggen) tar sina egna kostnader för deltagande i projektet
fram till dess att ett ekonomiskt beslutsunderlag har tagits fram.
Riksbyggen åtar sig att finansiera, det av projektgruppen beställda konsultuppdragen enligt avtalet
punkt 11.1, som projektet kräver, fram till samma tidpunkt som ovan.
När projektet kommer tillstånd överförs upparbetade kostnader till projektet. Skulle projektet inte
kunna genomföras av olika anledningar, debiteras Nässjö kommun de kostnader som uppkommit
för beställda konsultuppdrag enligt avtal punkt 11.1. Konsultuppdragen avser oftast skisser och
illustrationsmaterial upprättade av till projektet kopplad arkitekt.
Projektgenomförand e:

Projektgruppen arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga lösningar och utformning av aktuella
fastigheter som moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun.
Gruppens förslag förankras fortlöpande i styrgruppen för beslut och direktiv om fortsatt inriktning.
styrgruppen ger fortlöpande anvisningar under löpande projekt för att säkerställa att projektet
utvecklas i linje med kommunens l~ngsikta planläggning.
Referensgruppen informeras fortlöpande hur projektet fortskrider och om vilken inriktning projektet
har l olika frågor.
Syftet med projektgenomförandet är att förankra ideer och förslag fortlöpande och att berörda
parter skall kunna lämna förslag på olika frågor under pågående projektarbete. M~l sättninge n med
arbetssättet är att uppnå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de åtgärder
som sedan kommer att genomföras och de kostnader som åtgärderna innebär.
När beslut har fattas om projektets genomförande av kommunen, bildas den kooperativa
hyresrättsföreningen som därefter tar över det fortsatta verkställandet av projektet.
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Utvärderingsmodell
Utveckling av äldreboende (007 -2014)

NASSJO KOMMUN

Avtalsform

Diarie

Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

007-2014

Utvärdering

Namn

Upphandlare

Ekonomiskt mest fördelaktigt
Helt anbud

Utveckling av äldreboende

Hans Barkman

Nässjö kommun

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret
ska
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen
eller inbjudan på www.e-avrop.com.

Att lämna anbud
När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger
angivet antal. Om O kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad.

Om något pris lämnas blankt är anbudet inte giltigt.
Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett
jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas
vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal
är bäst.

1.0 Utveckling av äldreboende
Utvärderingsmetoden bygger på en monetär utvärdering med prissatta referenser. Detta innebär att lämnat
timpris belastas med kostnad enligt nedan. Detta utgör det totala jämförelse priset. Lägst jämförelsepris
vinner.
Inkomna anbud kommer att bedömas av en utvärderingsgrupp. Gruppens deltagare kommer oberoende av
varandra att bedöma anbuden. Varje deltagare poängsätter anbuden i enlighet med denna bilaga. Efter den
enskilida bedömningen kommer gruppen att samlas och göra en sammanvägd bedömning som som sedan
kommer att ligga till grund för anbuden.
Utvärderingskriterierna och belastningspris på timpris är följande :
4 poäng = O kr i belastningspris per timme

= Överstämmer mycket väl med krav

3 poäng = 100 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer bra med krav
2 poäng = 200 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer med krav
1 poäng = 300 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer mindre bra med krav

O poäng

= 400 kr i belastningspris per timme =Överensstämmer ej med krav

Den anbudsgivare som tilldelas lägst pris per timme kommer att tilldelas kontraktet.

Bedömning 1.0.1
Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av sin kapacitet för att uppfylla de krav som är ställda i
förfrågningsunderlaget

Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00.

Poäng

Beskrivning

Påslag
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NÄSSJÖ KOMMUN

o

400

400,00

1

300

300,00

2

200

200,00

3

100

100,00

4

o

0,00

Bedömning 1.0.2
Anbudsgivaren ska styrka sin erfarenhet med tv relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem
åren

Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00.

Poäng

Beskrivning

Påslag

o

400

400,00

1

300

300,00

2

200

200,00

3

100

100,00

4

o

0,00

Prisfråga 1.1
Annge pris per timme enligt specificerat i underlaget

Definition
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post. Om O (noll) levereras varan l
tjänsten utan kostnad.
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Skallkrav
Utveckling av äldreboende (007-2014)

NASSJO KOMMUN

Nässjö kommun

Avtalsform

Diarie

Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

007-2014

Namn

Upphandlare

Utvecklinq av äldreboende

Hans Berkman

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. skallkravsformuläret ska
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen
eller inbjudan på www.e-avrop.com.

1.0 Anbudets form och innehåll
Krav 1.1
Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud, på svenska, via e-Avrop accepteras.

2.0 Anbudets giltighetstid
Krav 2.1
Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning
förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven
giltighetstid. Verifiera att kravet uppfylls.

3.0 Offentlighet och sekretess
Krav 3.1
Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Vilket innebär att efter en upphandling
avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga.
Av 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud
som rör anbudsgivarens affärs- och driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs.
Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt
lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut i svarsfältet nedan.

4.0 Kontaktuppgifter
Krav4.1
Ange kontaktperson under upphandlingen (inklusive e-postadress samt telefonnummer) i svarsfältet nedan .

5.0 Vissa grunder som kan leda till uteslutning
Krav 5.1
Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges
i 10 kap. 2 § LOU.

6.0 Finansiell och ekonomisk ställning
Krav 6.1
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Uppfyller anbudsgivaren minst riskklass 3 enligt UC?

7.0 Teknisk förmåga och kapacitet
Krav 7.1
Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose Nässjö kommuns behov
under de förusättningar som framgår av förfrågningsunderlaget i svarsfältet nedan.

8.0 Erfarenhet
Krav 8.1
För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem
åren anges i svarsfältet nedan.
Beskrivningen ska innehålla information om uppdragsgivare, namn på kontaktperson, e-postadress samt
telefonnummer.
Samt omfatta följande rubriker:
• Planeringsstadiet
• Föreningsbildning
• Projektering
• Upphandling
• Byggnation
• Förvaltning

9.0 Miljökrav
Krav 9.1
Anbudsgivaren ska ha en nedskriven miljöstrategi

10.0 Kooperativa bostadsrätter
Krav 10.1
Anbudsgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet/kunskap gällande koopertiva bostadsrätter

11.0 Kommersiella villkor
Krav 11.1
De kommersiella kraven (avtalet) accepteras i sin helhet.
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Tjänsteskrivelse

1(3)

Socialtjänsten

2020-03-04

Handläggare

Utvecklare Victoria Call
Telefon 0522-69 79 63
victoria.call@uddevalla.se

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ
hyresrättsförening
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till
Socialnämnden gällande; Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en
kooperativ hyresrättsförening.
Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-17.
Motion från Stefan Skoglund 2019-12-17.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att
socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Kooperativ hyresrätt är en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ
hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina
medlemmar upplåta lägenheter med hyresrätt
Syftet med kooperativ hyresrätt är i grunden att hyresgäster ska få ökat inflytande över
sitt boende med större boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt.
Genom ökad boendedemokrati menades det att möjligheten att anpassa boendet efter
egna önskemål samt bidra till en större social gemenskap. Med större påverkan
menades det att en effektivare förvaltning kunde bedrivas och att genom ett ökat
engagemang och omsorg över boendet leder det till minskat slitage och lägre
kostnader. Den skulle inte kräva lika mycket ekonomiska insatser som en bostadsrätt
kräver.

Dnr SN 2019/00276

Tjänsteskrivelse

2(3)

Socialtjänsten

2020-03-04

Skillnaden blir förenklat att bostadsrättshavarens chans till vinst i en kooperativ
hyresrätt ersätts av en chans till lägre boendekostnader på längre sikt.
En kooperativ hyresrätt ska avse en lägenhet som hyresrättsföreningen antingen äger
(ägandemodellen) eller hyr (hyresmodellen) av fastighetsägaren.
I hyresmodellen blockhyr föreningen huset av en annan hyresvärd. Föreningen tar över
vissa beslut och ansvarsfunktioner. Föreningen betalar hyra till hyresvärden som ska
spegla bruksvärdet för lägenheterna. Föreningen tecknar även ett förvaltningsavtal med
hyresvärden som reglerar vilka poster som föreningen ska ansvara för vad gäller skötsel,
drift, underhåll och förvaltning. De poster som föreningen och hyresvärden avtalar ska
sedan reduceras från det bruksvärde som lägenheterna skulle haft om posterna var
inkluderade i hyran. Föreningen har skyldighet att betala hyra till hyresvärden, trots att
lägenheter kan vara vakanta.
I ägandemodellen äger föreningen huset. Större möjligheter till att anpassa
boendevillkor och kostnader ges, medan det ställs högre krav på kompetensen hos
styrelsen i föreningen vad gäller ekonomi o dyl. Här beräknas hyran för varje lägenhet
utifrån föreningens ekonomi.
Samtliga medlemmar erlägger en medlemsinsats och föreningen har även rätt att ta ut en
upplåtelseinsats i samband med att föreningen upplåter en lägenhet. Om man lämnar
föreningen får man tillbaka sina insatser. Insatsen är dock inte indexreglerad.
Föreningen har möjlighet att dela upp medlemsinsatsen och upplåtelseinsatsen så att den
inbjuder till bostadskö.
En kooperativ hyresrätt har ingen fast koppling till medlemmens andel och
nyttjanderätten. En kooperativ hyresrätt kan därför inte marknads utsättas, den kan inte
säljas eller köpas. Någon säkerhet för ett banklån finns därmed inte.
Besittningsskydd och bytesrätt gäller vid kooperativ hyresrätt, medan vissa rättigheter,
såsom hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete inte gäller. Föreningen
bestämmer hyran utan krav på förhandlingar och den enskilde hyresgästen kan inte
begära att få hyran prövad.
Finns det ingen förvärvare av bostaden kan återbetalning av medlemsinsatsen dröja,
eftersom lagreglerna följer bestämmelserna i föreningslagen.
En hyresrättsförenings syfte är att hyra ut till sina medlemmar, det krävs att de boende
som nyttjar en bostad har skjutit till kapital för att kunna bli medlem med andra ord
kooperativ hyresrätt förbehålls de som kan skjuta till kapital.

Roger Granat
Socialchef

Victoria Call
Utvecklare

Dnr SN 2019/00276

Tjänsteskrivelse

3(3)

Socialtjänsten

2020-03-04

Skickas till
Kommunfullmäktige

Dnr SN 2019/00276

Protokollsutdrag
Kommunala rådet för äldre och
kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning

2020-10-08

§ 18
Information om motioner från Stefan Skoglund (S) om "att
utreda bildandet utav en kooperativ hyresgästförening" och
"att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder"
Sammanfattning

Ordförande Stefan Skoglund (S) informerar om två motioner som kommunala rådet för
äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning fått på remiss.
Motionerna lyftes på möte 2020-02-06 där kommunala råden beslutade att skriftligt svar
ska lämnas till sekreteraren senast 20 mars samt att ärendena ska tas på möte 2020-0402. På grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de inte godkänt
organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in.

Beslutsunderlag

Svar från Funktionsrätt Uddevalla på motionen från Stefan Skoglund om att utarbeta ett
arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om
att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om
att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening
Beslut

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning beslutar
att ställa sig bakom inlämnade skrivelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunala rådet för äldre och
kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning

2020-10-08

§ 16
Information om motioner från Stefan Skoglund (S) om "att
utreda bildandet utav en kooperativ hyresgästförening" och
"att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder"
Sammanfattning

Ordförande Stefan Skoglund (S) informerar om två motioner som kommunala rådet för
äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning fått på remiss.
Motionerna lyftes på möte 2020-02-06 där kommunala råden beslutade att skriftligt svar
ska lämnas till sekreteraren senast 20 mars samt att ärendena ska tas på möte 2020-0402. På grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de inte godkänt
organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in.
Beslutsunderlag

Svar från Funktionsrätt Uddevalla på motionen från Stefan Skoglund om att utarbeta ett
arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om
att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om
att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening
Beslut

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning beslutar
att ställa sig bakom inlämnade skrivelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 296

Dnr KS 2019/00739

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V)
om kommunal bostadsförmedling
Sammanfattning

Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
ska undersöka möjligheterna att starta en kommunal bostadsförmedling i Uddevalla.
Förslaget motiveras av att kösystemet ska bli mer rättvist och att behovet av bostad
alltid ska sättas främst.
Enligt Boverket (2019) har omkring 15 svenska kommuner en kommunal
bostadsförmedling, Uddevalla är inte en av dem. Det finns också bostadsförmedlingar
som bedrivs i privat regi. De kommunala bostadsstiftelserna i Uddevalla bedöms ha en
väl fungerande bostadskö i egen regi där stiftelsernas egna lägenheter förmedlas. På
kommunens webbplats finns en sida där privata hyresvärdar ges möjlighet att visa sina
kontaktuppgifter och länka till sina egna webbplatser med information om bl.a. bestånd
och lediga lägenheter.
En kommunal bostadsförmedling kommer att innebära en kostnad som måste hanteras
av antingen fastighetsägarna, kommunen eller de sökande. Det är i slutändan
fastighetsägarna som bestämmer villkor för uthyrningar, t.ex. i fråga om inkomstkrav på
blivande hyresgäster. Kommunen har alltså små möjligheter att styra fastighetsägarna
att tillämpa en modell baserad på vissa kriterier, t.ex. definierade behov, genom att
starta en förmedlingsverksamhet. En fördel skulle dock troligen vara att det blir enklare
för den bostadssökande.
Kommunledningskontorets initiala bedömning är att motionens förslag om att utreda
bostadsförmedling bör avslås med ovan lägesbeskrivning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23.
Motion från Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl.
Yrkanden

David Höglund Velasquez (V): Bifall till motionen.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot bifall till motionen och
finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

forts. § 296
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-09-23

Handläggare

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

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om
kommunal bostadsförmedling
Sammanfattning

Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
ska undersöka möjligheterna att starta en kommunal bostadsförmedling i Uddevalla.
Förslaget motiveras av att kösystemet ska bli mer rättvist och att behovet av bostad
alltid ska sättas främst.
Enligt Boverket (2019) har omkring 15 svenska kommuner en kommunal
bostadsförmedling, Uddevalla är inte en av dem. Det finns också bostadsförmedlingar
som bedrivs i privat regi. De kommunala bostadsstiftelserna i Uddevalla bedöms ha en
väl fungerande bostadskö i egen regi där stiftelsernas egna lägenheter förmedlas. På
kommunens webbplats finns en sida där privata hyresvärdar ges möjlighet att visa sina
kontaktuppgifter och länka till sina egna webbplatser med information om bl.a. bestånd
och lediga lägenheter.
En kommunal bostadsförmedling kommer att innebära en kostnad som måste hanteras
av antingen fastighetsägarna, kommunen eller de sökande. Det är i slutändan
fastighetsägarna som bestämmer villkor för uthyrningar, t.ex. i fråga om inkomstkrav på
blivande hyresgäster. Kommunen har alltså små möjligheter att styra fastighetsägarna
att tillämpa en modell baserad på vissa kriterier, t.ex. definierade behov, genom att
starta en förmedlingsverksamhet. En fördel skulle dock troligen vara att det blir enklare
för den bostadssökande.
Kommunledningskontorets initiala bedömning är att motionens förslag om att utreda
bostadsförmedling bör avslås med ovan lägesbeskrivning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23.
Motion från Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Dnr KS

2019/00739

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-09-23

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Kerstin Joelsson Wallsby (V)
Anya Wrigman (V)
Ilir Kastrati (V)

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00739

Motion om kommunal bostadsförmedling
Under förra mandatperioden byggdes fler bostäder än någonsin i
Uddevalla . Trots det består bostadsbristen i staden. Det måste satsas
på fler hyresrätter men också ett mer rättvist kösystem på
bostadsmarknaden.
Vänsterpartiet vill öppna en kommunal bostadsförmedling , där behovet
av en bostad alltid sätts främst.
Med stöd av ovanstående föreslår vi att KF beslutar :
- Att KS snarast undersöker möjligheterna för att starta en kommunal
bostadsförmedling i Uddevalla.

Kerstin Joelsson-Wallsby - Vänsterpartiet Uddevalla
Anya Wrigman - Vänsterpartiet Uddevalla
Ilir Kastrati - Vänsterpartiet Uddevalla

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 297

Dnr KS 2019/00317

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har inkommit med motion om att det ska
genomföras en översyn av utomhusbelysningen i kommunen och att förbättra
belysningen där så erfordras. Förslaget motiveras med att ökad belysning ska förebygga
brott. Motionärerna vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet,
främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till
skogsområden. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 2020-09-29 och beslutade då att
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med en
redogörelse för hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen
med syfte att öka trygghet och trafiksäkerhet samt val av tekniklösningar. Nämnden
föreslår i övrigt att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-099-17 § 383.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25.
Belysningsstrategi Varbergs kommun.
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD).
Yrkanden

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Bifall till förslaget i
samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2020-09-29.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Reservation

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Vid protokollet; Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30; Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30; Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-09-29

Handläggare

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

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har inkommit med motion om att det ska
genomföras en översyn av utomhusbelysningen i kommunen och att förbättra
belysningen där så erfordras. Förslaget motiveras med att ökad belysning ska förebygga
brott. Motionärerna vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet,
främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till
skogsområden. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 2020-09-29 och beslutade då att
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med en
redogörelse för hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen
med syfte att öka trygghet och trafiksäkerhet samt val av tekniklösningar. Nämnden
föreslår i övrigt att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-099-17 § 383.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25.
Belysningsstrategi Varbergs kommun.
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Martin Pettersson (SD)
Elena Tibblin (SD)

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00317

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-17

§ 383

Dnr SBN 2019/00366

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla
kommunfullmäktige föreslagit att genomföra en översyn och förbättringar av
utomhusbelysning i Uddevalla kommun. Åtgärden ska syfta till att förebygga brott och
man vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, främst vid
skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till skogsområdet.
Motionärerna tror starkt på att den ökade belysningen kommer avskräcka från att brott
begås.
För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen av utomhusbelysning i
kommunen. Bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att de kommer krävs en
övergripande belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras för att få en
helhetssyn av kommunens belysning. Finansiering saknas i nuvarande budget för att
arbeta fram en belysningsstrategi samt genomföra en översyn och därför föreslås att
uppdragen ges i samband kommande budgetprocess.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25
Belysningsstrategi Varbergs kommun 2019-08-26
Yrkanden

Maria Johansson (L), Karin Engdahl (S), Torun Elgebäck (C) och Per-Arne Andersson
(S): att ersätta förslaget i handlingarna med följande:
att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med en redogörelse till nämnden för hur
kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen med syfte att öka
trygghet och trafiksäkerhet, och val av tekniklösningar för detta
att i övrigt anse motionen besvarad
Martin Petterson (SD), Kenth Johansson (UP), Jerker Lundin (KD) och Jarmo Uusitalo
(MP): bifall till förslaget i handlingarna.
Susanne Grönvall (S): bifall till Maria Johansson (L) med fleras yrkande
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Maria Johansson (L) med fleras yrkande och Martin
Pettersons (SD) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-17

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med en redogörelse till nämnden för
hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen med syfte att öka
trygghet och trafiksäkerhet, och val av tekniklösningar för detta
att i övrigt anse motionen besvarad
Reservation/Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD), Jerker Lundin (KD), Kenth Johansson
(UP) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig till förmån för Martin Petterson (SD)
med fleras yrkande.
Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2020-09-25
Anna-Lena Heydar
Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-25 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2020-09-28 till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2020-08-25

Dnr SBN 2019/00366

Handläggare

Utvecklare Malin Witt
Telefon

malin.witt@uddevalla.se

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla
kommunfullmäktige föreslagit att genomföra en översyn och förbättringar av
utomhusbelysning i Uddevalla kommun. Åtgärden ska syfta till att förebygga brott och
man vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, främst vid
skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till skogsområdet.
Motionärerna tror starkt på att den ökade belysningen kommer avskräcka från att brott
begås.
För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen av utomhusbelysning i
kommunen. Bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att de kommer krävs en
övergripande belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras för att få en
helhetssyn av kommunens belysning. Finansiering saknas i nuvarande budget för att
arbeta fram en belysningsstrategi samt genomföra en översyn och därför föreslås att
uppdragen ges i samband kommande budgetprocess.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25
Belysningsstrategi Varbergs kommun 2019-08-26
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en övergripande belysningsstrategi för Uddevalla kommun i samband med kommande
budgetprocess
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja genomförande av en översyn av
utomhusbelysning i Uddevalla kommun i samband med framtagandet av
belysningsstrategi
att med detta ovan anse motionen besvarad
Ärendebeskrivning

Uddevalla kommun har ingen belysningsstrategi med riktlinjer och heller ingen plan för
vilken, hur, var och när samt i vilken prioriteringsordning belysning ska uppföras.

Tjänsteskrivelse
2020-08-25

Belysningsstrategi är vanligt förekommande i Sveriges kommuner och de allra flesta är
det främst fokus på stadskärnan/centrum, mindre förekommande är belysningsstrategier
för den hela geografiska kommunen. Exempel på kommuner som har en bredare
belysningsstrategi för större geografisk yta av kommunen är Varberg (Belysning
strategi för Varbergs kommuns bifogas till handlingarna)

Exempel från Varbergs kommun

Samband belysning och brott
Att förbättrad belysning ska motverka brottslighet råder det delade meningar om och det
är svårt att avgöra om det är själva belysningen eller effekterna av belysningen som
skulle motverka brottsligheten som till exempel mer rörelse ute i de offentliga miljöerna
som en följd av belysningen.
I en metaanalys som genomfördes 2007 (senast utgivna rapporten från BRÅ) på
uppdrag av BRÅ sammanställdes ett ﬂertal tidigare studier från USA och Storbritannien
där antalet brott som begåtts mättes efter förbättring av belysning och jämfördes med ett
opåverkat referensområde. Metaanalysen tyder på att förbättrad belysning under vissa
förutsättningar kan ha positiva eﬀ ekter på brottsligheten. Detta gällde främst områden
där mycket folk vistades nattetid samt områden som också var drabbade av hög
brottslighet. Brottsförebyggande rådet sammanfattar i slutet av rapporten att
belysningen är en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet. Delvis beror detta på
att god belysning leder till ökad upplevd trygghet och associeras med välbesökta gator
och torg.
BRÅ’s studie motsäger inte att tesen ”förbättrad belysning leder till mindre brott”.
Frågetecken kan dock kvarstå kring vilken betydelse en belysning egentligen har.
Övriga fysiska förbättringar som ökar de boendes stolthet för sitt närområde kanske
hade fått samma positiva resultat? Ändå medför en god belysning, precis som BRÅ
anser, positiva associationer. Trots att bevisen för att brott kan förebyggas med hjälp av
belysning är få, så borde det räcka med de andra påvisade positiva eﬀ ekterna (ökad
upplevelse av trygghet) för att kunna argumentera för belysningens betydelse för en
trygg och säker miljö. Och argumenten går i linje med Uddevalla kommuns
övergripande strategi om att Verka för trygghet i de offentliga miljöerna.
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Tjänsteskrivelse
2020-08-25

Trygghet och dess koppling till belysning
Belysning ses ofta som ett bra motmedel mot otrygga miljöer. Studier har visat att
upplevelsen av trygghet ökar vid god utomhusbelysning. Dock är det viktigt att komma
ihåg att belysningen inte ensam fungerar som ett mirakelmedel mot otrevliga och
otrygga miljöer. De omgivande fysiska strukturerna, material och omhändertagandet är
några andra aspekter som också väger tungt. Däremot är belysningen en resurs som om
den används på rätt sätt kan bidra till att skapa en positiv upplevelse av våra utemiljöer.
Att med hjälp av belysningen markera riktningar, landmärken och göra så vi kan
orientera oss lättare och se den som vi möter på gatan kan bidra till att upplevelsen av
trygghet ökar avsevärt.
Belysningsstrategi och genomförande av översyn
För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen motionärerna föreslår
i motionen, bedömer förvaltningen att de kommer krävs en övergripande
belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras av Uddevalla kommun. Tekniska
avdelningen och enheten för trafik och förvaltning ställer sig positiva till en utredning
som skulle resultera i en belysningsstrategi för kommunen och i nästa steg genomföra
en översyn.
Det finns stora fördelar med att kommunen har en belysningsstrategi och flera
nyttoeffekter att arbeta med en strategi och belysningsplan i planeringen av stadens
fysiska utformning. Genom att tidigt diskutera sambanden mellan fysiska strukturer och
belysning kan belysningens planering integreras i planeringsprocessen redan i de tidiga
skedena. Vilket kommer ge en mer enhetlig och likvärdig belysning i kommunen samt
att de innebär en högre kostnadseffektivitet.
Enheten för trafik och förvaltningen kan inte bedöma om det finns prioriterade områden
i kommunen, eftersom en översyn aldrig är genomförd av Uddevalla kommun.
Dock vet man att gång- och cykeltunnlar generellt är helt släckta i kommunen på grund
av mångårig förstörelse och är ett problem som medför klagomål från våra medborgare.
För att kunna tända upp dessa igen, synliggöra personer i rörelse och skapa en ökad
upplevd trygghet och trafiksäkerhet krävs en strategi och plan för hur man gör det på
bästa sätt för att motverka ny förstörelse på dessa platser.
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Kostnadsberäkning
Förvaltningen bedömer att arbeta fram en övergripande belysningsstrategi och att i nästa
steg genomföra en översyn av belysning i Uddevalla kommun skulle innebära en
kostnad på ca 2,5 mkr (ca 1,25 mkr per uppdrag). Kostnadsberäkningen är en
uppskattad kostnad.
Kostnad: Arbeta fram en belysningsstrategi för Uddevalla kommun
- Ca 400 personaltimmar
- Ca 800 konsulttimmar
Kostnad: Genomförande av en översyn av Uddevalla kommun
- Ca 400 personaltimmar
- Ca 800 konsulttimmar
En kostnadsberäkning som skulle innebära ca 2,5 mkr
I nuläget finns inte finansiering i Samhällsbyggnadsnämndens budget för att kunna ta
fram en strategi samt genomföra en översyn av kommunens belysning. Utan förslaget är
att lyfta finansiering i kommande budgetprocess.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Skickas till

Kommunstyrelsen

Malin Witt
Utvecklare
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Motion- Förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd
I syftet att förebygga brott föreslår Sverigedemokraterna en översyn och förbättring av
utomhusbelysningen i Uddevalla kommun. Vi vill bland annat se en förstärkning av belysningen i
Dalabergsområdet, främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning
till skogsområden.
Vi tror starkt på att den ökade belysningen kommer att avskräcka från att begå brott.

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att genomföra en översyn av utomhusbelysningen i Uddevalla kommun samt
att förbättra belysningen där så erfordras.

M rtin Pettersson (SD)
Gruppledare
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Titel: Belysningsstrategi för Varbergs kommun
Utgivare: Varbergs kommun, antagen av hamn- och gatunämnden (2019-06-17, § 78 HGN 2018/0704)

Kommunfullmäktige har gett hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag (2015-09-15, § 149
KS 2015/0179) att ta fram en ljuspolicy och belysningsstrategi för Varberg. Hamn- och
gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning och därutöver
samlat rekommendationer och riktlinjer i ett samlat dokument med namnet belysningsstrategi.
Denna belysningsstrategi beskriver hur kommunens befintliga och nya belysningsanläggningar
ska utvecklas och förvaltas.

Arbetsgrupp

Referensgrupp

Hamn- och gatuförvaltningen: 			
Jennie Fagerström, projektledare/landskapsarkitekt
Karin Sjödin, landskapsarkitekt			
Elias Werling, gatuingenjör			

Hamn- och gatuförvaltningen:			
Jenny Bergström, drift- och anläggningsavdelningen		
Patrik Skoglund, hamnavdelningen

Varberg Energi AB: 				
Jan-Inge Svensson, planeringsingenjör		

Styrgrupp
Hamn- och gatuförvaltningen: 			
Henrik Petzäll, förvaltningschef			
Cecilia Frederiksen, avdelningschef offentliga rummet
Paul Gruber, avdelningschef trafik

Kultur- och fritidsförvaltningen: Ingemar Arnesson
Samhällsutvecklingskontoret: 				
Anna Lund, samhällsplanering 				
Magnus Thomson, näringsliv och destination
Serviceförvaltningen: Reine Magnusson 		
Stadsbyggnadskontoret: Maria Söderlund
Varbergs Bostad AB: Christian Persson
Varbergs Fastighets AB: Anna-Kajsa Stengård
Varberg Energi AB: Daniel Svensson 		
						

Förord
Denna belysningsstrategi är ett styrande
dokument för hur kommunens belysnings
anläggningar ska utformas och utvecklas. Den
beskriver vilka principer som ska gälla för
ljussättning i kommunen. Strategin innehåller
även vägledande texter som stöd i kommande
arbete. Belysningsstrategin har tagits fram
av hamn- och gatuförvaltningen och Varberg
Energi, med en bred referensgrupp från berörda
förvaltningar och bolag.
Belysningsstrategin utgör ett viktigt
styrdokument för hanteringen av kommunens
belysningsanläggningar, både befintliga men
även de kommande planerade anläggningarna.
Ansvaret, ägandet och förvaltandet av befintliga
belysningsanläggningar samt ansvaret för
tillkommande anläggningar tydliggörs i
Färdigt ljus som är ett gemensamt arbete
mellan Varberg Energi (VEAB) och hamn- och
gatunämnden (HGN). Färdigt ljus kan kortfattat
beskrivas som; VEAB äger och förvaltar
kommunens befintliga belysningsanläggningar
på allmän plats medan HGN ansvarar

för utvecklingen och utbyggnaden av nya
belysningsanläggningar samt för inriktningen
av de befintliga anläggningarnas utveckling, i
nära samarbete med VEAB. Belysningsstrategin
blir ett viktigt verktyg för båda parternas
gemensamma arbete.
Belysningsstrategin innehåller riktlinjer och
rekommendationer som rör huvudsakligen
allmän plats men resonerar även om
intilliggande kvartersmark och fastigheter som
förvaltas av andra aktörer. Vår förhoppning
är att belysningsstrategin ska bli till nytta för
de som utvecklar och förvaltar allmän plats
men även för andra, vars arbete bidrar till att
utveckla Varberg som stad och som destination.

Henrik Petzäll
Förvaltningschef
Hamn- och gatuförvaltningen
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Varberg Energi monterar strålkastarbelysning i Brunnsparken.
Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.
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1
Inledning
Belysningsstrategin
Varför en belysningsstrategi?
Varberg är en växande kommun, vilket ställer
krav på förvaltningarnas arbetssätt och
planering. Arbetssätten behöver utvecklas så att
fler parter kan samverka och tillsammans skapa
den goda staden. Gemensamma målbilder är
viktigt.
Mål 1. Stödja gemensamma arbetssätt
vid utvecklingen av kommunens
belysningsanläggningar

Belysningsstrategin behövs för att förenkla
hanteringen av belysningsfrågor för kommunen
vid investeringar och exploateringar; kort sagt,
att slippa uppfinna hjulet varje gång. Tydliga
riktlinjer gör det även lättare för exploatörer att
föreslå och genomföra bra belysningslösningar.
Mål 2. Ge förutsättningar för att skapa en
mer attraktiv, varierad och kreativ ljussättning
och belysning, samtidigt som trygghets- och
säkerhetsaspekter beaktas.

Belysningsstrategin ska bidra till ökad kunskap
och insikt om vad ljus och ljussättning är.
Strategins rekommendationer och riktlinjer
ska bidra till ett attraktivt Varberg. Målet
är att stads- och landsbygdsmiljöer ska bli
attraktivare, tryggare och mer trafiksäkra. Detta
genom stringent, genomtänkt och enhetlig
ljussättning i olika områden.
Mål 3. Aktivt arbeta med energibesparing
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som
gestaltningsaspekter beaktas.

Hållbarhet är en hörnsten i belysningsstrategin.
Målet är att minska klimatpåverkan genom att
bland annat aktivt arbeta med energibesparing
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som
gestaltnings- och utformningsaspekter beaktas.

Färdigt ljus
Färdigt ljus kan i huvuddrag beskrivas som att
Varberg Energi AB (VEAB) har övertagit
kommunens befintliga belysningsanläggningar
på allmän plats samtidigt som hamn- och
gatunämnden (HGN) fortsatt har rådighet över
dem. Färdigt ljus innebär att VEAB äger och
förvaltar befintliga belysningsanläggningar och
att HGN ansvarar för utveckling av befintliga
anläggningar samt ansvarar för utveckling och
utbyggnad av nya belysningsanläggningar, i
nära samarbete med Varberg Energi. I
ekonomiska termer innebär Färdigt ljus att
VEAB förvaltar belysningsanläggningen och att
HGF betalar en avtalad summa per ljuspunkt.
Genom Färdigt Ljus samlas kompetensen att
äga och driva elanläggningar på ett ställe i
kommunen, vilket ger möjlighet att samordna
och effektivisera gatubelysningsverksamheten
inom kommunkoncernen. VEAB får ett större
samlat uppdrag, vilket förväntas leda till viktiga
stordriftsfördelar genom att resurser, bered
skapsorganisation och fordon samordnas. För
HGF innebär arbetssättet att förvaltningen har
en motpart för frågor avseende belysnings
anläggningen. Ett avtal, i stället för som tidigare
fem, minskar administration och säkerställer
samma servicegrad i hela kommunen.
Förvaltningen beslutar om belysningsstandard
vid ombyggnad och nyanläggning utan att
behöva en egen organisation av den omfattning
som den tidigare modellen krävde.
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HGF och VEAB arbetar gemensamt för att spara
miljön genom minskad energianvändning och
för att med ny belysning öka tryggheten i det
offentliga rummet. Den minskade energi
kostnaden används till att finansiera LEDombyggnaden och öka reinvesteringen i
befintlig belysningsanläggning. Fördelar med
det vita LED-ljuset är att det har god ljuskvalitet
och ger låg energiförbrukning.
Denna belysningsstrategi är ett viktigt styr
dokument för hanteringen av kommunens
belysningsanläggningar och den visar en
gemensam målbild. Strategin är en förut
sättning för att Färdigt ljus ska fungera på ett
bra sätt.

Ljuspolicy, belysningsstrategi,
belysningsplan och teknisk handbok
Kommunens ljuspolicy för utomhusbelysning
beskriver förhållningssätt och ett ramverk
för vad som är styrande vid utveckling och
förvaltning av belysningsanläggningar.
Belysningsstrategin beskriver mer i
detalj hur kommunens befintliga och nya
belysningsanläggningar ska utvecklas och
förvaltas. I vilken takt och i vilken ordning de
befintliga belysningsanläggningarna utvecklas
slås däremot fast i den årliga belysningsplan
som VEAB upprättar. Belysningsplanen utgör
den operativa planen för innevarande års
arbete med befintliga belysningsanläggningar.
Tillsammans visar de båda dokumenten vad
som ska göras, på vilket sätt och när insatserna
görs.

år 1

år 2

nya belysningsanläggningar ska
utvecklas och förvaltas.

”

Teknisk handbok, antagen av hamn- och
gatunämnden (2017-06-19 § 63), beskriver vad
kommunen har för krav på allmän gatu- och
parkmark, inklusive belysning och vatten- och
avloppsanläggningar. Detta för att säkerställa
att anläggningarna uppfyller kommunens
standard avseende funktionalitet och livslängd
och för att underlätta drift och underhåll
av anläggningarna. Vid byggnation av nya
bostadsområden och verksamhetsområden
mm, är den tekniska handboken ett värdefullt
hjälpmedel. Teknisk handbok är avsedd både
för externa exploatörer och konsulter, men
också för personal främst inom hamn- och
gatuförvaltningen, Varberg Energi och Vivab.
Vid planering av belysningsanläggningar
ska både belysningsstrategi och teknisk
handbok användas. Strategin beskriver
riktlinjer för utformning och planering medan
teknisk handbok beskriver tekniska krav på
armaturer, ljuskällor och stolpar. Teknisk
handbok uppdateras kontinuerligt, eftersom
den tekniska utvecklingen går framåt, medan
belysningsstrategin ska fungera betydligt längre
som produkt.

år 3

VAD?VAD?
HUR?HUR?

BELYSNINGSSTRATEGI

Riktlinjer

HUR?HUR?

TEKNISK HANDBOK

Tekniska krav

I VILKEN
I VILKEN
BELYSNINGSTAKT?
TAKT?
PLAN
I
VILKEN
I VILKEN
ORDNING?
ORDNING?

ska beskriva
”hurBelysningsstrategin
kommunens befintliga och

BELYSNINGSPLAN

BELYSNINGSPLAN

år 4

BELYSNINGSPLAN

år 5

och så vidare...
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Varför är ljus viktigt?
Innan det elektriska ljuset uppfanns var
människor tvungna att själva bära med sig
sitt ljus under dygnets mörka timmar. När det
elektriska ljuset slog igenom blev ett helt annat
slags stadsliv möjligt.
Ljuset är viktigt av flera anledningar. Det
handlar om trygghet och säkerhet men
också om att ljuset, rätt använt, kan göra
stadsmiljön vacker, stadsrummet attraktivt
att vistas i och staden till ett intressant
besöksmål. Som investering betraktat är ljus
ett kostnadseffektivt sätt att locka människor
att uppehålla sig i staden, förutsatt att där
finns något vackert att belysa.

Rumslighet
Ljus på fasader och andra vertikala ytor hjälper
oss att förstå hur stadsrummen är uppbyggda,
vilket är positivt för tryggheten.

Orientering
Ljussatta landmärken, som till exempel broar,
torn och höga hus, gör staden läsbar. Upplysta
skyltar med gatunamn och -nummer bidrar
också till att människor hittar rätt.

Sammanhang
Ljuset visar vad platsen används till. Ett
väl ljussatt torg har annan belysning än en
parkeringsplats och en bra bostadsgata har inte
samma belysning som en motorväg.

Atmosfär
En stads atmosfär påverkas av vilka platser och
byggnader som framhävs; historiska byggnader
ger ett annat uttryck än kommersiella. Olika

ljusfärger skapar också olika stämningar;
gulaktigt ljus upplevs ofta som mysigt medan
blåaktigt ljus känns spöklikt och kallt.

Identitet och status
En stad med genomtänkt belysning ger ett gott
intryck. Om belysningen dessutom framhäver
det som är unikt och vackert får staden en
tydlig identitet inte bara dagtid utan även under
dygnets mörka timmar. När stadens olika stråk
och platser får väl planerad belysning får de en
tydligare identitet och karaktär.

Marknadsföring
En satsning på ljus kan fungera som reklam för
en hel stad. En annan form av marknadsföring
är fasadbelysning.

Säkerhet
Säkerhet brukar beskrivas som den faktiska
risken att utsättas för brott, ordningsstörningar
eller olyckor. Ljus gör att vi ser varandra och
var vi sätter fötterna. Ljus är med andra ord
viktigt för trafiksäkerheten, för både fotgängare,
cyklister och bilister.

Trygghet
Trygghet kan beskrivas som individens
upplevelse av säkerheten. Stadens ljus påverkar
människors upplevelse av trygghet - eller
otrygghet.
Rätt ljus på rätt plats är positivt för människors
rörelser i staden nattetid och gör att fler vågar
vara ute. Fel ljus på fel plats kan istället skapa
otrygghet och utsatthet.
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Ljus på fasader gör att vi förstår hur stadsrummen är uppbyggda,
vilket är positivt för tryggheten. Stortorget i Helsingborg.
Ljus framhäver det vackra och ger trygghet.
Posthusplatsen, Malmö.

Ljus visar vägen och ger ett välkomnande
intryck. Berlin Philharmonie.

Ljus ger platser en tydlig identitet. Sittpuckar vid
Påskbergsskolan, Varberg.

Ljus skapar glädje och välbefinnande hos människor.
Tillfällig discotunnel under Drömljus i Helsingborg, 2018.

Ljus i stadsrum
”För att mäta ljusets kvalitet måste man
utgå ifrån hur vi upplever det. Detta är
så självklart att det känns märkligt att
skriva om det. Ändå har detta ansetts
lite suspekt och man har många gånger
förlitat sig på ”objektiva” mätinstrument.
Problemet med dessa mätinstrument är
att de inte fungerar på samma sätt som
det mänskliga ögat /…/ Mätinstrumenten
kan mäta ljusstrålningens egenskaper,
medan ett synintryck relaterar till
tidigare intryck, förväntningar mm.”
(Larsson, 1999)

Ljusnivå
Ljusnivå är förhållandet mellan ljust och mörkt
och kan graderas likt en gråskala. Hög ljusnivå,
det vill säga mycket ljus, framstår ofta som
något eftersträvansvärt. Visserligen gör mycket
ljus det lättare för detaljseendet (en synvinkel
om 2 grader) men inte för omgivningsseendet
(170 grader), vilket är det vi använder mest
för att få en snabb uppfattning om miljöerna
vi vistas i. Vårt omgivningsseende fungerar
väl även vid låg belysningsstyrka och det är
snarare ljusets fördelning i rummet som stödjer
rumsupplevelsen. Ljus på fasader och andra
vertikala element gör att rummet upplevs som
ljust, även om ljusnivån på marken kanske är
låg. Mycket ljus på marken gör inte att den
upplevda ljusnivån blir hög. Det är därför
viktigt att inte stirra sig blind på lux-värden för
markytor.
Upplevelsen av en ljusnivå påverkas också av
betraktarens föregående miljö. När man till
exempel går inomhus efter att ha varit ute en
solig dag upplevs rummet som väldigt mörkt.
Generellt ökar den upplevda tryggheten när
man rör sig från mörker till ljus, jämfört med
tvärtom.

Sju begrepp om hur vi uppfattar ljus
(Liljefors, 1997):
Ljusnivå – hur ljust respektive mörkt det är på
en given plats, till exempel i ett rum
Ljusfördelning – var det är ljusare
respektive mörkare
Skuggor – var de faller och deras karaktär
Reflexer – var de finns och deras karaktär
Bländning – var den finns och hur
märkbar den är
Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas
Färger – om de ser naturliga eller
förvanskade ut

Ljusfördelning
Ljusfördelningen påverkar rummets karaktär
och är ett av de viktigaste gestaltningsmedlen.
En ensam strålkastare i ett mörkt rum kan
skapa en dramatisk upplevelse men samtidigt
dominera så kraftigt att inget annat syns.
En jämn belysning utan variation ger lätt en
monoton och platt karaktär, vilket kan leda
till ökad trötthet. En varierad ljusfördelning
stimulerar däremot synsinnet och ger ökad
vakenhet. För att seendet ska bli behagligt
måste det finnas en balans mellan rummets
ljusare och mörkare delar. Mjuka övergångar
medger större skillnader i ljusnivå utan att man
blir bländad av de ljusa partierna.

Skuggor
Skuggor hjälper oss att uppfatta formen
av de föremål som omger oss. Dagsljus ger
skuggor som vi uppfattar som naturliga och är
basen för vår tolkning av former. Vid arbete
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med belysning är det därför viktigt att se till
att skuggor inte ger en förvanskad bild av
verkligheten.
Ljus som kommer från en liten källa placerad
långt bort, som till exempel solen eller en
strålkastare, gör att skuggor blir hårda. Ljus
från flera ljuskällor och riktningar, eller ett
indirekt ljus från ljusa rumsytor, gör att skuggor
blir mjuka. Alltför mycket kontraster och hårda
skuggor kan skapa en orolig miljö som tröttar
seendet. Samtidigt gör avsaknad av skuggor att
ljusmiljön upplevs som enformig, platt och
svårare att bedöma avstånd i.

Skuggor gör att vi uppfattar formen på de föremål som
omger oss. Israels plads, Köpenhamn.

Reflexer
Reflexer är ytspeglingar som uppstår när ljuset
reflekteras i en blank yta. I dagligt tal kallar
vi det glans, blänk eller glitter. Det kan vara
ljus som reflekteras i en havsyta som glitter
eller att ett markmaterial blänker i ljuset.
Olika markmaterial reflekterar olika mycket,
jämför till exempel en mörk nylagd asfalt med
en granityta som innehåller små glänsande
mineraler. Kombinationen av ljus och ytans
reflektion kan ge trevliga reflexer. Samtidigt
är det viktigt att undvika oönskade reflexer
från blanka material eftersom detta skapar
bländning och obehag.

Bländning
Bländning är en reaktion på att synfältet
innehåller alltför stora ljushetskontraster.
Bländning gör att ögat ansträngs och får
svårare att adaptera till mörkare miljöer.
Bländning kan delas in i två kategorier:
störande bländning och direkt synnedsättande
bländning. Ett exempel på störande bländning
är när det står dåligt avskärmade lampor
längs en väg, vilket ger ett störande ljus även
om de inte påverkar förmågan att se och läsa
av omgivningen. Däremot gör en mötande
bils helljus att ögats förmåga att se under en
kort stund kraftigt försämras – detta är ett
exempel på synnedsättande bländning. En
starkt lysande armatur mot en i övrigt mörk
miljö kan också ge synnedsättande bländning.
Dessutom får människor med åren en sämre
förmåga att klara av bländning eftersom ögat
blir grumligt med åren. Bländfri belysning är en
tillgänglighetsfråga.

Olika markmaterial reflekterar olika mycket ljus. Jämför
här en mörk granitbeläggning och ledstråken av metall.
Nörreport station, Köpenhamn.

Genomtänkt placering av ljuskällor kan framhäva
arkitekturen på ett vackert sätt och samtidigt ge bländfri
belysning. Räckesbelysning på Cirkelbroen, Köpenhamn.
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Att arbeta med belysning
I det här avsnittet presenteras tips för en god
ljussättning. Det behövs både kunskap om ljus
och en målbild för hur platsen/rummet ska
användas och upplevas för att ljussättningen
ska bli bra.

Mörker – en förutsättning för ljus
Utan mörker, ingen upplevelse av ljus. Det
finns många exempel på hur det ropas på mer
ljus för ökad trygghet och nya upplevelser men
faktum är att om det inte finns kvar mörka
miljöer så blir upplevelsen av staden tröttande,
enformig och därmed otrygg. Vi bör tänka oss
mörkret som en bas ur vilken vi mejslar fram
upplevelsen av staden. Lägg till ljus där många
av oss promenerar och cyklar, lägg till ljus på
vackra hus, träd och detaljer och låt det vara
mörkt runtomkring. Genom rätt fördelning
av ljus och mörker får vi en intressant och
samtidigt trygg stad.

rätt fördelning av ljus
”ochGenom
mörker får vi en intressant och
samtidigt trygg stad.
”

Belysta fasader gör rummets form lättare att uppfatta
och är positivt för tryggheten. Hjälmarkajen och Malmö
högskola, Malmö.

Planering och ljusfördelning
Det första som behöver göras är att analysera
nuläget och med det som bas ta fram förslag
på önskvärd förändring. Devisen bör vara rätt
ljus på rätt plats – och det kan innebära att
man lägger till belysning men det kan lika gärna
handla om att ta bort oönskat och störande ljus.
Ljuset i ett gatu- eller parkrum hjälper oss att
förstå hur det är uppbyggt. Ljus på vertikala
ytor underlättar orienteringen och gör att
ljusnivån i rummet upplevs högre än om bara
marken belysts. Ljus på vertikala ytor kan till
och med göra att anläggningen i sin helhet
blir mer energieffektiv, genom att ljuset på
markytorna inte behöver överdrivas. Vid
gestaltningen är rummets öppenhet/slutenhet,
storlek, riktningar och entréer viktiga faktorer
att beakta.
Hur belysningen är utformad och vad som
framhävs påverkar upplevelsen i stor
utsträckning. Att framhäva en historisk byggnad
ger ett uttryck, medan en kommersiell byggnad
som framhävs ger ett annat.

Mörker behövs i staden som motvikt till allt ljus. Där det
är mörkt finns också möjligheter att lägga till ljus vid
särskilda tillfällen. Gamla kyrkogården längs Södergatan,
Helsingborg, under Drömljus 2018.
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Ljuspunktshöjd och skala
Upplevelsen av ett rum påverkas mycket av
ljuspunkternas höjd. Högt placerade ljuspunkter
ger ett offentligt och storskaligt intryck – som
människa känner man sig ganska liten.
Dessutom upplevs skuggorna som onaturliga,
till exempel blir skuggor i ansiktet förvrängda,
vilket kan skapa otrygghet. För trafikleder och
andra bildominerade miljöer är det dock en
lösning som fungerar väl, eftersom man då får
ett längre avstånd mellan stolparna, vilket är
ekonomiskt fördelaktigt.
Lågt placerade ljuspunkter ger ett mer
mänskligt och intimt intryck. Då ljuspunkter
placeras under ögonhöjd, i form av pollare, blir
följden dock att det inte går att urskilja mötande
människors ansiktsuttryck. Detta kan göra att
platsen upplevs som otrygg. Pollarbelysning ska
användas endast i särskilda miljöer där
belysningen behöver tonas ner, till exempel nära
havet där man vill ha sparsamt med ljus.
Belysningsanläggningens skala berättar om vad
rummet används till. Tyvärr finns det
fortfarande här och var stadsgator vars
belysning liknar motorvägsbelysning och torg
som liknar parkeringsplatser.

Rätt ljusnivå
Vid belysningsplanering gäller det att hitta
rätt ljusnivå så att det nya som läggs till inte
gör att det gamla upplevs som mörkt och
otryggt. Om en byggnad eller ett område
får en ljusnivå som är väsentligt högre än
omgivningen blir resultatet att det mörka

Väl placerade ljuspunkter gör det lätt att orientera sig.
Armaturer på fasaden ger ett behagligt, indirekt ljus för
de som passerar. Halmstad station.

upplevs som ogenomträngligt mörkt. Och då
är risken att man ljussätter det mörka för att
komma ikapp, vilket leder till något som kallas
ljusinflation. Vid varje tillägg av belysning ska
ljusnivån därför noga analyseras. Lägsta möjliga
ljusnivå för att uppnå önskat resultat ska alltid
användas.

Rätt ljusfärg
Valet av ljusfärg (färgtemperatur) påverkar
upplevelsen. Ett varmt ljus som går åt det gula
och röda hållet upplevs ofta som stämningsfullt,
tryggt och avslappnande medan ett mer
blåaktigt ljus lätt upplevs som spöklikt och
kallt. Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge
intressanta effekter.
Generellt gäller att många människor trivs bäst
med ett varmvitt ljus istället för ett ljus som drar
åt blått. Välj därför ett varmvitt ljus i de miljöer
där människor vistas och färdas som fotgängare
och cyklister. I de miljöer som domineras av
biltrafik kan en kallare ljusfärg vara lämplig,
särskilt med tanke på att ett sådant ljus är mer
energieffektivt. Se även avsnittet ljusfakta och
förklaringar.

Undvik ljusföroreningar
I våra städer kan vi sällan uppleva stjärnhimlen.
Ströljus från gator, torg, hamnar och spår
områden ger ett ljus som reflekteras i molnen
och ibland syns som ett ljust sken ovanför en
stad. Ljuset stör människor men även växter
och djur. Det är därför viktigt att undvika
uppåtriktat ljus och att skärma av ljuskällor så
att ljuset hamnar där det gör nytta istället. Att

Lågt placerade ljuspunkter ger ett mänskligt och intimt
intryck. Utemiljön vid Malmö Live.
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Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge intressanta effekter. Här har byggnaden ett
varmt ljus och platsen ett kallt. S:t Johannes kyrka, Triangeln, Malmö.

minimera ljusföroreningar är fördelaktigt för
upplevelsen av ljuset, för miljön och även för
plånboken.

Val av armaturer, ljuskällor 		
och kulörer på utrustning
Armaturtyper väljs utifrån den ljusfördelning
som önskas för det aktuella stadsrummet.
Först när det finns ett helhetstänk kring ljus
sättningen väljs produkter. Armaturer och övrig
utrustning behöver vara av god kvalitet för att
hålla länge och för att kunna hanteras på ett
smidigt sätt vid drift och underhåll.
Ljuskällor ska vara energieffektiva och ha
ett ljus med god färgåtergivning. God färg
återgivning handlar inte om hur ljuset ser
ut utan om hur korrekt färgen på de belysta
föremålen återges. Se även avsnittet begrepp
och förklaringar.
När äldre belysning ersätts med LED-ljus kan
fler belysningspunkter behövas. De gamla

armaturerna ger ströljus långt åt sidorna,
medan de moderna LED-armaturerna ger ett
tydligt avgränsat ljus. Detta kan medföra att
exempelvis gång- och cykelvägar längs gator kan
behöva kompletterande belysning. Stolpar kan
också behöva placeras tätare.
Enhetlighet vad gäller kulörer på armaturer
och stolpar ska eftersträvas. För anvisningar
kring kulörer för kommunens olika områden, se
teknisk handbok.

Underhåll
Ett gott underhåll är viktigt för tryggheten.
Bristande underhåll skapar otrygghet eftersom
anläggningar som inte lyser eller är trasiga
signalerar att ingen bryr sig om miljöerna.
Olika delar av staden kräver olika intervall
för funktionskontroller och underhåll som
till exempel rengöring av armaturer och
ljuskällor. Generellt gäller att stadskärnan bör
ha ett tätare underhållsintervall, på grund av
luftföroreningar och ökat slitage.
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Hållbarhet
Styrning
Med ny teknik finns goda möjligheter att styra
ljusnivåerna i staden på ett smart sätt. Ett
vanligt sätt är att nattsänka gatubelysningen så
att ljusnivån (och därmed energiförbrukningen)
sänks. Att släcka varannan ljuspunkt för att
spara energi är däremot en mycket dålig metod
för energibesparing eftersom den ger en sämre
upplevelse och risk för otrygghet och olyckor.
Lekplatser och idrottsanläggningar kan också
ha tidsstyrd belysning eller en manuell styrning
för brukarna själva. Eventuellt kan också
stadens accentbelysning i staden styras så att
ljusnivåerna följer omgivningens ljusnivåer.

Energieffektivitet
Energieffektivitet är en viktig aspekt på
armatur- och ljuskälleval. Armaturer har
en lång livslängd och en större del av deras
miljöpåverkan sker under driftsfasen.
Numera har även ljuskällan lång livslängd.
Minsta möjliga energiåtgång för kommunens
belysningsanläggningar ska eftersträvas, utan
avkall på ljuskvalitet och trygghet.

Vad gäller den ekologiska hållbarheten handlar
det bland annat om att se till att belysnings
anläggningarna inte stör flora och fauna. Som
beställare har kommunen även möjlighet att
ställa krav på belysningskomponenters miljö
påverkan vid produktionen. Varbergs kommun
ska sträva efter att minska sitt ekologiska
fotavtryck så mycket som möjligt.
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa
en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor
trivs och vill vistas. Hur den nattliga staden
ser ut är av stor betydelse för människors
upplevelse av trygghet.

Miljöbalken styr
Ljus kan under vissa förhållanden upplevas som
störande. Det är viktigt att vid planering och
projektering se till att ljusstörningar undviks
eller minimeras. Ljusstörningar som medför
olägenheter för omgivningen kan klassas som
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Hållbarhet – mer än energi
Hållbarhet brukar beskrivas utifrån tre olika
dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Hur vi planerar och genomför
stadens belysning har beröringspunkter med
alla tre dimensionerna. När det handlar om
ekonomi är det belysningsanläggningens
investerings- och driftskostnad, inklusive
energieffektivitet, som brukar tas upp.

Om armaturerna inte riktas rätt blir resultatet inte
särskilt bra. Skylten till Brf. Örnen är upplyst till hälften.
Spångatan, Malmö.

Fästningen

Stolparna skymmer inte den viktiga siktlinjen mot fäst
ningen. En placering i mittrefugen skulle gjort det omöjligt
att uppleva fästningen på håll. Södra vägen, Varberg.

Platsspecifik och genomtänkt belysning framhäver det
som är intressant i staden. Här visas maskineriet i den
öppningsbara bron. Hjälmarebron, Malmö.
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Belysningens verktyg
Att välja vad som ska belysas, varför och på
vilket sätt är viktiga frågor vid planeringen av
en belysningsanläggning. Som stöd vid val
av armatur och princip presenteras här en
verktygslåda att använda sig av. Varje projekt
är unikt, vilket gör att det varierar vilka verktyg
som passar bäst och i vilken omfattning de ska
användas.

Belysning för tryggare 		
gång- och cykelväg

Lykta

Väl avbländad tunnelbelysning med rätt ljusnivå
i förhållande till omgivningen kan vara positiv
för både säkerhet och trygghet.

En lykta ger ett rumsskapande allmänljus utan
för stora kontraster. Lyktan tillför ett dekorativt
värde både dagtid och på kvällen. Lyktor är ofta
helt avskärmade uppåt för att undvika onödigt
ströljus.

Avskärmad stolparmatur
Avskärmade armaturer belyser rummet utan att
själv vara synliga. Med planglas på armaturen
undviks ljuspunkter som ögat dras till. Detta
passar bland annat i stadsmiljö där en hög
visuell komfort önskas.

Belysning från fasad
För att undvika stolpar och för att få till ett
välriktat ljus kan en fasadmonterad belysning
vara den bästa lösningen. Avtala med
fastighetsägare om montering på fasad.

Avskärmad stolparmatur 			
vid gång- och cykelbana
Cykelbanans egna belysning samordnas med
gatans belysning. Att samla flera belysnings
punkter på samma stolpe är ofta bra för
helheten.

När inte bara vägen utan också den närmaste
omgivningen ljussätts ökar tryggheten. Detta
gäller särskilt i natur- och parkmiljöer.

Tunnelbelysning

Låg belysning
Med låg belysning menas pollarbelysning
eller annan lågt placerad belysning. Låg
belysning har fördelen att den inte dominerar
sin omgivning, förutsatt att armaturen är väl
avbländad. Pollarbelysning fungerar särskilt väl
längs exempelvis kajkanter där den ger säkerhet
utan att förta intrycket av vattnet.

Integrerad belysning
Belysning som är integrerad i bänkar eller
andra arkitektoniska element kan framhäva
intressanta former och detaljer.

Strålkastare på stolpe
Strålkastare ger ett väl avskärmat ljus som
kan användas för att framhäva utvalda delar
av omgivningen. Mötesplatser kan aktiveras
och uttryck och stämningar kan skapas.
Använd bländskydd för att minska riskerna för
bländning och obehag.
Strålkastare kan användas för att lyfta fram
intressant växtlighet.
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PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Armaturval och principlösningar
Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av konstverk

Dekorativ belysning

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entréer

Ovan: Låg belysning längs cykelväg samt upplyst stationsbyggnad,
Triangeln, Malmö. Höger: Väl avbländad pollarbelysning utmed kajkant,
innerhamnen i Varberg.
Belysningsstrategi för Varbergs kommun 17

Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Dekorativ belysning

Armaturval och principlösningar
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av konstverk

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entréer

Markstrålkastare

Fasadbelysning

Markstrålkastare kan fungera bra för att
lysa upp träd och visa upp årstidsväxlingar.
Markstrålkastare kan även hjälpa till att belysa
konstverk eller andra vertikala element. Var
medveten om att markstrålkastare kan blända
betraktaren och att skötsel och underhåll kan
vara krävande.

Fasadbelysning kan framhäva ett hus på en
plats och det vackra på byggnaden.

Belysning av konstverk
Ett välriktat ljus kan accentuera konstverk.
Ljuset kan komma från stolpmonterade
strålkastare och/eller markinfällda armaturer.

Dekorativ belysning
På speciella platser kan belysning bidra till att
skapa en viss stämning vid fest och stödja olika
typer av evenemang.
18 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

Belysning inifrån
Ljus från fönster i byggnader, vare sig de är
publika, kommersiella eller privata, bidrar till
trygghet och attraktivitet i staden.

Belysning av entréer
Belysta entréer är välkomnande och ger en ökad
trygghet.

Belysning som är integrerad i arkitekturen. Israels plads, Köpenhamn.
Ljus kan göra en plats unik och öka tryggheten.
Passage under Langebro, Köpenhamn.

Markstrålkastare som belyser exempelvis träd ska användas
med försiktighet men kan vara en bra lösning på vissa platser.
Nykredits kontor, Kalvebod brygge, Köpenhamn.

Ljus som liknar en stjärnhimmel. Hyllie torg, Malmö.

Lyktor ger ljus både på gatan och på fasaderna, vilket är
positivt för upplevelsen av stadsrummet och för tryggheten.
Ahlefeldtsgade, Köpenhamn.

2
Det nattliga Varberg — idag och imorgon
I detta kapitel beskrivs nuläge och målbild
för de geografiska områdena Varbergs
stad, stadskärnan och kommunens mindre
orter. Tillsammans med det tematiska
kapitlet 3 Typmiljöer - principer och förslag
tecknas en helhetsbild av hur kommunens
belysningsanläggningar bör utvecklas.

Varbergs stad

Riktlinjer för Varbergs stad
»» Använd belysning för att visa upp det
historiskt intressanta i Varberg
»» Framhäv det vackra – och det behöver
inte vara samma på natten som på dagen
»» Gör staden lätt att orientera sig i med
hjälp av ljus

Nuläge
Varberg är en stad med många kvaliteter:
havsnära, grön och med en unik stadskärna.
Fästningen är ett landmärke som präglat och
fortfarande präglar staden och dess omgivningar
och ger den en speciell identitet.
Mycket av det vackra med Varberg syns idag
dåligt när skymningen faller. Det finns en upplyst
strandpromenad och fästningen har ett svagt
ljus som framhäver dess konturer på ett vackert
sätt. Samtidigt saknar många andra byggnader
och miljöer ett ljus som framhäver det unika och
som skapar trygghet och underlättar människors
rörelse genom staden. Historiskt sett har
belysning mestadels betraktats som en teknisk
nödvändighet och tonvikten har legat på pålitlig
teknik och god driftsekonomi.

Målbild
I morgondagens Varberg används ljus för att göra
staden lätt att orientera sig i. Viktiga byggnader
och andra målpunkter ljussätts. Belysningen
längs gator och vägar är enhetlig men särskilda
platser och stråk får annan, avvikande belysning.

Foton till höger, uppifrån och ned: 1. Strandpromenaden
vid Kåsa, fotograf Simon Lautrup, 2. Varbergs torg,
fotograf Hidvi Group, och 3. Societetsparken sommartid,
fotograf Hidvi Group.
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Varbergs stad - landmärken, stråk och delområden

E

LANDMÄRKEN
1. Stadshotellet
2. Sparbanken
3. Rådhuset
4. Varbergs kyrka
5. Varmbadhuset
6. Societetshuset
7. Hamnmagasinet
8. Tullhuset
9. Kallbadhuset
10. framtida Hoken
11. Stationshus anno 1880
12. Stationshus anno 2025
13. Varbergs teater
14. Tvillinghusen
15. Stadshus C
16. Stadshus A
17. Rantzauklippan
18. Fästningen
19. Rosenfredsskolan
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Landmärke att belysa
Viktiga gator utanför
stadskärnan
Upplevelsestråk
Ev. framtida gata
Fördjupningsområde
A-H, se sid 54-55
Stadskärnan
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Landmärken
Belysta landmärken gör det lättare att orientera
sig i staden. Här presenteras de viktigaste
landmärkena i centrala Varberg. En genomtänkt
ljussättning av dessa gör att stadens skönhet
visas upp även nattetid.
Stadshotellets (1) fasadbelysning bör omfatta
byggnadens alla våningsplan och även framhäva
taket. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Sparbanken (2) bör få en ljussättning som
lyfter fram byggnadens karaktär och färg.
Ansvar: Sparbanken.
Rådhuset (3) bör lyftas fram med en varsam
ljussättning. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Varbergs kyrka (4) behöver ny fasadbelysning
som är jämnare än idag och som framhäver
tornet och entréerna på ett vackert sätt. Ansvar:
Svenska kyrkan.
Varmbadhusets (5) torn är belyst idag men hela
byggnaden bör visas fram. Ansvar: Varbergs
Fastighets AB.
Societetshuset (6) är obelyst och bör belysas
för att göra huset och Societetsparken mer
attraktiva. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Hamnmagasinet (7) bör ljussättas för att
göra Sjöallén mer attraktiv. Ansvar: Varbergs
kommun.
Tullhuset (8) bör få en permanent ljussättning
som framhäver byggnadens vackra detaljer på
ett bra sätt. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Kallbadhuset (9) bör ljussättas på ett
spännande sätt som gör att det blir ett tydligt
landmärke även nattetid. Takkupolerna bör
särskilt framhävas. Ansvar: Varbergs kommun.

En publik byggnad på Hoken (10) är ett framtida
landmärke som planeras och gestaltas i
samband med det nya området Västerport.
Ansvar: Varbergs kommun.
Stationshus anno 1880 (11) bör ljussättas för att
bidra till tryggheten för gång- och cykelstråken
till den nya stationen. Ansvar: Jernhusen.
Stationshus anno 2025 (12) ska vara ett tydligt
landmärke i staden och dess ljussättning ska
arbetas fram i samband med övrig gestaltning
och planering. Ansvar: Jernhusen.
Varbergs teater (13) har idag en fasadbelysning
med ett vackert ljus vid entréerna. Eventuellt
behöver belysningen kompletteras. Ansvar:
Varbergs kommun.
Tvillinghusen (14) vid Eskilsgatan bör ljussättas
så att de två byggnaderna kan uppfattas
som en port in i den gamla staden nattetid.
Både fasader och tak bör framhävas. Ansvar:
Varbergs Fastighets AB.
Stadshus C/Varberg Direkt (15) är ett
viktigt landmärke för invånarna som besöker
kommunen. Entrén bör vara tydlig och
välkomnande och utformas i samklang med
parkens belysning. Ansvar: Varbergs Fastighets
AB (ägare)/Serviceförvaltningen (förvaltare).
Stadshus A (16) bör ljussättas på ett sätt som
framhäver hela den äldsta byggnadsdelen.
Ansvar: Varbergs kommun.
Rantzauklippan (17) bör ljussättas på ett sätt
som gör den synlig från strandpromenaden.
Ansvar: Varbergs kommun.
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Fästningen (18) har en väl genomförd
ljussättning i alla riktningar utom mot hamnen.
När hamnen flyttas finns goda förutsättningar
att komplettera med ljus åt det hållet också.
Ansvar: Statens fastighetsverk.
Rosenfredsskolan (19) bör ljussättas så att
byggnaden blir synlig på håll även nattetid.
Både fasader och tak bör framhävas. Särskild
hänsyn ska tas till konstverket på byggnadens
norra sida. Ansvar: Varbergs kommun.

Prioritering av landmärken (A-C)
De landmärken som pekas ut i denna strategi
har samtliga stor betydelse för sitt omland.
Några av de befintliga landmärkena är särskilt
angelägna att belysa på grund av sin betydelse
och sitt läge i staden. Dessa har klassats som
prioritet A.
Prioritet A
1. Stadshotellet		
3. Rådhuset		
6. Societetshuset		
18. Fästningen 		

2. Sparbanken
4. Varbergs kyrka
9. Kallbadhuset
19. Rosenfredsskolan

Andra befintliga landmärken finns i områden
som är under utveckling och gränsar till
pågående stadsutvecklingsprojekt. De kan
genomföras något senare och får därmed
prioritet B. I gruppen återfinns även Stadshus
A, som ingår i föreslaget fördjupningsområde
Esplanaden.

Prioritet B
5. Varmbadhuset		
8. Tullhuset		
16. Stadshus A

7. Hamnmagasinet
12. Stationshus anno 2025

I gruppen prioritet C finns flera befintliga
landmärken. Ett av dem är Varbergs teater,
vars entrébelysning ger karaktär nattetid,
även om hela byggnaden ännu inte är ljussatt.
I gruppen finns även framtida landmärke, en
kommande byggnad på Hoken, som byggs först
om ett antal år. Om resurserna för ljussättning
är begränsade är framtida Hoken och Varbergs
teater de viktigaste i denna grupp.
Prioritet C
10. framtida Hoken
13. Varbergs teater
15. Stadshus C		

11. Stationshus anno 1880
14. Tvillinghusen
17. Rantzauklippan

Framtida landmärken
När staden växer och utvecklas kan det bli
aktuellt med nya landmärken. Ett exempel
är den planerade vattenreservoaren VÅGA i
Träslövsområdet, vilken bör framhävas med
ljus.
Huruvida nybyggnationer är lämpliga att bli
belysta landmärken bör bedömas från fall till
fall, utifrån aspekter som rumsupplevelse,
trafiksäkerhet samt natur- och kulturmiljö.

VÅGA - den planerade vattenreservoaren i östra Varberg.
Illustration ur tävlingsförslag, White arkitekter.
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Stadskärnan
Nuläge
De flesta vanliga gatorna i stadskärnan har
belysning som inte gör stadsrummen rättvisa.
Belysningen sitter på många ställen alltför
högt för att passa till den låga bebyggelse som
är karaktäristisk för Varberg. Armaturerna
har en teknisk karaktär (koffertarmaturer)
och ljuskällorna med högtrycksnatrium ger
ett gult ljus med dålig färgåtergivning. Några
gator har dock andra belysningslösningar,
däribland gågatan Kungsgatan, Norrgatan och
Borgmästargatan, som alla har gammaldags
lyktor på stolpar. Av dessa tre skiljer västra
delen av Norrgatan ut sig. I samband med
att gatan byggdes om till gångfartsområde
bestyckades armaturerna med LED som ger ett
varmvitt ljus.
De senaste årens ombyggnader av centralt
belägna gator har lett till att Lorensberg och
gatorna som omger centrum har fått bättre
ljuskvalitet och en belysning som är mer
genomtänkt. Kontrasten till det gula ljuset i
resten av stadskärnan är stor.

övrig utrustning ska vara enkla i formen och
påverkade av de klassiska idealen med balans
och symmetri. Ljuskällan ska ge ett varmt ljus.
Stadsmiljöprogrammets riktlinjer ska
fortsatt gälla. Som tillägg gäller även att
belysningslösningar med bra ljuskvalitet
och energieffektiva ljuskällor ska väljas vid
investeringar och reinvesteringar. Belysningen
ska också harmoniera med byggnadshöjderna
och med de olika gatornas karaktär. Det bör
till exempel vara skillnad mellan belysningen
på gågator och gångfartsområden jämfört med
övriga stadsgator. Gator med större inslag
av handel bör utformas på ett särskilt sätt.
För anvisningar om gatornas utformning,
se underrubriken centrumgator i kapitel 3
Typmiljöer - principer och förslag.
Vissa platser och stråk är viktigare än andra vad
gäller gestaltningen, till exempel Torggatan,
och bör hanteras som särskilda satsningar vid
investering och reinvestering. Se även kapitel 5
Fördjupningsavsnitt.

Målbild

Riktlinjer för stadskärnan

Genom en förbättrad belysning i stadskärnan,
både standardbelysning och särskilda
satsningar, upplevs stadsrummen som tryggare
och mer attraktiva.

»» Låt belysningen harmoniera med gatornas
karaktär och byggnadernas höjd
»» Avsätt medel för belysning i samband med
investeringar som rör utveckling av viktiga
platser och stråk
»» Reinvestera i ny belysning på ett sätt som
är ekonomiskt rimligt, för de gator som
inte byggs om inom en överskådlig framtid

Varberg har många särskilt fina byggnader som
bör framhävas med hjälp av ljus. Några av dem
förvaltas av kommunen själva genom Varbergs
Fastighets AB och detta ger goda förutsättningar
för en positiv utveckling. Konst som framhävs
på ett bra sätt förskönar också staden. Se
särskild karta med förslag på landmärken och
konstverk att ljussätta, se sid 23 och 27.

Riktlinjer
Stadsmiljöprogrammet från 1999 (”Riktlinje
för gaturummets detaljutformning och
möblering”) anger att gatans möblering och
beläggning ska harmoniera med byggnaderna
och stadsmiljön. Gatorna i stadskärnan ska vara
belagda med natursten. Belysningsstolpar och

Stadskärnans belysning bör bytas ut mot mer effektiv
belysning med bättre ljuskvalitet. Stolpar bör vara lägre
än på bilden. Prästgatan.
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Stadskärnan - konstverk, gågator och handelsstråk
Handelsstråk
Befintlig och
framtida gågata/
gångfartsområde
Stadskärnan
KONSTVERK
1 Badande ungdom
2 Vattenbärare
3 Stilla rörelse
4 Hålrum
5 Gossen med Guldgåsen
6 Vattenstenar
7 Gustav Ullman – staty
8 Minnesmonumentet
Kungaval fredsfördraget i
Varberg 1343
Landmärken, se karta sid 21
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Viktiga stadsgator
utanför stadskärnan
Nuläge
Vissa av gatorna utanför men nära stadskärnan
får inom en snar framtid ett nytt utseende i
och med att den nya järnvägsstationen och
Västerport växer fram. Längs många av gatorna
består belysningen idag av koffertarmaturer på
relativt höga stolpar. Se berörda gator på karta,
sidan 21.
Den gemensamma nämnaren för de utpekade
gatorna är att de är viktiga gång- och cykelstråk,
särskilt för arbetspendling. De har även i de
flesta fall plats för grönska i form av träd.
Östra Vallgatan, Engelbrektsgatan och Västra
Vallgatan som byggdes om 2015-2017 har fått
en enhetlig belysningslösning i form av stilrena
armaturer med gatuoptik, på en stolpe med två
armar. Detta gör att både gatan och gång- och
cykelbanan får ljus.

Riktlinjer för viktiga stadsgator
utanför stadskärnan
»» Se till att gatan får en belysning och att
gång- och cykelytorna får en egen
»» Välj stilrena armaturer, med god
ljuskvalitet, och tillhörande stolpar

Östra Vallgatan byggdes om 2015 och fick bättre
belysning för gående och cyklister.

Målbild
Belysningen bör utformas som på Vallgatorna
(se ovan). Gång- och cykelytor ska få en egen
belysning och inte bara ströljus från körbanans
belysning. Armaturer ska ha ett stadsmässigt
utseende och stolpar ska vara koniska och
lackerade i lämplig kulör (för val av produkter
samt stolphöjder, se teknisk handbok). Se även
typmiljön cykelstråk för arbetspendling, sid 36.

"Upplevelsestråk"
utanför stadskärnan

Särskilt ljus på gång- och cykelbanan ger trygghet.
Västra Vallgatan.

Nuläge
I Varbergs tätort, utanför stadskärnan,
finns rörelsestråk som är viktiga för
människors rekreation. Några exempel är
strandpromenaden, Ringvägen väster om
kvarteret Kilen och Södra Hamnvägen/Sjöallén.
Några framtida upplevelsestråk är Södra vägen
förbi Pilhagen, som har potential att bli ett
trivsamt grönt gaturum, samt kajpromenaden i
Västerport.
Varbergs fästning och strandpromenaden.
Foto: Eva-Lena Johnsson.
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Inspirationsbild för Torggatan, Varbergs viktigaste handelsstråk med potential
att bli ett attraktivt område. Kullagatan, Helsingborg.

Verksamheterna i husen och deras permanenta eller tillfälliga belysning
bidrar till upplevelsen av stadsrummet. Höjbro plads, Köpenhamn.
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Redan idag är strandpromenaden varsamt
ljussatt med pollarbelysning, vilket är positivt
för upplevelsen av naturen och det mörka
havet. Ringvägen har idag en gatubelysning av
standardtyp och så även Södra Hamnvägen/
Sjöallén och Södra vägen.

Målbild
Belysningen bör utformas på ett sätt som
uppmuntrar till rekreation och långsammare
trafikrörelser. Gatumiljöer behöver få ett
funktionsljus på både körbana och på gång- och
cykelytor, kombinerat med accentbelysning på
platser och upplevelser längs vägen, till exempel
vackra träd, sittplatser och konst.
Funktionsljuset kan vara svagare och mindre
jämnt än till exempel för viktiga stadsgator
utanför stadskärnan. Ringvägens belysning
bör exempelvis bli en övergång mellan de
ljusa trafikmiljöerna i staden och det mörkare
naturområdet vid havet. Belysningsstolpar bör
förberedas för extra strålkastare där det bedöms
som lämpligt.

Övriga delar av tätorten
Träslövsläge i söder och Trönninge i norr är två
stadsdelar som räknas till Varbergs tätort.
Eftersom båda dessa delområden har en egen
karaktär och ligger lite utanför den centrala
staden så kommer dessa orter i detta dokument
att behandlas på samma sätt som service

orterna. Vissa platser, byggnader eller
funktioner på orten som är intressanta att
framhäva med belysning markeras på en karta.
Övriga delar av tätorten beskrivs inte närmare
här. Riktlinjer för olika typmiljöer fördjupas i
nästa kapitel. Dessa riktlinjer är generella och
gäller för hela Varbergs kommun. Se även
teknisk handbok.

Träslövsläge
Träslövsläge är ett levande fiskeläge. De
naturliga mötesplatserna är fiskehamnen,
gästhamnen och vid stranden. Den vackra
kyrkan, utmed Storgatan, kan belysas. I natur
området Knarråsen finns också platser och stråk
som i framtiden kan vara intressanta att belysa.

Trönninge
Trönninge kommer att växa med ca 900
bostäder de närmaste åren. I planeringen ingår
en ny centrumbildning som kan bli en central
mötesplats värd att belysa på ett spännande
sätt. Andra delar av Trönninge som skulle
kunna framhävas med ljus är Göingegården,
en gammal fin kvarnmiljö, Bolsegården, en
välbevarad stuga och miljö från 1700-talet, och
Lindgården som är ett äldreboende i Trönninge
och fungerar som en mötesplats på orten.

Riktlinjer för ”upplevelsestråk”
utanför stadskärnan
»» Belysningen ska vara en kombination av
funktionsljus och effektbelysning av platser
och intressanta element längs stråket
»» Standardbelysning med god ljuskvalitet
ska användas
»» Ljusnivån kan vara lägre än på andra
stråk och gator
»» Stolpar bör förberedas för extra
strålkastare där det bedöms som lämpligt
Accentbelysning av konst och vackra träd, Engelska
parken. Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.
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Tångvägen

1 Fiskehamnen
2 Gästhamnen
3 Kyrkan
4 Knarråsen
Träslövsläge, präglad av havet och fisket.

1 Göingegården
2 Bolsestugan
3 Lindgården
4 Nytt centrum
Trönninge, nära Himleåns dalgång. En ort nära slätt och
jordbruk.

Serviceorter
Nuläge
Kommunen är väghållare för de flesta vägar
och gator i tätorten medan Trafikverket
ansvarar för vägar på landsbygden. I
kommunens serviceorter och övriga mindre
orter ansvarar vanligen Trafikverket för vägen
genom samhället medan kommunen eller
vägföreningar har hand om övriga vägar och
gator. I de flesta serviceorterna är det inte
kommunen som har hand om gatubelysningen
utan det är vägföreningarna som ansvarar.
Kommunen har ingen rätt att göra investeringar
på mark som någon annan äger. I detta avsnitt
beskrivs ändå en målbild för orterna, som råd
och inspiration.
I många av serviceorterna är intrycket att
ingen särskild omsorg lagts vid belysningen.
På sina håll skiljer sig Trafikverkets och
övrigas belysning åt i ljusfärg. Det finns även
exempel på lösningar där det ser ut att vara
dubbel belysning, vilket ser konstigt ut om man
inte känner till att belysningen har två olika
huvudmän.

Ett vackert träd blir ett blickfång kvällstid i Rolfstorp.

Rhododendron-parken i Kungsäter fick ny belysning
2014. Belysningsprojektet föranleddes av att engagerade
ortsbor efterfrågade belysning.
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Kungsäter
Kartbild till vänster: Varbergs kommun och
dess serviceorter samt Träslövsläge och
Trönninge.

Väröbacka

Veddige

Bua
Limabacka

Skällinge
Rolfstorp

Trönninge

Tvååker
Träslövsläge

Riktlinjer för serviceorter
» Använd belysning för att visa upp det
historiskt intressanta på orten
» Framhäv det vackra – och det behöver inte
vara samma på natten som på dagen
» Låt belysningen bidra till att ortens
mötesplatser blir mer användbara året
runt
» Även det enkla kan skapa en stark identitet
för orten, till exempel att belysa ett träd, en
skulptur eller en sittplats

I några av serviceorterna har man redan bytt ut
det gula högtrycksnatriumljuset till vitt LEDljus, medan andra fortfarande väntar på sin tur.
På flera serviceorter finns exempel på hur
centrummiljöer, parker och lekplatser fått en
bra belysning (Bua, Kungsäter, Skällinge). På
flera serviceorter finns även exempel på hur
centrummiljöer fått konstnärlig gestaltning.

Målbild
Varje serviceort ska ha gatubelysning med vitt
ljus – varmare ljus längs bostadsgator och ett
kallare ljus längs genomfartsgator – och god
färgåtergivning.
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2 Evenemangsplats
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tätortslekplatser
4 Centrum + framtida
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Bua, ett fiske-och industrisamhälle, beläget i södra
änden av skärgården.
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1 Rhododendrondalen
2 Kungsängen matsal
3 Fredsstenen
4 Tätortslekplats
5 G:a textilfabriken
6 Solbackens dansbana

Kungsäter, inlandsort mellan skog och sjöar.
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1 Centrum
2 Strandpromenaden
3 Skola+ungdomshäng
4 Vackra träd
5 Boule
6 Tätortslekplats
Veddige ligger vid ån Viskan på väg mot "knalleland".
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Rolfstorp och Skällinge bildar gemensamt en serviceort.
De båda orterna har olika karaktär: Rolfstorp vid
gränsen mellan slättbygd och skogsbygd, Skällinge i en
dalgång mellan skog och sjö.

Tvååker, Varbergs största serviceort, får snart
kommunens första tätortspark, Central Park.
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Väröbacka plus Limabacka är en av kommunens
serviceorter och ett framtida stationssamhälle.

För varje serviceort presenteras här en
karta som visar möjliga platser för framtida
belysningssatsningar i samband med
investeringsprojekt eller reinvestering.
Dessa platser kan även innefatta konstnärlig
gestaltning.

Övriga mindre orter
Målbild
Varje ort ska ha gatubelysning med vitt ljus
– varmare ljus längs bostadsgator och ett
kallare ljus längs genomfartsgator – med god
färgåtergivning.
För mindre orter finns en möjlighet att
finansiera belysningsprojekt genom att det blir
en del av något kommunalt investeringsprojekt.
Kommunens projekt på landsbygden utvecklas
ofta i dialog med brukarna och det är viktigt att
diskutera önskemål om belysning under dessa
samtal.
För övriga mindre orter gäller samma riktlinjer
som för serviceorter.
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3
Typmiljöer — principer och förslag
Här beskrivs principer för olika typmiljöer.
Principerna tillsammans med riktlinjerna
från förra kapitlet används som en
grund i kommande investeringar och vid
reinvesteringar i belysningsanläggningar. Vid
varje enskilt projekt eller vid underhållsåtgärd
kan avsteg från principerna göras, som
ett medvetet ställningstagande. Avsteget
motiveras och dokumenteras.
För samtliga typmiljöer gäller att exempel på
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i
teknisk handbok.

Där vi cyklar eller går
Torg och platser
Varje torg och platsbildning har sina egna unika
förutsättningar, utifrån skala och karaktär på
omgivande bebyggelse. Det som är vackert och
intressant med platsen ska lyftas fram. Vertikala
element som fasader bör ljussättas för att göra
rummet tydligt och främja tryggheten.

Varje torg och plats ska ljussättas utifrån sina
förutsättningar. Höjbro plads, Köpenhamn.

Där en väg eller gata passerar en plats behöver
ljussättningen tänkas igenom noggrant; det ska
synas att man passerar ett torg eller en plats.
Slentrianmässig ljusplanering ska undvikas.

Gång- och cykelstråk i stadsmiljö
Gångstråk i stadsmiljö ska belysas så att det går
att se ansiktet på människor man möter. Ljuset
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning.
Ljuset ska stödja upplevelsen av stadsrummen
och bidra till att det är lätt att orientera sig.
Längs taktila stråk för synsvaga ska ljuset vara
tillräckligt för att underlätta orienteringen.
På kvartersmark:
Gångstråk på kvartersmark bör ljussättas enligt
ovanstående principer.

”

Varje torg och plats ska ljussättas
utifrån sina förutsättningar och de
behov som finns just där.

”

Gågator och gångfartsområden ska ha belysning av
typen lykta. Norrgatans västra del.
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Gågator och gångfartsområden
För stadskärnans gågator och gångfartsområden
gäller att stolpmonterade lyktor bör användas.
Placeringen av dessa ska göras så att det blir ett
ströljus på vertikala ytor som fasader, utan att
ljuset blir besvärande för de som bor i husen.
I vissa fall kan lyktor istället fästas på fasad.
Ljuspunktshöjden ska vara relativt låg och ljuset
ska vara varmvitt och av god kvalitet.
Ljussättning ska vara en självklar del av
utformningen när gator byggs om.

Principer för torg och platser
» Klargör målen med ljusgestaltningen
» Utgå från platsens unika förutsättningar
» Ljussätt vertikala element, till exempel
fasader, för att göra rummet tydligt och
därmed tryggare
» Framhäv det som är vackert och speciellt

Principer för gågator och
gångfartsområden

» Armaturer av typen lykta bör användas
» Se till att det blir ett ströljus på fasader
Busshållplatser
ochOLIKA
andra
vertikala element
PRINCIPER
OLIKA ARMATURERPRINCIPER
ARMATURER
Busshållplatser i Varbergs tätorts
ytterområden
» Ljussättning ska vara en självklar del av
ska ljussättas på ett genomtänkt sätt. De
utformningen när gator byggs om

ligger ofta i lägen mellan en belyst väg och
en gång- och cykelväg, även den belyst. För
att det ska kännas tryggt att ta sig
till och
Lykta
från busshållplatsen och att vänta där, ska
busshållplatsen ljussättas som den mötesplats
den är. Ljussättningen ska göras så att hela
vägen till plattformen blir belyst, inklusive
intilliggande cykelparkering. Armaturer ska
vara av typen lykta (se sid 16) för att ge ljus på
omgivningarna och inte bara markytorna. De
som vistas på hållplatserna får då bättre översikt
över både platsen och dess omgivningar, vilket
Belysning
för tryggare
ökar tryggheten. Stolpar ska ha en
mänsklig
gång- och cykelväg
skala, max fem meter höga.
De busshållplatser som finns i stadens centrum
ligger längs belysta gator och har oftast ett
väderskydd med infälld belysning och ibland
särskilda ljusskyltar med realtidsinformation.
Placering av gatubelysningens stolpar ska
göras så att busshållplatsen får ett fullgott ljus.

Avskärmad
stolparmatur
Lykta

Avskärmad
stolparmatur
Belysning
från
fasad

Belysning för tryggare
Principer
för
Tunnelbelysning
gångoch cykelväg

Låg
belysning
busshållplatser
Tunnelbelysning
utanför centrum

Avskärmad stolparm
Belysning
fråncykel
fasad
vid
gång- och

Integrerad
belysnin
Låg belysning

» Ljussätt busshållplatsen som en
mötesplats, med en egen belysning
» Ljussätt vägen dit för att öka tryggheten
» Använd armaturer av typen lykta
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning

Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare
Belysning av konstverk

Dekorativ
Belysning belysning
av konstv

Fasadbelysning

Fasadbelysning
Belysning
inifrån

Belysning av
entréer
inifrån

Belysning av entrée

Bytespunkter för kollektivtrafiken ska ha ett ljus som
främjar tryggheten. Här ett indirekt och bländfritt ljus vid
regionbussterminalen, Halmstad.

Busshållplatser ska ljussättas som de mötesplatser de är
och få en egen belysning när gatans ljus inte räcker till.
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Om ljuset inte räcker till kan fler ljuspunkter
behövas läggas till, se då ovan nämnda
principer. Val av armaturer ska anpassas till
omgivande miljöer. Ljusskyltarnas ljusstyrka
ska anpassas till övrig ljusnivå.
Vid planering och gestaltning av bytespunkter
för kollektivtrafiken ska ljussättningen vara en
självklar del.
Busshållplatser som används av barn och
ungdomar på väg till och från skolan är särskilt
viktiga att ljussätta på ett bra sätt.
För de busshållplatser som finns i serviceorterna
gäller samma principer som för tätorten,
beroende på hur det ser ut på platsen.

Cykelstråk för arbetspendling
De cykelstråk för arbetspendling som pekas ut
i cykelplan 2016-2020 ska ha egen belysning
för cykelbanan. Där arbetspendlingsstråket
ligger längs en gata ska belysningsstolparna
ha en arm för körbanans belysning och en
arm för cykelbanans belysning. Stolparnas
höjd ska anpassas till omgivningen. Ljuset
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning.
Där arbetspendlingsstråken går genom
grönområden ska riktlinjer för gång- och
cykelstråk i grönområden tillämpas.
Arbetspendlingsstråken, tillsammans med
övriga gång- och cykelstråk, är även viktiga för
barn och ungdomars möjlighet att självständigt
kunna ta sig till och från skolan.

Längs cykelstråk för arbetspendling ska cykelbanan ha
en egen belysning. Skalan ska anpassas till gaturummet.
Enslövsvägen, Halmstad.
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Principer för cykelstråk för
arbetspendling
» Cykelbanan ska ha en egen belysning
som samordnas med gatans belysning
» Stolphöjder ska anpassas till
omgivningarna
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning

PRINCIPER OLIKA ARMATURER
Principer
för gång-och cykelstråk

» Ljussätt gång- och cykelstråken utifrån
förutsättningarna på platsen
» Förbättra orienterbarheten
Avskärmad stolparmatur
Lykta
» Betona korsningar och vägval
» Samordna skyltning och belysning

Belysning från f

» I grönområden: ljussätt inte bara vägen
utan även omgivningarna
» I stadsmiljö: taktila stråk bör belysas
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning
Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Principer för broar och tunnlar

Låg belysning

» Ljussätt tunneln med indirekt ljus
» Se till att armaturer
är placerade för att
försvåra vandalism
» Se till att det är
tillräckligt ljust
utanför tunneln
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av ko

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av en

Belysta cykelparkeringar främjar tryggheten och
stimulerar ett mer hållbart resande. Helsingborg.

Cykelparkeringar
Större cykelparkeringar ska belysas för att
främja tryggheten och försvåra stöld. Ljuset ska
vara varmvitt och av god kvalitet. Höga stolpar
ska undvikas.
På kvartersmark:
Både stora och små cykelparkeringar på
kvartersmark bör ljussättas enligt ovanstående
principer.

Broar och tunnlar
Passager under vägar upplevs ofta som otrygga
på grund av att tunnlarna vanligtvis är smala
och att sikten genom dem är dålig. Nya tunnlar
bör utformas på ett luftigt och öppet sätt så att
sikten blir god samtidigt som en bra belysning
väljs. För de tunnlar som inte kan byggas om
blir ljus och ytskikt särskilt viktigt.
För både nya och gamla tunnlar gäller att
balansen mellan ljusnivån inne i och utanför
tunneln måste vara god. Om det är mycket ljust
inne i tunneln men mörkt utanför så upplevs det
som särskilt otryggt att lämna tunneln och gå ut
i det mörka och okända. En åtgärd är därför ofta
att se till att området strax utanför tunneln får
en ljusnivå som blir en brygga mellan den ljusa
tunneln och det mörkare området utanför. Det
bästa är även att inte överdriva ljusnivån inne i
tunneln.
Tunneltaket bör belysas med ett släpljus från
dolda armaturer längst upp på tunnelns sidor.
Ett indirekt ljus från dolda armaturer gör att
bländning undviks och samtidigt minskar risken
för vandalism.

För att undvika otrygga miljöer vid tunnlar behöver
ljusnivån inne i och utanför anpassas till varandra.

Olika tunnlar kan med fördel få utseenden som
skiljer sig åt, så att det blir lätt att känna igen sig
och veta var man är.

Gång- och cykelstråk i grönområden
Längre ut i Varbergs stadsområde går de flesta
gång- och cykelvägarna genom grönområden.
Många av stadens målpunkter, till exempel
idrottsanläggningarna i Håsten, kan nås på
ett trafiksäkert sätt via gång och cykelvägar,
vilket gör att invånare i alla åldrar kan välja
cykeln framför bilen. Samma gäller för skolorna,
dit barn och ungdomar ska ha möjlighet att
gå och cykla själva. För att underlätta detta
miljösmarta val behöver dock utformningen
av gång- och cykelvägar främja den upplevda
tryggheten. Här är belysningen en viktig del av
lösningen.
Det finns flera sätt att öka tryggheten längs
gång- och cykelvägar. För det första bör även
omgivningarna och inte bara själva vägen
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel
växtlighet längs vägen känns den genast
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån
egentligen inte har förändrats. För det andra
kan orienterbarheten förbättras genom att den
som färdas längs vägen kan följa ljuspunkterna
och se vart vägen leder. Korsningar och vägval
är särskilt viktiga att belysa; skyltning och
belysning bör samordnas. Ljuset ska vara
varmvitt och ha god färgåtergivning. Stolpar får
vara max sex meter höga.
På kvartersmark:
Gång- och cykelvägar i grönområden på
kvartersmark bör ljussättas enligt ovanstående
principer.

Ljus utanför gång- och cykelstråken minskar känslan av
att gå i en ljustunnel och vara alltför synlig.
Kung Oscars väg, Malmö, 2008.
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Lykta

Avskärmad stolparmatur

Parker
Parker och grönområden är oerhört viktiga för
upplevelsen av staden. För att de ska kunna
användas under dygnets mörka timmar behövs
Belysning för tryggare
en genomtänkt
ljussättning. Annars
är risken
Tunnelbelysning
gång- och cykelväg
att många människor undviker dessa miljöer,
beroende på hur omgivningarna ser ut och vilka
som brukar vistas på platsen under dygnets
mörka timmar.
De centrala parkerna i Varberg, till exempel
Engelska parken och Societetsparken, och
Strandpromenaden är välbesökta dagtid.
När skymningen faller förändras dock
situationen. Engelska parken har en fungerande
Markstrålkastare
Strålkastare
stolpeStrandpromenaden.
ljussättning
och såpå
även
Societetsparken är däremot en park vars
belysning verkligen behöver ses över.
Hur mycket staden än satsar på ljussättning
av de gröna rummen så kommer troligen
många ändå att välja andra vägar. Det är därför
rimligt att satsa på ett eller flera utvalda stråk
genom parkerna och att se till att det finns
alternativa trygga stråk längs kanterna. Längs
Fasadbelysning
Belysning inifrån
de utvalda stråken genom de gröna rummen bör
omgivningarna och inte bara själva gångstigen
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel
växtlighet längs stigen känns vägen genast
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån
egentligen inte har förändrats.
Det som är vackert i parkerna bör framhävas
med ljus. Ljussättning av konst och andra
intressanta objekt bidrar till rumsupplevelsen

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysning från fasad

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Principer för parker

» Ljussätt ett eller flera stråk genom parken
och låt resten förbli mörka
» Se till att det finns alternativa trygga stråk
Avskärmad stolparmatur
Lykta
Belysning från fasa
Låg belysning
i kanten av parkenIntegrerad belysning
» Ljussätt inte bara stigen utan även dess
omgivningar
» Framhäv det som är vackert i parken
med ljus
» Förbättra tillgängligheten med hjälp av
ljus i korsningar och vid sittplatser
» Undvik bländning
Belysning för tryggare
gång- ochav
cykelväg
Belysning
konstverk

Belysning av entréer
Strålkastare
på stolpe
Principer
för

Tunnelbelysning
Dekorativ
belysning

Markstrålkastare
naturområden

Låg belysning

Belysning av konstv

» Naturområden ska inte belysas, förutom
viktiga rekreativa stråk
» Pollare ska användas restriktivt och
undvikas i skogsmiljöer

Principer för motionsspår
» Anpassa stolpplacering till terräng

och växtlighet
Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entrée

» Ljuset får vara kallvitt och
färgåtergivningen ska vara god

Sittplatser kan behöva extra ljus, för tillgänglighetens
skull, men man kan även vilja sitta mer dolt i skugga.
Israels Plads, Köpenhamn.
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Välj några parkstråk att ljussätta och låt andra delar av
parken vara mörka. Se också till att det finns trygga stråk
längs kanterna. Magistratsparken, Malmö.

och till tryggheten. Ljus i korsningar och vid
sittplatser ökar också tillgängligheten för
människor med funktionsvariationer.
De armaturer som väljs kan med fördel
vara halvavskärmade eller i undantagsfall
rundstrålande (nära fasader och träd).
Stolphöjden bör vara relativt låg. Bländning
ska undvikas i möjligaste mån, så att det går att
tolka mötande människors ansiktsuttryck.
På kvartersmark:
Gröna rum på kvartersmark bör ljussättas enligt
ovan nämnda principer. Byggnadernas entréer
bör framhävas med belysning och vägen dit bör
vara ljus. Ljus på byggnadernas fasader kan
även göra att de gröna rummen upplevs som
ljusare och tryggare.

Naturområden
I de stora naturområdena i utkanten av
staden, till exempel Brunnsbergsskogen och
Påskbergsskogen, kan de genaste gång- och
cykelvägarna genom naturområdena belysas,
se även avsnittet Gång- och cykelstråk i
grönområden. Andra viktiga rekreativa stråk,
som exempelvis strandpromenaden vid
fästningen, kan också belysas.

Om ett område ska ha belysning gäller att
stolpbelysning ska användas i skogsmiljö.
Pollare ska användas restriktivt eftersom de
inte ger det nödvändiga ströljuset uppåt som
är positivt för tryggheten. Pollare kan däremot
vara aktuella i naturområden nära havet och på
öppen mark.
På kvartersmark:
Naturområden på kvartersmark bör ljussättas
enligt ovanstående principer.

Motionsspår
Motionsspår är viktiga för folkhälsan. Med en
bra belysning vågar fler människor använda
motionsspåren under dygnets mörka timmar,
vilket ger en tryggare miljö. Påskbergsskogens
belysta motionsspår (ny belysning blev klar
vintern 2017/2018) är ett gott exempel på detta
enligt polisen.
Belysningsstolpar ska placeras så att god visuell
ledning säkerställs där terrängen är kuperad,
där spåret kröker och där växtligheten är tät.
Vid svängar kan en tätare placering av stolpar
vara nödvändig.

Naturområden ska annars som grundregel
inte belysas, med undantag för motionsspår.
Huvudskälet till detta är att många djurarter
påverkas negativt av ljus.

I vissa fall kan belysning behövas i naturområden.
Belysningen ska då ge ljus inte bara på marken utan
även åt sidorna så att växtligheten kan reflektera ljuset.

Belysningsstolpar längs motionsspår ska placeras så att
det är lätt att hitta. Påskbergsskogen.
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Lekplatser
Större lekplatser, till exempel stadsdelslekplatser, ska alltid förses med belysning.
Belysning gör att lekplatserna kan användas
även eftermiddagar och kvällar, höst, vinter och
vår, och bidrar till att göra platsen trygg och
trivsam.
Lekplatsen bör belysas på ett sätt som särskiljer
dem från närliggande gång- och cykelvägar och
bidrar till en starkare identitet. Ett lämpligt sätt
att belysa lekplatserna är att använda sig av en
eller flera högre stolpar där flera strålkastare
fästs på samma stolpe. Bredstrålande strålkastare kan då ge ett allmänljus över en större
yta och mer smalstrålande strålkastare kan
framhäva delar av lekplatsen, till exempel
någon utrustning eller växtlighet och andra
vertikala element. Armaturerna ska förses med
bländskydd så att störningarna för närboende
minimeras. Lekplatsens grundbelysning bör ge
ett varmvitt ljus medan särskilda effekter kan ha
ett kallare ljus.
Andra ljussättningsprinciper kan väljas istället,
om det behövs för att stödja huvudtankarna
i gestaltningen. Lösningen ovan passar inte
överallt – om lekplatsen ligger mycket nära
bebyggelse kan höga stolpar behöva undvikas

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

på grund av risk för ljusstörningar i form av
bländning. Lösningen kan även bli alltför
kostsam om lekplatsens funktioner är utspridda
över ett större område.
Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasa

Lekplatsens belysning ska tidsstyras så att
den kan släckas ner på natten och inte störa
människors boendemiljö.
På kvartersmark:
Mindre lekmiljöer nära skol- och förskolebyggnader bör belysas genom att intilliggande
gångytors belysning placeras så att ljuset
även når lekytorna. För stora lekmiljöer och
Belysning för tryggare
för
små
lekmiljöer somTunnelbelysning
ligger mer avskilt börLåg belysning
gångoch cykelväg
särskild belysning anordnas, se ovan beskrivna
principer.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Strålkastare på stolpe

Lykta
Markstrålkastare

Avskärmad
Belysning avstolparm
konstv

Fasadbelysning

Belysning för
inifrån
Belysning
tryggare
gång- och cykelväg

Belysning av entrée
Tunnelbelysning

Principer för lekplatser

» Större lekplatser ska alltid ljussättas
» Ljussätt objekt och vertikala element
istället för endast markytor
» En eller flera stolpar med flera riktbara
armaturer bör väljas
» Lekplatsens grundbelysning bör ge ett
varmvitt ljus medan effekter kan ha ett
kallare ljus
Ljussätt lekplatsens objekt och vertikala delar istället för
endast markytor. Lekplatsen vid Komedianten.
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Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysta byggnader, konst och andra intressanta element kan
ge vackra speglingar i vattnet. Malmö Live vid kanalen.

Kajer

Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Belysning av konstverk

Dekorativ belysning

Belysning längs kajer ska placeras så att
kajkanten blir synlig. Låg pollarbelysning är
en lösning som passar in i hamnmiljön. Vid
behov kan pollarbelysning kompletteras med
högre stolpar. Dessa bör då placeras bakom
betraktaren och inte mellan betraktaren och
havet. På det sättet äventyras inte sikten mot
vattnet.
Strålkastare på stolpe

Stränder

Markstrålkastare

Längs stränder kan belysning placeras längs
viktiga rörelsestråk. Belysningen ska vara
sparsam och ha en låg ljusnivå så att man
upplever närheten till havet och ser horisonten.

Vattenspeglar
Vid öppet vatten, exempelvis insjöar, dammar
Belysning inifrån
och andraFasadbelysning
vattenspeglar, kan belysta
byggnader,
träd och andra vertikala element ge vackra
speglingar i vattnet.

Belysning av entréer

Pollarbelysning bör placeras i en möbleringszon utmed
kajlinjen. Det mörka vattnet uppfattas då samtidigt
som säkerheten för de som vistas utmed kajen är god.
Fotograf: Johan Elm, Erco Lighting AB.
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Där vi kör bil
Kommunen är väghållare för de flesta vägar
och gator i Varbergs tätort medan Trafikverket
ansvarar för vägar på landsbygden. I
kommunens serviceorter och övriga mindre
orter ansvarar vanligen Trafikverket för vägen
genom samhället medan kommunen eller
vägföreningar har hand om övriga vägar och
gator. Kartor som visar klassificering av vägar
och gator finns i Teknisk handbok.
För samtliga typmiljöer gäller att exempel på
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i
teknisk handbok.

Genomfartsgator
De större vägarna genom tätorten, till exempel
Västkustvägen och Österleden, klassas som
genomfartsgator. Deras belysning planeras
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta
rummet.

Genomfartsgata med höga stolpar och energieffektiva
armaturer. Västkustvägen.

Uppsamlingsgator
De flesta uppsamlingsgatorna är större
stadsgator som till exempel Trädlyckevägen,
Träslövsvägen, Södra vägen och Ringvägen.
Deras belysning planeras utifrån VGU,
Trafikverkets regler. Här står trafiksäkerhet
och energieffektivitet i främsta rummet. Några
av uppsamlingsgatorna pekas i denna strategi
ut som viktiga stadsgator utanför stadskärnan
och dessa får en högre standard vad gäller
armaturers och stolpars utformning än övriga
uppsamlingsgator, se kapitel 2.

Industrigator
Industrigatornas belysning planeras
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta
rummet.

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplatser ska vara belysta.
Belysningen ska utformas så att bilister tydligt
uppfattar cirkulationsplatsen på håll och
väljer att sakta ner. Såväl rondell som till- och
frånfarter ska gestaltas för att ge visuell ledning.

Vid cirkulationsplatser ska passager för oskyddade
trafikanter belysas för att undvika påkörningsolyckor.
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Belysningens skala och karaktär ska harmoniera
med omgivningen. Låga pollare ska undvikas
eftersom de inte syns så väl och dessutom
ibland kan täckas av snö. Belysningen ska även
utformas så att oskyddade trafikanter syns väl.
Gång- och cykelpassager ska framhävas.

Infartsgator
Infartsgatornas belysning planeras utifrån VGU,
Trafikverkets regler. I de fall en infartsgata
liknar intilliggande kvartersgata, vad gäller
gaturummets bredd och bebyggelsens höjd, ska
den utformas som en kvartersgata. Ljuset ska
vara varmvitt och ha god färgåtergivning.

Kvartersgator
Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som
trygga och trivsamma. Ljuset ska vara varmvitt
och ha god färgåtergivning.

Centrumgator
Centrumgator i stadskärnan ska belysas så
att bebyggelsen kommer till sin rätt. Ströljus
på fasader är fördelaktigt men störande ljus
inne i bostäder ska undvikas. Avskärmade
armaturer med planglas, vilka antingen placeras
på stolpe, på fasad eller på lina, ska användas.
Gaturummets bredd och karaktär avgör vilken
upphängning som är mest fördelaktig.

GEMENSAMT FÖR
SAMTLIGA GATUTYPER
»» Belysningen ska alltid vara en del av
helhetslösningen vid planering och
projektering
»» Särskild hänsyn ska alltid tas till
oskyddade trafikanters behov; till
exempel ska gång- och cykelpassager
belysas på ett sätt som minskar
olycksrisken
»» Placering av belysningsstolpar och
eventuella träd ska samordnas för att
minimera framtida driftproblem som
kan uppstå när trädets krona blir större.
I projekteringen ska alltid hänsyn tas till
trädets slutliga utbredning i friväxande
tillstånd
»» Bländning ska minimeras
»» I teknisk handbok finns tabeller och kartor
som beskriver val av armaturer och
stolpar och andra tekniska detaljer

Reglerna är obligatoriska att
”användas
inom Trafikverket. För
kommunerna är VGU ett frivilligt
och rådgivande dokument.

”

(om VGU - www.trafikverket.se)

Armaturer ska ha ett stilrent utseende som
håller över tid. Stolpar ska vara lackerade i
en enhetlig kulör. Stolpar kan ha en kort arm
om det behövs för att få tillräckligt med ljus
på motstående sida av gatan. Lämplig höjd på
stolparna är max sex meter.

Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som trygga
och trivsamma. Arboretum-området.

En centrumgatas belysning utformas utifrån
gaturummets bredd och karaktär. Västra Vallgatan.
Belysningsstrategi för Varbergs kommun 43

Viktiga stadsgator utanför
stadskärnan
Viktiga stadsgator utanför
Belysning från fasad
stadskärnan ska belysas
så att både bilarnas
körbana och gång- och
cykelytor får en egen
belysning. Armaturer och
stolpar ska vara stilrena
och ha en utformning
som håller över tid.
Ljuset ska vara varmvitt
och av god kvalitet.

mad stolparmatur

elysning

Låg belysning

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

På kvartersmark:
Parkeringsplatser utomhus bör belysas enligt
ovanstående principer.
Integrerad belysning

Se även kapitel 2 Det nattliga Varberg - idag
och imorgon och avsnittet Cykelstråk för
arbetspendling, sid 36.

Parkeringar

ålkastare

g inifrån

Parkeringar bör få en lägre ljusnivå än
omgivande vägar. Samtidigt bör ljuset vara
tillräckligt för att kunna orientera sig och för att
uppfatta ansikten på mötande människor. Välj
med fördel en armatur som ger ett fullgott ljus
enligt VGU men som kan dimras om ljusnivån
upplevs som alltför hög. Ljuset ska vara
varmvitt och av god kvalitet.

På parkeringplatser utomhus är medelhöga
stolpar en lämplig belysningslösning. Stolpars
placering ska samordnas med belysningsstolpar
längs intilliggande bilvägar och gång- och
Dekorativ belysning
Belysning
av konstverk
cykelstråk
så att
dubbla belysningslösningar
undviks.

Parkeringshus bör ljussättas på ett sätt som
ger bra orienterbarhet, till exempel genom
att väggar, pelare och trapphus belyses.
Färgsättning och god belysning kan samverka
och göra miljöerna attraktiva och trygga.
Parkeringshusens entréer bör vara tydliga.
Samtidigt bör bilentréernas ljusnivå anpassas
till att vara en övergång från parkeringshusets
ljusa inre och gatans mörkare ljusmiljö.

Belysning av entréer

Längs Östra Vallgatan har gång- och cykelbanan en
separat belysning.
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Parkeringshus bör ljussättas så att det är lätt att
orientera sig. Sundstorgsgaraget, Helsingborg.

Det är viktigt att varje fasad belyses på ett sätt som visar deras inbördes
hierarki. En fasad får inte slå ut en annan. Grand Place, Bryssel.

Byggnader och 			
det lilla extra
Fasadbelysning
En fasad hör ihop med en större helhet och
ljussättningen av en enskild fasad måste passa
in. Ibland är det kanske inte ens lämpligt
att framhäva en fasad eftersom andra intill
kan vara mer intressanta. Det är mycket
viktigt med rätt ljusnivå i förhållande till
omgivningen. Fasaden får inte bli för ljus och
konkurrera ut de andra intill. Att överbelysa
gör dessutom att vackra detaljer inte syns
eftersom viktiga skuggor försvinner. Det är av
stor betydelse att välja ett ljus med en ljusfärg
och en färgåtergivningsförmåga som framhäver
fasadens färg och material på ett vackert sätt.
Fasadbelysningen måste samordnas med
ljus inifrån fastigheten, från skyltfönster och
ljusskyltar samt med gatans ljus. Det är också
viktigt att undvika bländning och spilljus in i
bostäder.

En fasadbelysning bör framhäva det intressanta
i en byggnads arkitektur. För att resultatet
ska bli bra krävs stor respekt för byggnadens
särdrag och identitet. Byggnadens färg får inte
heller förvanskas. Det är också viktigt att färgen
på kablar och utrustning som monteras på
fasaden får en färg som gör dem så diskreta som
möjligt dagtid.
Det är också viktigt att inte bara belysa själva
fasaden utan gärna också delar av tak och hörn.
På så sätt blir effekten tredimensionell.
Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån.
Ljus från fönster har stor betydelse för
trygghetsupplevelsen på gatan. Givetvis ska
belysning inte lysa i onödan men i vissa fall kan
ljus inifrån byggnaden ses som en viktig del av
gatans ljus. Då bör en överenskommelse träffas
med fastighetsägaren om när och hur ljuset ska
vara tänt.
Vid ljussättning av fasader ska alltid en fackman
anlitas, det vill säga någon med utbildning inom
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och dokumenterad erfarenhet av ljusdesign.
Referenser på liknande uppdrag bör alltid
efterfrågas och utvärderas innan konsult anlitas.
Provbelysningar ska alltid göras.
Ljusanordningar, som till exempel fasadbelysning, är bygglovspliktiga i vissa fall, till
exempel om de kan ha betydande inverkan på
omgivningen. Samma gäller om de placeras på
eller i anslutning till en byggnad som är särskilt
värdefull och inte får förvanskas. Om byggnaden
är inom ett bebyggelseområde som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt kan bygglov också
krävas för fasadbelysningen (se plan- och
byggförordningen 6 kap, 3 §). I Varberg är
stadskärnan, som ligger inom riksintresset
för kulturmiljövård, ett sådant område där
bygglov ska sökas för fasadbelysning. En tidig
kontakt bör tas med stadsbyggnadskontoret för
en dialog om föreslagen anordning förändrar
uttrycket på byggnaden.
Ljus som medför olägenheter för omgivningen
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vinterbelysning
I en stad som Varberg finns utrymme för både
god vardagsbelysning och tillfällig belysning,
som till exempel vinterbelysning som sitter
uppe från advent till januari/februari.
Vinterbelysning som återkommer år från år bör
koncentreras till de viktigaste handelsgatorna,
för att betona dessa som kommersiella stråk.
Vinterbelysning bör ha en tidlös utformning
som gör att den upplevs som attraktiv under
hela sin livslängd. Den ska placeras där den bäst
förhöjer platserna och stråken.
Arbetet med att ta fram framtidens vinterbelysning bör drivas av Varberg Energi AB
och hamn- och gatuförvaltningen i samverkan
med näringslivs- och destinationskontoret och
fastighetsägarna i Varberg.
Vid ombyggnation av centrala platser i tätorten
och i serviceorterna bör förberedelser för
vinterbelysning och annan tillfällig
effektbelysning göras. Exempelvis kan
kanalisation (tomrör) läggas för att minska
framtida kostnader.
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Annan tillfällig effektbelysning
Den tillfälliga belysningen kan också bestå av
effektbelysning vid olika evenemang. Generellt
gäller att temporärt ljus med fördel kan vara
mer spektakulärt än det fasta ljuset (gatu- och
parkbelysning). Färgat ljus får gärna användas.
En möjlighet är att använda sig av armaturer
som ger vitt ljus men som även har en inbyggd
färgväxling i form av RGB-ljus (Red, Green,
Blue) och som kan programmeras för önskad
färgeffekt. Observera att snabba färgväxlingar
snarast upplevs som ett oönskat flimmer.
Det tillfälliga ljuset bör vara effektfullt och
spännande men samtidigt inte störa närboende
och växt- och djurliv.
Tillfällig belysning kan även användas i dialoger
med invånare, för att testa idéer inför en
nybyggnation eller ombyggnation.

Skyltning
För att gatan ska upplevas positivt under
dygnets mörka timmar behövs både ljus
från fönster och ljus på gatan i form av
gatubelysning. Skyltfönster är särskilt viktiga.
Skyltfönster och belysta skyltar är ett bra sätt
att göra reklam för sin verksamhet. Men för
att stadsmiljön ska upplevas som en behaglig
helhet får inte skyltarna ta över alltför mycket.
Det är också viktigt att bländning undviks.
Idag bländar många skyltfönster och skyltar.
Ljuset i skyltfönstren ska inte vara riktat utåt,
rakt i ansiktet på betraktaren. Ljuskällorna bör
även döljas, till exempel bakom en list eller
genom att fönstret inte är genomsiktligt allra
högst upp.
Skyltar bör inte ljussättas genom att montera
strålkastare som ger ljus ut mot gatan. Istället
bör dessa vara placerade så att ljuset faller inåt,
mot fasaden. En god lösning är att använda sig
av avskärmade lysrör i ovankanten av skylten.
Andra tilltalande ljusskyltar är de som är
belysta bakifrån (koronaeffekt) och de som
består av neon-rör.
Ljus som medför olägenheter för omgivningen
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

A ARMATURER

gare
äg

olpe

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Avskärmad stolparmatur

Lykta
Belysning
från fasad

Avskärmad stolparmatur
Avskärmad
stolparmatur
vid
gång- och
cykelbana

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Tunnelbelysning

Belysning för tryggare
Låg
belysning
gångoch cykelväg

Integrerad
belysning
Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån. Ljuset
inifrån byggnaden gör gatan tryggare. Komedianten.

Vinterbelysning som lyser upp mitt i vintern och ger nya
kvaliteter till stadsrummen. Södergatan i Helsingborg.

Principer för vinterbelysning och
annan tillfällig belysning
Markstrålkastare

Strålkastare
stolpe
Belysning
av på
konstverk

» Välj plats med omsorg - där satsningen
Dekorativ belysning
ger mestBelysning
nytta av konstverk
» Arveta i samverkan mellan kommun och
privata intressen för bästa effekt
» Välj färgtemperatur på ljuset utifrån
önskad effekt

Markstrålkastare
Dekorativ
belysning

Ljus från affärer, kontor och bostäder skapar trygghet
och bidrar till variation i stadsmiljön. Köbmagergade,
Köpenhamn.
Belysning inifrån

Belysning
av entréer
Fasadbelysning

Principer för fasadbelysning

entréer
» FramhävBelysning
husets av
karaktär
och dess
intressanta detaljer
» Välj ett ljus som framhäver fasaden på ett
vackert sätt
» Arbeta även med byggnadens tak och
hörn för en tredimensionell effekt
» Anlita personer med god kompetens
inom ljusdesign
» Genomför provbelysningar

Belysning inifrån

Principer för skyltning
» Se till att skyltar och skyltfönster bidrar
positivt till upplevelsen av gatan
» Undvik bländning
» Undvik stora ljuslister och ljusboxar
» Kontakta stadsbyggnadskontoret för
dialog kring utformningen
Vänster: skylt med korona-effekt. Höger: väl utformad
ljusskylt som inte bländar eller dominerar sin omgivning.
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Ljusanordningar, som till exempel ljusskyltar,
är bygglovspliktiga i vissa fall, till exempel om
de kan ha betydande inverkan på omgivningen
eller placeras på eller i anslutning till en
byggnad som är särskilt värdefull och inte
får förvanskas. Om byggnaden är inom ett
bebyggelseområde som är kulturhistoriskt
särskilt värdefullt kan bygglov också krävas
för ljusskylten (se plan- och byggförordningen
6 kap, 3 §). I Varberg är stadskärnan, som
ligger inom riksintresset för kulturmiljövård,
ett sådant område där bygglov ska sökas
för ljusskylt. En tidig kontakt bör tas med
PRINCIPER OLIKA ARMATURER
stadsbyggnadskontoret
för en dialog om
föreslagen anordning förändrar uttrycket på
byggnaden.
För utformning
av skyltar, se Riktlinjer
Avskärmadför
stolparmatur
Lykta
skyltar i Varbergs innerstad. För fristående
reklamskyltar anger Policy för reklam i det
offentliga rummet att kommunen ska vara
restriktiv med att bevilja bygglov och andra
tillstånd. Vad gäller digitala skärmar kan sådana
anordnas i kommunens regi och placeras på
strategiska platser utmed väg E6 inom Varbergs
kommun.
för tryggare
Konst Belysning
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Principer för konst
» Ljussätt konstverket redan från början
» Ljussätt konstverket i dialog med
konstnären om möjligt
» Framhäv skulpturers form med hjälp av
flera ljuskällor

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Konst i underjordiskt P-hus. Place de la République, Lyon.

Låg belysning

Integrerad belysning

Den offentliga konsten är ett av de mest
tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra
vardagsmiljöer. I Varberg finns intressant
offentlig konst som förtjänar att synas även
under dygnets mörka timmar, se sid 27.
När ny offentlig konst planeras ska belysningen
finnas med från början, som en integrerad del
av konstverket och platsen. Praktiska aspekter,
Markstrålkastare
Strålkastare på stolpe
som till exempel ledningsdragning och montage
av armaturer ska lösas tidigt i processen. I vissa
fall är konstverket ett ljuskonstverk och då
gäller att allmänbelysningen ska anpassas till
detta.
När ljussättning av befintliga skulpturer
görs gäller att den ursprungliga idén med
konstverket inte får förvanskas. Om möjligt
ska konstnären
få vara med och Belysning
välja inifrån
Fasadbelysning
lösning. Ljussättningen ska även samspela
med omgivningen. Det är särskilt viktigt att
skulpturer som är tredimensionella inte får en
platt och monoton belysning, vilket kräver mer
än en ljuskälla.
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Ljus kan förstärka ett konstverks karaktär. Diana
(Naturens väktare) av Ernst Billgren. Malmö.
Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Dekorativ belysning

En del av konstverket Vattenbärare i Brunnsparken, Varberg.
Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.

"Mapping", Rådhuset i Helsingborg under Drömljus 2018.

Platser längs ett stråk kan betonas på ett kreativt sätt.
Bruksgatan, Helsingborg under Drömljus 2018.

Tillfällig belysning kan vara belysning som flyttas mellan olika platser
och placeras där den gör mest nytta. Utanför Folkets park, Malmö.
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4
Samverkan och ansvar
Den som rör sig i staden eller serviceorterna
ser och tolkar miljöerna utifrån hur rummen
ser ut – hur husen står, var vägarna och
stigarna går. Invånaren tänker troligen inte
nämnvärt på vem som har hand om vad.
De som planerar och förvaltar gör det dock
utifrån sina respektive ansvarsområden.
Belysningen kan idag se väldigt olika ut
beroende på vem som planerat och fattat
beslut. Här finns en stor potential i att hitta
mer genomtänkta lösningar som gör att
stadsrum, stadsdelar och serviceorter blir mer
attraktiva.

Samverkan mellan
kommunala parter
De aktörer (förvaltningar och kommunala
bolag) som är inblandade i kommunens val av
belysning är:
• Hamn- och gatuförvaltningen: utvecklar
och förvaltar allmän plats: gator, torg,
parker, naturområden, stränder, kajer och
småbåtshamnar.
• Serviceförvaltningen: ansvarar för
planeringen av kommunens lokaler och
anläggningar på taktisk och operativ
nivå (se KS 2018-0260-2 Riktlinjer för
lokalförsörjning Varbergs kommun
20180503_remissversion), i samråd med
respektive hyresgäst/förvaltning. Förvaltar
kommunens anläggningar på kvartersmark,
till exempel idrottsanläggningar, skolor och
äldreboenden inklusive deras utemiljöer.
• Kultur- och fritidsförvaltningen:
Ansvarar för kommunens fritids
anläggningar. Ansvarar även för konstnärlig

gestaltning i byggprojekt och offentliga
miljöer genom fastslagna riktlinjer och
konstråd.
• Stadsbyggnadskontoret: ansvarar för
bygglov för skyltar och fasadbelysning.
• Varbergs Fastighets AB: äger, förvaltar
och utvecklar kommunens kommersiella
och kulturhistoriska byggnader samt
parkeringshus. Ansvarar för upphandling och
genomförande av nybyggnation av lokaler för
kommunens verksamheter.
• Varbergs Bostads AB: ansvarar för
att utveckla och förvalta allmännyttans
fastighetsbestånd (bostäder), vilket också
omfattar utemiljöerna.
• Varberg Energi AB: äger och förvaltar
kommunens gatubelysningsanläggning på
allmän plats, i nära samarbete med hamnoch gatuförvaltningen, och samarbetar med
övriga parter.
Privata aktörer som påverkar stadens belysning
är:
• Privata fastighetsägare
• Näringsidkare

Där allmän plats möter
kvartersmark
I många av Varbergs stadsdelar finns utemiljöer
och parker som invånaren upplever som en
helhet men som delvis finns på allmän plats och
delvis på kvartersmark. De flesta av Varbergs
skolor, förskolor, serviceboenden, LSS-boenden
finns i direkt anslutning till parker, gång- och
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RÅD FÖR EN GOD
PROCESS I SAMVERKAN
»» Underlätta samverkan i projekt genom
tidig information om vad som är på
gång.
»» Den som initierar ett projekt/förändring
av ett område har ett ansvar för att
involvera de som förvaltar intilliggande
mark – rådfråga grannen och be den
vara med och formulera kraven på
belysningsanläggningen.
»» Om möjlighet finns, fråga brukarna om
problem och möjligheter.
»» Säkra beställarkompetens vad gäller
belysning hos båda parter.
»» Då båda parter ska förändra sina
miljöer: Handla om möjligt upp
projektering av en och samma
leverantör eller ställ krav på
koordinering av konsultgruppernas
projektering. Utse i sådant fall en
huvudansvarig konsult för samordning
av belysning.
»» Handla upp både ljusdesigner och
elprojektör till projektet och ställ krav på
deras kompetens.
»» Utveckla rutiner för samgranskning av
konsultgruppernas handlingar.
»» Genomför gemensamma
provbelysningar.

Två olika väghållares belysning på samma plats.
Utanför bostadsområdet Smeakalles äng, Tvååker.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
DÄR ALLMÄN PLATS MÖTER
KVARTERSMARK
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket
sätt den kan göras både tryggare och
vackrare.
»» Lägg särskild vikt på utformning av
entréer till skol- och idrottsområden mm
så att det blir lätt att orientera sig.
»» Särskilt för skolområden: Undersök barns
behov av exempelvis säkra skolvägar
»» Särskilt för idrottsområden: Undvik
onödigt höga stolphöjder där människor
vistas, går eller cyklar.
»» Involvera invånare och de som ska
använda byggnaderna/utemiljöerna, så
att deras erfarenheter får påverka de
färdiga lösningarna.
»» Samordna placering av belysnings
stolpar eller dylikt så att det inte
blir onödigt många eller för få där
ansvarsområdena möts.
»» Välj om så önskas liknande armaturer på
både allmän plats och kvartersmark.
»» Utgå från att färgtemperaturen bör vara
3000 K, för ett varmvitt och vänligt ljus.
»» Välj färgtemperatur på ett medvetet sätt.

En utformning som inte betonar gränser mellan allmän
plats och kvartersmark. Sörse.
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cykelvägar och gator. Ett återkommande
problem är idag omotiverade skillnader i
utformning och ljusfärg.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
I CENTRUM

Vid offentliga lokaler, exempelvis vid idrotts
anläggningar, skolor och äldreboenden, är
det serviceförvaltningens och hamn- och
gatuförvaltningens ansvarsområden som möts.
Vid nybyggnation är det Varbergs Fastighets AB
och hamn- och gatuförvaltningen som behöver
samordna sitt arbete. Där det förekommer
konstnärlig gestaltning är även kultur- och
fritidsförvaltningen delaktig i planering,
utförande och förvaltning.
Många av Varbergs idrottsanläggningar finns
i direkt anslutning till parker, gång- och cykel
vägar och gator. Ett återkommande problem är
variation i ljusfärg. Ett kallt ljus (4000 K eller
mer) på idrottsanläggningen kan fungera men
det gäller att tänka igenom hur det påverkar en
omgivning som har varmare ljus. Det är också
vanligt med stora skillnader i ljusnivå; det är
ofta mycket ljus på idrottsanläggningar jämfört
med de jämförelsevis mörka parkmiljöerna.
Här är det viktigt att hitta helhetslösningar som
fungerar både när idrottsanläggningarna är
tända och när de är släckta.

Där allmän plats möter
byggnader
Samverkan i centrum
Varbergs Fastighets AB förvaltar många
kulturhistoriskt intressanta byggnader
i centrum, många av de landmärken
som i kapitel 2 föreslås framhävas med
fasadbelysning. Många av de utpekade
byggnaderna saknar idag belysning eller har
gammal belysning som inte gör husen rättvisa.

»» Samråd vid val av byggnader för en
belysningssatsning – vilka byggnader är
viktigast att prioritera?
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket sätt
byggnadens fasadbelysning kan bidra.
»» Genomför gemensamma
provbelysningar.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
I SERVICEORTERNA
»» Samråd vid val av plats för
belysningssatsningar – vilka platser är
viktigast att prioritera?
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket
sätt belysningen kan öka tryggheten och
attraktiviteten.
»» Om möjlighet finns, fråga brukarna om
problem och möjligheter.

I centrum finns många fastigheter som ägs
och förvaltas av privata aktörer. Några av
de landmärken som pekas ut i kapitel 2 är
privatägda. För att åstadkomma en god
helhetsbelysning i staden är samverkan viktigt.
Se även avsnitt om fasadbelysning i kapitel 3.
Ansvar för samordning: hamn- och
gatuförvaltningen och de privata, kommunala
och statliga fastighetsägarna.

Samverkan i serviceorterna
I kapitel 2 presenteras förslag på platser för
eventuella framtida belysningssatsningar i
serviceorterna. För att förbättra belysningen i
serviceorterna är samverkan viktigt.

Exempel

Ansvarig
allmän plats

Ansvarig kvartersmark

Kommentar

Parker och bostadsgårdar

HGN

Varbergs Bostads AB

Gator/parker och skolor/
serviceboenden mm

HGN

Serviceförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation:
Varbergs Fastighets AB

Gator/parker och
idrottsanläggningar

HGN

Serviceförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation:
Varbergs Fastighets AB

De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande kvartersmark
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Samverkan mellan hamnoch gatuförvaltningen och
Varberg Energi AB
Ansvar och roller
Hamn- och gatuförvaltningen:

Helsingborgs stadsteater vid en inventering 2006.
Byggnadens intressanta former syntes inte alls.

• Utvecklar befintlig och ny belysning på
allmän plats
• Beslutar om belysningsstandard vid
ombyggnad och nyanläggning
• Finansierar nya belysningsanläggningar
• Handlar upp utförandet, som utförande- eller
totalentreprenad
Varberg Energi AB:
• Äger belysningsanläggningen

Idéskiss från ljusprogrammet för Helsingborgs
stadskärna, 2006-2007.

• Ansvarar för drift och underhåll av
belysningsanläggningen
• Tecknar avtal med entreprenörer
• Bygger om till energieffektiv belysning
• Projekterar ny belysning och ombyggnad av
befintlig belysning

Fasadbelysningen som Kärnfastigheter, ett kommunalt
bolag, genomförde i linje med idéskissen.

För mer information om hur samarbetet mellan
de båda parterna går till i praktiken i samband
med investeringsprojekt samt vid reinvestering
och drift, se särskilt beslutsärende för Färdigt
ljus.

Exempel

Ansvarig
allmän
plats

Ansvarig kvartersmark

Torg/gator/parker
och kommunens
kulturhistoriska byggnader

HGN

Varbergs Fastighets AB

Torg/gator/parker och
centralt belägna, privata
fastigheter

HGN

Respektive
fastighetsägare

Platser/gator/parker och
byggnader i serviceorterna

HGN

Fastighetsägare och
föreningar/byalag

Kommentar

De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande byggnader..
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5
Fördjupningsavsnitt
Fördjupningsområden
Serviceorter
De belysningsidéer för de olika serviceorterna
som presenteras på sid 31-32 bör vidare
utvecklas, utifrån varje serviceorts unika
förutsättningar.
Fördjupningsområden i tätorten, se kartbild på
sidan 21.

A. Innerhamnen med Badhusplatsen,
Kallbadhuset och Varbergs fästning
När hamnen flyttar norrut och den nya
stadsdelen Västerport genomförs finns
goda möjligheter att med hjälp av goda
belysningslösningar förädla och förbättra
området runt innerhamnen/Sjöallén. Ett
belysningsprogram bör tas fram för området.
En given del i belysningsprogrammet bör
vara hur landmärkena Varbergs fästning och
Kallbadhuset kan samspela med befintliga och
nya strand- och kajpromenader och badplatser.
Programmet bör även föreslå hur de offentliga
rummen längs stråken kan förhöjas med ljus.
Platsernas potential som evenemangsplatser bör
särskilt beaktas.

B. Västerport
Eftersom stadsdelen är ett nytt område
finns möjlighet att redan från början
skapa goda belysningslösningar. Särskilda
belysningsprinciper för området tas fram i
kvalitets- och gestaltningsprogrammet för
Västerport.

C. Societetsparken
Parken är en oas i staden och en förbättrad
belysning skulle göra parken mer attraktiv,
sommar som vinter. Utformning av ny belysning
bör ske i samband med en framtida upprustning
av parken.

D. Upplevelsestråk
De "upplevelsestråk" som visas på sidan 21 bör
knytas samman till ett sammanhållet stråk.
Målet är att binda samman stadens centrum
med strandpromenaden och Ankaret, och via
Ringvägen och miniparken vid Kilen passera
Pilhagsparken på väg till torget i stadens mitt.
Vissa sträckor är redan belysta. De som ännu
inte är det kan i flera fall genomföras inom
ramen för redan beslutade investeringar.

E. Nya stationsområdet
Det nya stationsområdet blir en viktig
bytespunkt för resenärer: mellan tåg, regionbuss
och lokalbuss. Många människor kommer att
gå eller cykla till och från stationen som också
har potential att bli ett tydligt landmärke. Vid
utformning av stationsområdet och intilliggande
gator bör ett belysningsprogram tas fram och
belysningslösningar projekteras parallellt med
övrig utformning. Ledord bör vara attraktivitet,
orienterbarhet och trygghet.

F. Esplanaden
Området längs Engelbrektsgatan, med ett
pärlband av publika byggnader, kan bli
ett attraktivt promenad- och cykelstråk
genom några ganska enkla åtgärder. Ett
belysningsprogram bör tas fram för området.
Det bör innehålla förslag på fasadbelysning av
viktiga byggnader (se avsnitt om landmärken
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Inspirationsbild: ljussättningsidé för Kallbadhuset.
Ur gestaltningsprogram för strandpromenaden. Archidea, 2016.

på sid 22-25) och förslag på uppfräschning av
parkmiljöerna vid Brännvinsringen. Varberg
Direkts entré är en viktig målpunkt för
invånarna.

G. Varbergs torg
Ljussättningen av Varbergs torg bör ses över,
utifrån utvecklingsplanens tio principer (Torget
Kyrkan Brunnsparken – utvecklingsplan,
2016-04-25). De historiska byggnaderna (se
sid 21) bör ljussättas. Detta bör ske som ett
samverkansprojekt mellan Varbergs kommun,
Varbergs Fastighets AB och berörda privata
fastighetsägare, för att uppnå bästa resultat för
torget som helhet. Platsens kulturhistoriska
värden ska noga beaktas.

H. Torggatan
Torggatan är en av stadens viktigaste handels
gator och behöver få en utformning som stödjer
detta. Belysningen blir en central del av gatans
framtida gestaltning och bör bidra till att gatan
upplevs som en unik plats i staden. Vid

planering och projektering bör arbetet göras av
personer med hög gestaltningskompetens och i
nära samverkan med berörda fastighetsägare
och näringsidkare. Plats bör ges även för
vinterbelysning och andra tillfälliga
installationer.

Håsten
Håsten är ett område som av många upplevs
som fragmenterat och svårt att orientera sig
i. Området runt idrottsanläggningarna och
ungdomsgården upplevs idag som mörkt
och otryggt och detsamma gäller gång- och
cykelstråken dit. I Håsten byggs en ny simoch badanläggning som blir ytterligare en
målpunkt i området som präglas av flera
stora idrottsanläggningar. Idag kör många
bil till anläggningarna fastän det finns gott
om gång- och cykelvägar till området. Ett
belysningsprogram bör tas fram för hela
Håsten-området. I programmet bör åtgärder
föreslås och ansvariga utses.
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Prioriteringar
Belysningssatsningar som ökar den upplevda
tryggheten och som länkar samman stadsdelar
bör prioriteras. I redan beslutade löpande
investeringsprojekt, bland annat belysning
för gång- och cykelvägar, bör satsningar ske
längs de stråk som många människor använder
och som är viktiga för att främja ett hållbart
resande.
I kommande investeringsprojekt som rör
ombyggnader av stadens platser och stråk
ska belysningen finns med som en egen del i
budgeten, vilken inte får tas i anspråk till annat.
Särskilda belysningsprojekt bör föras fram
i investeringsprocessen, för att möjliggöra
en positiv utveckling av Varberg som
belysningsstad. Sådana satsningar kan
fungera som inspirerande fokuspunkter i
stadsutvecklingen.

Ekonomi
De flesta satsningar på belysning ryms inom
redan beslutade eller planerade investeringar,
eftersom belysningen normalt är en del av
budgeten i investerings- och exploaterings
projekten. Här handlar det om att ljusplanera
klokt och att säkerställa att belysning inte
kommer sist i processen och prioriteras bort.
För särskilda satsningar som nämns ovan
behöver medel tillskjutas, som en del av
ordinarie budgetprocess. Åtgärdsvalsstudier och
förstudier bör tas fram.

Budgetbeslut i KF för
följande års budget
HGF gör
åtgärdsvalsstudier inför
kommande budgetår

ÅRSHJUL FÖR
INVESTERINGAR

HGF tar fram
förstudier

Q4

Q1

Q3

Q2

HGF gör brist- och
behovsanalys

Beslut om förstudier
i HGN
Beslut om förslag
till kommande års
investeringsbudget
i HGN

För särskilda belysningssatsningar tas åtgärdsvalsstudier
och förstudier fram, enligt ovanstående modell.
Investeringsplanen är på fem år, vilket innebär att det är
inte alltid blir av år 1.

Uppföljning
Belysningsstrategin bör följas upp och revideras
två år efter antagandet, så att innehållet förblir
aktuellt och användbart.
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Ljusfakta och förklaringar
Om ögat
Detaljseende
Detaljseendet har en synvinkel på 2 grader,
vilket kan jämföras med att vårt synfält är ca 170
grader. Det är i denna del av vårt synfält som vi
uppfattar detaljer. Mycket ljus gör det lättare att
se detaljer.

Omgivningsseende
Omgivningsseendet har en synvinkel på ca
170 grader. Denna del av vårt synfält ligger
utanför det man direkt ser i synfältets fokus.
Omgivningsseendet är det vi använder mest
för att få en snabb uppfattning om miljöerna
vi vistas i och det fungerar även vid låg ljus
styrka. Omgivningssennde benämns ibland
periferiseende.

Ljustekniska storheter
Strålningsflöde
Med strålningsflöde menas den effekt som sänds
ut, överförs eller tas emot i form av strålning.
Enhet: watt (W).

Ljusflöde
Ljusflöde är den totala mängden ljusstrålning
en ljuskälla avger per tidsenhet. Ljusflödet är
det flöde som erhålls när strålningsflödet (som
anges i watt) värderas mot ögats känslighet vid
dagseende. Enhet: lumen (lm).

Ljusutbyte
Ljusutbyte (eller verkningsgrad) beskriver en
ljuskällas effektivitet, som förhållandet mellan

den tillförda effekten och ljusflödet man får ut.
Enhet: lumen/watt (lm/W).

Ljusstyrka
Ljusstyrkan visar vilken intensitet ljuset har i en
viss riktning. Storheten definieras som ljusflöde
per rymdvinkelenhet. Enhet: candela (cd) (En
candela motsvarar ungefär ljusstyrkan hos ett
stearinljus.)

Belysningsstyrka
Belysningsstyrka är ett mått på hur mycket av
det riktade ljuset som faller på varje kvadrat
meter av en belyst yta. Det är belysningsstyrkan
som brukar anges i tabeller för olika ljusnivåer,
som beskriver hur ljust det ”bör” vara i olika
områden. Enhet: lumen per kvadratmeter
(lm/m²), vilket är samma som lux (lx).

Luminans
Luminansen anger hur mycket av ljuset på
den belysta ytan som reflekteras mot våra
ögon. En lysande ytas luminans är ljusstyrkan
per kvadratmeter av dess storlek på ett plan
vinkelrätt mot betraktelseriktningen. Enhet:
candela per kvadratmeter (cd/m2).

Andra ljusbegrepp
Färgtemperatur
Termen färgtemperatur beskriver vilka
färgegenskaper ljuset från en ljuskälla har. Det
handlar om hur ljuset ser ut. Färgtemperaturen
anges i absolut temperatur, med enheten Kelvin
(K). Referens är strålningen från en s k svart
kropp, som till exempel en järnklump som
hettas upp. Färgtemperatur benämns ibland
ljusfärg.
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risk för förändringar av vissa känsliga färger.
Under 70 är risken för dålig färgåtergivning
stor.
Det är också viktigt att komma ihåg att två olika
ljuskällor med samma Ra-index kan ge helt
olika färgåtergivning, som en följd av att värdet
är ett medeltal. Den ena kanske skildrar gröna
toner på ett naturtroget sätt men klarar inte av
rött, medan den andra skildrar hudtoner bra
men inte grönska.

Stolpar och armaturer
Stolpar
Standardstolpe – stolpe vars nederdel är
bredare än ovandelen, ofta galvaniserad.
Globen är ett exempel på en rundstrålande armatur.
Armaturtypen bör endast användas när ljus uppåt och
sidorna önskas, till exempel intill fasader eller grönska.

Konisk stolpe – jämnt avsmalnade stolpe
som bland annat används till att bära upp
strålkastare, ofta lackerad i någon kulör.

Enkelt uttryckt brukar färgtemperatur lägre än
3300 K beskrivas som varmt ljus (glödlampor,
solnedgång). Över 5400 K är kallt (norrhimmel,
solen). Däremellan beskrivs ljuset som vitt eller
neutralt. En gammaldags glödlampa har till
exempel färgtemperaturen 2700 K.

Pollare - låg belysningsstolpe, vanligtvis mindre
än en meter hög.

Färgåtergivning

LED-armaturer kan ha olika utformning.
Det som är speciellt med LED är att det är en
komplett armaturenhet, alltså armatur och
ljuskälla i ett. Armaturen innehåller integrerad
ljuskälla - en diodmodul - samt diverse
optiska tillbehör som bland annat linser och
reflektoravskärmning. Många LED-armaturer
bländar eftersom diodmodulen ligger ytligt
för att ge maximalt ljusutbyte. Linser som
sprider ljuset, eller andra slags anordningar
som minskar bländningen, behövs för en god
synkomfort. Det finns också exempel på hur
ljuskällan integrerats och gömts i armaturen för
ett indirekt ljus.

Färgåtergivningsförmåga är ett mått på hur väl
ljuset från en viss ljuskälla återger färger. Det
handlar om hur ljuset skildrar omgivningen.
Hur färgerna återges beror på ljusets spektrala
sammansättning, som är olika för olika
ljuskällor. Två ljuskällor med samma ljusfärg
kan återge färger olika, på grund av att de kan
ha olika våglängdssammansättning.
Färgåtergivningsförmågan anges i ett färgåter
givningsindex som kallas Ra-index (från
engelskans ”rendering” och ”average”). Skalans
högsta värde är 100, vilket uppnås av dagsljus
och ljus från glödlampor. Ra-index är ett
medeltal som fås fram genom att ljus från den
aktuella ljuskällan träffar åtta standardiserade
färger. Färgskiftningarna registreras och
jämförs med resultatet från försök med en
referensljuskälla.
Ett Ra-värde på 100 eller strax under är alltid
bra. När värdena går ner mot 80-85 finns en

Armaturer
De vanligaste armaturtyperna beskrivs i
avsnittet Belysningens verktyg, sid 16-18.

Övrigt
Gatuoptik
Med gatuoptik menas att armaturen har ett
innanmäte som är specialanpassat till att
sprida ljuset så att det får en asymmetrisk,
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långsträckt utredning och kan lysa upp en stor
del av vägbanans längd. På så sätt kan stolparna
placeras glesare.

RGB-ljus
RGB står för Red, Green, Blue. Det finns
LED-armaturer som ger vitt ljus genom att de
innehåller dioder som ger ljus av alla tre slagen.
Genom att blanda ljusfärgerna kan vitt ljus eller
någon annan vald kulör fås som effekt.

Ljuskällor
Högtrycksnatrium har under flera årtionden
varit den vanligaste ljuskällan. På de platser
där ett vitare ljus med bättre färgåtergivning
önskades användes metallhalogen. Nu pågår
ett omfattande teknikskifte till LED. LEDtekniken befinner sig i början av en utveckling
till ett ekonomiskt och stabilt kvalitetsljus med
mycket långa livslängder. LED förmodas bli
vår kanske vanligaste ljuskälla inom de flesta
belysningsområden.

andra platser där man ställde högre krav på
ljusets kvalitet.

Metallhalogen
Metallhalogen är en urladdningslampa av
högtryckstyp och ska inte förväxlas med
halogenlampor som är vidareutvecklade
glödlampor. I urladdningsröret bidrar
olika metaller med olika spektrallinjer och
sammanställningen av metaller skapar det
totala ljusspektrat. Metallhalogen går att få i
olika fabrikat och kvalitet och generellt gäller att
metallhalogen ger ett ljus av god kvalitet och att
den har relativt lång brinntid.
De första metallhalogenlamporna tillkom
för att klara kraven på ett intensivt, vitt
och ”rent” ljus med bra färgåtergivning för
färgtevesändningar från större sportevenemang.
I skrivande stund är metallhalogen jämfört
med LED fortfarande det mest fördelaktiga
alternativet för idrottsanläggningar på grund
av LED-ljuskällornas mångdubbelt högre
inköpskostnad.

Glödlampor

LED-ljus

Glödlampor producerar vad vi uppfattar som ett
naturligt och behagligt ljus, med en kontinuerlig
spektralfördelning. Färgtemperaturen är
ca 2700 K. Dessvärre använder glödlampor
mycket elenergi i förhållande till det ljus som
alstras och de har kort livslängd. Dessutom
försvinner mycket av energin som värme. Ett
energieffektivitetskrav i Ekodesignförordningen
har sedan 2009 medfört en stegvis utfasning av
glödlampor.

Begreppet LED står för Light Emitting
Diodes. Ljuset alstras genom elektriska
strömmar i lysdioder (halvledarchips) och
ger ett monokromatiskt (enfärgat) ljus. I
många år har det funnits röda, gröna och gula
dioder som signal- och indikationsljus. På
1990-talet började blå lysdioder framställas
och dessa har sedan utvecklats till att ge vitt
ljus för allmänbelysning genom en teknik
där ett lyspulver inne i dioden gör att de blå
högeffektsdioderna ger ett vitt ljus. Metoden
är mycket ljuseffektiv i relation till det låga
elbehovet. För dekor- och effektbelysning

Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium är en urladdningslampa
där ljusalstringen sker genom en urladdning
i natriumånga och den kan inte styras eller
dimras. Det gula ljuset från högtrycksnatrium
har synts och syns fortfarande längs vägar, gator
och gång- och cykelvägar. Högtrycksnatriet
var länge den mest energieffektiva ljuskällan.
Ljuskällans färgåtergivningsförmåga är dålig
och trots det ibland myckna ljuset kan miljöerna
ändå upplevas som dunkla. En särskild typ
av högtrycksnatrium utvecklades för att få
ett varmvitt ljus med god färgåtergivning (Ra
>80). Den senare har mestadels använts för
utomhusbelysning i historiska miljöer och på

Ett omfattande teknikskifte till LED-belysning pågår i
många kommuner, däribland Varberg.
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skapas vitt och färgat ljus genom färgväxling
med röda, gröna och blå dioder (RGB-teknik).
Dioderna kan fås med olika färgtemperatur.
Ljuset saknar infraröd och ultraviolett strålning
och är praktiskt taget flimmerfritt. LED-ljusets
färgåtergivning förbättras för varje år. Ra-index
för bra, ”vita” lysdioder överstiger 80 eller
90. Spektralområdet för de bästa lysdioderna
med lyspulver utgör numera ett kontinuerligt
spektrum (fullspektrum) och förbättras
successivt. Vid val av produkt ska färgstabilitet
och färgåtergivning under livslängden beaktas,
så även inbördes färgtoleranser mellan likartade
dioder som kan förorsaka färgskiftningar.
Lysdioder för allmänbelysning (LED) används
huvudsakligen på två sätt, dels med grupper
av lysdioder (moduler) som är integrerade i
särskilda LED-armaturer, dels som enskilda
ljuskällor utförda som ersättningsljuskälla för
glödlampor.

Fastighetsjuridiska begrepp
Läs mer om begreppen nedan på https://
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/.

Detaljplan
Med detaljplan får kommunen reglera
användningen av mark- och vattenområden.
Kommunen kan använda en detaljplan för
att pröva om ett område är lämpligt för bland
annat bebyggelse. Det gäller till exempel både
när det ska byggas nytt och när bebyggelse
ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska
redovisa allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden och gränserna för dessa.

Allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis
upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän
plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller
en park.

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som
enligt detaljplan inte är allmän plats eller
vattenområde utan främst är avsedd för
bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål.
Kommunen ska i detaljplan alltid ange
användningen av kvartersmark. Den eller
de användningar som anges avgränsar
vilka verksamheter som tillåts på platsen.
Användning av kvartersmark kan till exempel
vara bostäder, detaljhandel eller industri.
Användningen av ett markområde kan
också anges som en kombination av flera
användningar.

Förkortningar
HGN – hamn- och gatunämnden
HGF – hamn- och gatuförvaltningen
VBAB – Varbergs Bostads AB
VEAB – Varberg Energi AB
VFAB – Varbergs Fastighets AB
VGU - Råd för vägars och gators utformning
(se källor)
Vivab - Vatten och Miljö i Väst AB
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Källor
VGU - Råd för vägars och gators utformning
(Trafikverkets dokumentbeteckning: TRVK Vägars och
gators utformning). Publikationsnummer 2015:087, ISBN
978-91-7467-745-4. Trafikverket, 2015 06.
Liljefors, Anders, Seende och ljusstrålning,
belysningslära, Kungliga Tekniska Högskolan, 1997.
Larsson, Anna G (numera Anna Waernborg). Ljussättning
av Spånga centrum – del 1, Teori om belysning och ljus.
Examensarbete vid SLU, 1999.
Borg, Jennie (numera Jennie Fagerström). Ljus
utomhus – för trygghet och skönhet i staden nattetid.
Examensarbete SLU, 1999.
Våra vanligaste ljuskällor. Annell, 2014.
https://www.annell.se/infotek/liten-ordbok/
(2018-09-24)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/ (2018-09-24)

Kommunala policyer, strategier, 		
riktlinjer och planer
Policy för reklam i det offentliga rummet, antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-18.
Simma, lek och svärma - grönstrategi för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns
utemiljö, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-17.
Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun, antagen av
hamn- och gatunämnden 2013-04-08.
Cykelplan 2016-2020, antagen av hamn- och
gatunämnden december 2016.
Hållbarhetsmål 2017-2025 - inriktningar för
hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2016-12-20.
Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstad.
Stadsbyggnadskontoret.

Riktlinjer för lokalförsörjning Varbergs kommun, KS20180260-2 (remissversion).
Torget Kyrkan Brunnsparken - utvecklingsplan, 2016-0425.

Övriga utredningar
Västerports planprogram, godkänd av
kommunfullmäktige 2018-06-19.
Handelsutredning Varbergs stadskärna, Analys &
Strategi. Reteam, 2016.
Stadsmiljöprogrammet - Riktlinje för gaturummets
detaljutformning och möblering. 1999.
Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs
stadsområde. Kulturmiljö Halland/Varbergs kommun,
2012-08-30.
Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för
plan- och bygglovsfrågor. NAI Svefa, 2012-05-16.
Färdigt Ljus - överföring av äganderätten för befintliga
belysningsanläggningar till Varberg Energi AB. Beslut i
kommunfullmäktige 2016-09-20, Kf §119.

Inspiration har hämtats från
Belysningsprogram för Jönköping, 2011-10-06
Ljusplan för Malmös befintliga belysning. Malmö Stad,
gatukontoret, 2007-2008

Ljusprogram för Helsingborg, del 1. Centrum,
Helsingborg stad, 2006.

Läs mer
Teknisk handbok, 2017-06-13 - innehåller detaljerade
riktlinjer om belysning på allmän plats.		
www.varberg.se/tekniskhandbok
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 300

Dnr KS 2020/00113

Riktlinjer för Uddevalla kommuns hantering av internationella
avtal, förbindelser och överenskommelser, uppdrag från
kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse
från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på
Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och
överenskommelser.
Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer för internationella
avtal och överenskommelser. I korthet innebär riktlinjerna att överenskommelser som
fattas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, och/eller innebär samverkan inom
Norden och EU samt avtal som tecknas med stöd av upphandlingslagstiftning och
kommunens inköps- och upphandlingspolicy får beslutas av ansvarig nämnd. Övriga
avtal ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars större vikt ankommer på kommunfullmäktige att besluta om.
Syftet med riktlinjen är att säkerställa att besluten föregås av en utredning som prövar
både kommunal kompetens enligt kommunallagen, säkerhetsmässiga aspekter och att
det görs strategiska kommunövergripande övervägningar innan nya samarbeten ingås.
Förslaget har föregåtts av en enklare kartläggning av förbindelser som ingåtts de senaste
fem åren.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06.
Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser.
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 27.
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): Ändring av förslaget till riktlinjer så det tydliggörs att det
berör avtal och överenskommelser med kommuner, bolag och organisationer i andra
länder.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget ändringsyrkande
och finner kommunstyrelsen bifalla det.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för internationella avtal och
överenskommelser med kommunstyrelsens ändring.
Vid protokollet; Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30; Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30; Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(4)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-06

Handläggare

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

Uppdrag till kommundirektören att utreda och ta fram förslag
på Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal,
förbindelser och överenskommelser
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse
från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på
Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och
överenskommelser.
Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer för internationella
avtal och överenskommelser. I korthet innebär riktlinjerna att överenskommelser som
fattas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, och/eller innebär samverkan inom
Norden och EU samt avtal som tecknas med stöd av upphandlingslagstiftning och
kommunens inköps- och upphandlingspolicy får beslutas av ansvarig nämnd. Övriga
avtal ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars större vikt ankommer på kommunfullmäktige att besluta om.
Syftet med riktlinjen är att säkerställa att besluten föregås av en utredning som prövar
både kommunal kompetens enligt kommunallagen, säkerhetsmässiga aspekter och att
det görs strategiska kommunövergripande övervägningar innan nya samarbeten ingås.
Förslaget har föregåtts av en enklare kartläggning av förbindelser som ingåtts de senaste
fem åren.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06.
Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser.
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser.
Ärendebeskrivning
Uppdraget

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse
från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på
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Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och
överenskommelser.
Internationella avtal tecknade inom nämndernas verksamhetsområden,

En översiktlig kartläggning av nämndernas internationella samarbete som
kommunledningskontoret gjort, visar att det i första hand är kommunstyrelsen och barnoch utbildningsnämnden som bedriver internationella samarbeten.
För kommunstyrelsens del handlar det i första hand om samverkan inom olika EUprogram, t.ex. Interreg, med länder inom EU. Exempel är kompetensprojektet KOBRA
tillsammans med dansk region och ett samarbete med Sarpsborg. Det finns också
exempel på samverkan med Kina, (vilket föranledde kommunstyrelsens uppdrag om
formalisering av kommunens internationella samarbeten.)
Inom barn- och utbildningsnämndens område sker samarbeten med lärosäten i andra
länder både inom EU och utanför Europa, bl.a. Kina och Indonesien. Dessa samarbeten
sker inom ramen för och med finansiering från statliga utbytesprogram, vanligen via
universitets- och högskolerådet. Exempel på sådana program är Athena, Atlas,
Erasmus+ och Nordplus. Programmen har olika syften och vad som kan sökas varierar
år från år.
Medverkan i dessa program fungerar vanligen så att en utbildningsenhet, t.ex. ett
program inom gymnasieskolan tar kontakt med ett lärosäte i ett annat land och
bestämmer sig för att samarbete om t.ex. elevutbyte och/eller utbyte mellan lärare. Med
denna överenskommelse som grund söker rektorn för programmet medel hos
universitets- och högskolerådet. Myndigheten bedömer sedan ansökan utifrån
kriterierna kvalitet och genomförbarhet. Myndigheten gör inga andra bedömning, t.ex.,
avseende risker och utrikespolitik utan hänvisar dessa frågor till bl.a. UD:s
rekommendationer för respektive land. Bedömning av risk och lämplighet kommer
således oftast att åvila rektorn. Barn- och utbildningsnämnden har som regel ej fattat
beslut varken vid ett sammanträde eller genom delegationsbeslut, utan detta har skett på
verksamhetschefs- eller rektorsnivå.
Barn- och utbildningsnämnden bedriver också ett aktivt utbyte med kommunens
vänorter.
Det förekommer att nämnderna efter upphandling har tecknat avtal om köp av varor och
tjänster med utländska leverantörer.
Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontorets ambition med föreslagen reglering är att minimera
ytterligare administration, men ändå säkerställa att beslutsnivåerna är rätt och att det
sker erforderliga bedömningar och dokumentation.
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De risker som kommunledningskontoret bedömer bör hanteras är i första hand följande:
Ryms samarbetet inom den kommunala kompetensen enligt kommunallagen? Här avses
t.ex. att utrikespolitik är en statlig angelägenhet.
Bör samarbetet samordnas inom kommunen? Frågor som kan ställas är om det finns
befintliga samarbeten med det aktuella landet eller regionen och om det kan och bör ske
samordning. Det ska också säkerställas att olika samarbeten inte motverkar varandras
syften.
Hur är säkerhetsläget i det aktuella landet? Den som avser att inleda ett samarbete bör
undersöka om det t.ex. finns risk för någon form av spioneriverksamhet i samband med
projektet, t.ex. i militärt syfte, industrispionage, eller så kallat flyktingspionage. (det
senare innebärande att ett land kartlägger personer som flytt därifrån i syfte att bl.a.
utöva påtryckningar via släktingar som finns kvar i landet.)
Kommunledningskontoret har nedan delat in samarbeten i två kategorier utifrån
riskbild:
1. Samarbeten som sker inom redan fastställda vänortsprogram och/eller
samarbeten inom EU/Norden/Storbritannien/Liechtenstein/Schweiz och när ett
avtal tecknats enligt gängse upphandlingsbestämmelser bör även fortsättningsvis
kunna fattas av ansvarig nämnd.
2. Samarbeten som inte täcks in i punkten 1 ovan, t.ex. utbildnings- och andra
kunskapsutbyten utanför ovan angivna länder bör alltid prövas av
kommunstyrelsen.
Krav bör ställas på att båda kategorierna av överenskommelser ska vara skriftliga.
Säkerhetssamtal i samband med förhandlingar och resor

Kommunledningskontoret bedömer att medarbetare som avser att inleda samtal med
länder enligt punkten 2 eller står i begrepp att resa till/arrangera resor till sådana länder
bör ges viss grundläggande riskinformation. Förslagsvis kan detta ske genom att ett
säkerhetssamtal hålls mellan de ansvariga för samarbetet och kommunens
säkerhetsfunktion. Det bör dokumenteras att ett sådant samtal har ägt rum och vilka som
deltagit, t.ex. via en tjänsteanteckning som sparas i respektive akt.
Samråd med kommundirektören vid nya samarbeten

Enligt förslaget till riktlinjer ska berörd förvaltning samråda med kommundirektören
innan nya samarbeten initieras med länder utanför Norden/EU/
Storbritannien/Liechtenstein/Schweiz.
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Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser

Kommunledningskontoret bedömer att frågan om internationella överenskommelser bör
regleras av kommunfullmäktige för att nå giltighet gentemot samtliga nämnder.
Lämplig form bedöms därför vara riktlinjer som placeras i kommunens
författningssamling.
Övriga rekommendationer kring beslutfattande

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att avtalstecknande eller andra
överenskommelser med andra länders institutioner vanligen inte är en
verkställighetsåtgärd utan istället beslut som ska fattas av ansvarig nämnd eller på
nämndens vägnar via delegation. Berörda nämnder rekommenderas därför att se över
sin styrning inom området.

Peter Larsson
Kommundirektör

Markus Hurtig
Utredare

Skickas till
Samtliga nämnder, jämte riktlinjer och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30.
Författningssamlingen
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 27

Dnr KS 2019/00933

Svar på skrivelse från kommunens revisorer angående
Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China
Railway Construction Company
Sammanfattning

Kommunens revisorer har i en skrivelse till kommunstyrelsen önskat svar på hur det
säkerställs att det sker en juridisk avstämning innan överenskommelser och eventuella
avtal tecknas med vänorter eller liknande samarbetspartners. Vidare önskar revisorerna
svar på hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med
vänorter och andra samarbetspartners är politiskt förankrade och förenligt med
Uddevalla kommuns intresse. Frågeställningarna har uppkommit mot bakgrund av att
Uddevalla kommun ingått en överenskommelse med China Railway Construction
Company (CRCC).
Angående möjligheterna till juridisk avstämning innan överenskommelser och
eventuella avtal har kommunen tillgång till en kommunjurist som på förfrågan ger
juridisk rådgivning inom kommunen. Ansvaret att se till att en överenskommelse eller
ett avtal har bärighet rent juridiskt ligger slutligen på den eller de personer som
undertecknar en handling. Med de resurser som finns idag för juridisk konsultation
inom kommunen finns ingen möjlighet att ha en konstruktion där alla
överenskommelser och avtal per automatik går genom kommunens jurist. Det är även
tveksamt om detta är ett behov då vissa överenskommelser är av enklare karaktär där
det inte kan anses finnas behov av en juridisk granskning vid varje enskilt tillfälle.
Kommunen har även upphandlade juristtjänster som kommunen kan använda sig av för
granskning av avtal och överenskommelser.
När det gäller hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med
vänorter och andra liknande samarbetspartners är politiskt förankrade så sker det på
flera sätt. För kommunens sju vänorter har kommunfullmäktige utsett en
vänortskommitté där samtliga partier finns representerade. Ordförande i
kommunfullmäktige är även ordförande i vänortskommittén. När en överenskommelse
eller avtal redigeras eller ingås tas ett förslag från tjänstemannasidan upp för diskussion
och granskning i vänortskommittén där den politiska förankringen sker. Därefter träffas
eller redigeras överenskommelsen eller avtalet med vänorten. Avseende
överenskommelser/avsiktsförklaringar med utländska delegationer i övrigt, som t.ex.
den med CRCC, kan noteras följande. En sådant dokument som det nu aktuella är att se
som ett första steg för att insamla kompetens inför en dialog på politisk nivå i
kommunen kring de aktuella frågorna. Mot den bakgrunden har vid tidpunkten för
undertecknade av det ej bindande dokumentet någon bred politisk förankring inte
ansetts nödvändig. Frågan har hanterats av kommunstyrelsens ordförande och presidiet
enligt den kutym som sedan tidigare gällt i Uddevalla kommun. I omedelbar anslutning
till att undertecknandet skett informerades kommunstyrelsen i sin helhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

Forts. § 27

Upplysningsvis presenterade kommundirektören under budgetdialogen 2019 ett förslag
om att kommunens samtliga avtal skulle samlas under kommunstyrelsen. En diskussion
om hur dessa frågor bör hanteras pågår för närvarande inom Uddevalla kommun.
Kommunledningskontoret föreslår att tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 ska utgöra
svar till kommunens revisorer.
Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Skrivelse från kommunens revisorer, 2019-12-20
Yrkanden

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg: Att
uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på Uddevalla kommuns
hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Jonas Sandwalls (KD)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta denna tjänsteskrivelse som svar till kommunens revisorer.
att uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på Uddevalla kommuns
hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson
Skickat 2020-01-31 till
Kommunens revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 304

Dnr KS 2020/00227

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från
Vänern
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB inkom våren 2020 med en utredning om framtida
råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. I utredningen, som delvis baseras på
slutsatserna i det pågående arbetet med vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande
vattenresurser och vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att
klara behoven 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.
Uddevalla Vatten AB har förordat ett lösningsförslag som innebär att råvatten tas in via
Vänern och ett samarbete med Trollhättan Energi AB som redan har startat ett arbete
med ett nytt vattenverk, intag via Vänern och ledning däremellan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-08 godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder
en process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi om samfinansiering och
samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern och att det färdiga
avtalsförslaget skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till avtal har
nu tagits fram och godkändes av styrelsen för Uddevalla Vatten AB i september.
Uddevalla Vattens beskrivning av avtalets innebörd är att Sjöledningen (intag,
sjöledning samt råvattenpumpstation vid Vänerns strand) byggs av Trollhättan Energi
AB som tar ut en kostnad för utgående råvatten. Kostnaden baseras på avskrivnings och
räntekostnader samt driftskostnaderna som uppstår. Landledningen (ledningarna från
råvattenpumpstationen till Trollhättans vattenverk i Överby) samfinansieras och anläggs
av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB med lika stora delar. Trollhättan
Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna.
Avtalets godkännande innebär att projektering kommer att starta. Detta sker genom en
partneringupphandling. Efter projektering – FAS 1, kommer detaljerad kostnadsprognos
att ligga som underlag för beslut om FAS 2 – genomförande. Uddevalla Vatten AB samt
kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om FAS 2 under år 2023. Om någon av
parterna (Trollhättan/Uddevalla) inte fattar beslut om FAS 2 så ska den ersätta den
andre partens merkostnader för omprojektering samt att insatta medel anses förbrukade.
Efter detta avtals godkännande startar även arbetet med stråkvalsanalys och
förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla. Arbetet ska ligga till grund för beslut
rörande start av FAS 1 för denna etapp. Detta beslut väntas tas samtidigt som beslut om
FAS 2 för samverkansentreprenaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 304
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06.
Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning, utkast
2020-09-17.
Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-09-24.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-08 § 94.
Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB avseende
leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-06

Handläggare

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

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från
Vänern
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB inkom våren 2020 med en utredning om framtida
råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. I utredningen, som delvis baseras på
slutsatserna i det pågående arbetet med vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande
vattenresurser och vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att
klara behoven 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.
Uddevalla Vatten AB har förordat ett lösningsförslag som innebär att råvatten tas in via
Vänern och ett samarbete med Trollhättan Energi AB som redan har startat ett arbete
med ett nytt vattenverk, intag via Vänern och ledning däremellan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-08 godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder
en process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi om samfinansiering och
samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern och att det färdiga
avtalsförslaget skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till avtal har
nu tagits fram och godkändes av styrelsen för Uddevalla Vatten AB i september.
Uddevalla Vattens beskrivning av avtalets innebörd är att Sjöledningen (intag,
sjöledning samt råvattenpumpstation vid Vänerns strand) byggs av Trollhättan Energi
AB som tar ut en kostnad för utgående råvatten. Kostnaden baseras på avskrivnings och
räntekostnader samt driftskostnaderna som uppstår. Landledningen (ledningarna från
råvattenpumpstationen till Trollhättans vattenverk i Överby) samfinansieras och anläggs
av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB med lika stora delar. Trollhättan
Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna.
Avtalets godkännande innebär att projektering kommer att starta. Detta sker genom en
partneringupphandling. Efter projektering – FAS 1, kommer detaljerad kostnadsprognos
att ligga som underlag för beslut om FAS 2 – genomförande. Uddevalla Vatten AB samt
kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om FAS 2 under år 2023. Om någon av
parterna (Trollhättan/Uddevalla) inte fattar beslut om FAS 2 så ska den ersätta den
andre partens merkostnader för omprojektering samt att insatta medel anses förbrukade.
Efter detta avtals godkännande startar även arbetet med stråkvalsanalys och
förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla. Arbetet ska ligga till grund för beslut

Dnr KS

2020/00227

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-10-06

rörande start av FAS 1 för denna etapp. Detta beslut väntas tas samtidigt som beslut om
FAS 2 för samverkansentreprenaden.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06.
Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning, utkast
2020-09-17.
Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-09-24.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-08 § 94.
Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB avseende
leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Uddevalla Vatten AB

Markus Hurtig
Utredare
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AVTAL AVSEENDE LEVERANS AV RÅVATTEN OCH
SAMARBETE RÖRANDE RÅVATTENLEDNING
Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan:
Trollhättan Energi AB, org.nr 556194-6921, med adress Box 933, 461 29 Trollhättan
(”TEAB”); och
[Uddevalla Vatten AB], org.nr [556901-9655], med adress [Kaserngården 3B, 451 81
Uddevalla] (”Uddevalla Vatten”).
TEAB och Uddevalla Vatten benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.
BAKGRUND
A.

TEAB är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning inom
Trollhättans kommun. TEAB planerar att utveckla produktionen av vatten för normal
hushållsanvändning för Trollhättans kommun, och planerar därvid att uppföra ett nytt
vattenverk (”Vattenverket”) på fastigheten Trollhättan Överby 7:9, ett nytt vattenuttag
(”Vattenuttaget”) i Vänern, samt anlägga och drifta tillhörande råvattenledning mellan
Vattenuttaget och Vattenverket.

B.

Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning
inom Uddevalla kommun. Uddevalla Vatten behöver en ökad tillgång till råvatten för att
kunna säkerställa den långsiktiga kommunala vattenförsörjningen i Uddevalla kommun
och önskar därför delta i anläggandet och driften av delar av råvattenledningen samt köpa
råvatten av TEAB för vidare rening och distribution av vatten till bl.a. kommuninvånarna i
Uddevalla kommun och närliggande kommuner.

C.

I syfte att ge Uddevalla Vatten en ökad tillgång till råvatten och samtidigt dela kostnaderna
för Vattenuttagets genomförande och för delar av råvattenledningen, till nytta för Parterna
och kommuninvånarna i respektive kommun, har Parterna kommit överens om att TEAB
ska leverera råvatten från Vattenuttaget till Uddevalla Vatten och att Parterna gemensamt
ska anlägga, drifta och samäga en del av råvattenledningen och i övrigt samarbeta enligt
vad som anges i Avtalet.

D.

Mot bakgrund av det ovanstående, har Parterna ingått Avtalet.

LEGAL#19547632v8

DEL ETT – ALLMÄNT
1.

AVTALETS OMFATTNING

1.1

Avtalet utgör både ett samarbetsavtal avseende anläggande, samägande och drift av
Landledningen (enligt nedan definition) (”Samarbetet”) och ett leveransavtal avseende
TEAB:s leverans av råvatten till Uddevalla Vatten (”Leveransen”). Samarbetet regleras
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vidare i Del Två och Leveransen regleras vidare i Del Tre. I Del Fyra regleras vissa
gemensamma frågor för Samarbetet och Leveransen.
1.2

Parterna ska lojalt och i god anda samarbeta med varandra inom ramen för Avtalet såsom
specificerat häri. Parterna ska genomföra sina respektive åtaganden i samband med
Samarbetet och Leveransen på ett professionellt sätt och i enlighet med vad som rimligen
kan förväntas av ett väl ansett företag i den bransch i vilken Parterna verkar.

1.3

Under Avtalets löptid ska Parterna dela med sig till varandra av sådan information och
teknisk rådgivning som avser Parts verksamhet inom de anläggningar som beskrivs i
avsnitt 2 nedan, som respektive Part anser nödvändig eller viktig för den andra Partens
skyldigheter att genomföra Samarbetet, Leveransen och syftet med Avtalet. Mottagande
Part åtar sig att behandla den mottagna informationen i enlighet med avsnitt 9 nedan.

1.4

Varje Part ska bära sina egna kostnader och utgifter som är förknippade med Samarbetet
och villkoren som beskrivs i Avtalet, utom i sådant fall Parterna specifikt har enats om
något annat.

2.

ANLÄGGNINGAR

2.1

De anläggningar som kommer att uppföras avseende dricksvattenförsörjningen utgörs av
(a)

En ledning (”Sjöledningen”) mellan en uttagspunkt i Vänern (där Vattenuttaget
sker) och en leveranspunkt strax efter en pumpstation vid Nordkroken i
Vänersborgs kommun (”Leveranspunkten”). Leveranspunktens närmare
placering ska överenskommas och fastställas i tilläggsavtal genom kartbilaga.

(b)

Två, eller flera parallella, ledningar, alternativt om det bedöms lämpligare, en
ledning, (”Landledningen”) mellan Leveranspunkten och en punkt strax före
Vattenverket, vid vilken Landledningen förgrenar sig i två ledningar
(”Delningspunkten”). Delningspunktens närmare placering ska överenskommas
och fastställas i tilläggsavtal genom kartbilaga.

(c)

Vattenverket och TEAB:s ledning som ansluter Vattenverket till Delningspunkten;
samt

(d)

Uddevalla Vattens vattenverk samt Uddevalla Vattens ledning som ansluter
Uddevalla Vattens vattenverk till Delningspunkten.

2.2

En schematisk skiss av ovannämnda anläggningar framgår av Bilaga 1.

2.3

Avtalet reglerar inte anläggningarna enligt punkterna 2.1(c) och (d).

2.4

TEAB ska uppföra, äga, drifta och underhålla Sjöledningen. Kostnaderna för Vattenuttaget
genom Sjöledningen ska fördelas mellan Parterna enligt vad som anges i avsnitt 6.2 nedan.

2.5

TEAB och Uddevalla Vatten ska gemensamt uppföra och äga Landledningen och ska ingå
ett avtal avseende drift och underhåll av denna enligt vad som närmare anges i avsnitt 4.

2.6

Respektive Part ska ytterst ansvara för att alla åtgärder som behövs avseende sådan Parts
anläggningar i anledning av Avtalet, till följd av lag och myndighetsbeslut etc., vidtas.
Detta ansvar omfattar bl.a. ansökningar om erforderliga tillstånd, slutande av avtal med
tredje man, kontakter med myndigheter, projektering, anläggning, utbyggnad, drift,
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underhåll och reparationer. Parterna ska dock samverka kring sådana åtgärder som behövs
under förutsättning att sådan samverkan är möjlig enligt lag och kan ske utan skada för
Parterna och kommuninvånarna i respektive kommun.
2.7

Det föregående innebär bl.a. att TEAB ansvarar för och fattar alla beslut avseende
uppförande, drift, underhåll m.m. av Sjöledningen och Vattenuttaget, inklusive men inte
begränsat till ledningar för avledning av råvatten från uttagspunkten, pumpstation samt
sådana anläggningar som krävs för mätning och uppföljning av leverans av råvatten vid
Leveranspunkten. Uddevalla Vatten har dock rätt att löpande erhålla information avseende
Vattenuttaget, som enligt TEAB:s skäliga bedömning är relevant i förhållande till Avtalet.

2.8

TEAB ska ombesörja och inneha erforderliga tillstånd och rättigheter för Sjöledningen och
Vattenuttaget. Avseende Landledningen ska erforderliga tillstånd och rättigheter
ombesörjas och innehas av [TEAB], om inte annat överenskoms i enlighet med vad som
anges i Del Två. Kostnader hänförliga till tillstånd och rättigheter avseende Landledningen
ska delas mellan Parterna i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.2 nedan.

DEL TVÅ – SAMARBETET
3.

SAMÄGANDE

3.1

Parterna ska genomföra en gemensam och samordnad upphandling av entreprenaden
avseende Landledningen (”Entreprenaden”). Sådan upphandling ska genomföras i
enlighet med tillämplig upphandlingslagstiftning, utan dröjsmål efter dagen för Avtalet och
i enlighet med vad som anges i Bilaga 2.

3.2

Parterna ska bära hälften vardera av kostnaderna för Entreprenaden. Entreprenören ska
fakturera TEAB, som därefter vidarefakturerar Uddevalla Vatten dennes andel. Parterna
ska också bära hälften vardera av övriga kostnader för nedläggandet av Landledningen,
såsom de projekteringskostnader som upparbetats av TEAB, ersättning till markägare,
ansökningskostnader m.m. Sådana kostnader, [vilkas närmare omfattning ska bestämmas
med ledning av de typer av kostnader som anges i Bilaga 4] ska vidarefaktureras av den
Part som uppburit dem. Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska Parterna gemensamt
fastställa en initial investeringskalkyl avseende Entreprenaden. Beslut om avvikelser från
investeringskalkylen och eventuella kostnadsökningar ska hanteras enligt avsnitt 5 nedan
och delas lika mellan Parterna.

3.3

Parterna ska samäga Landledningen i lika delar, d.v.s. med femtio (50) procent vardera.

3.4

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt ska inte tillämpas på samägandet av Landledningen.
Sålunda äger exempelvis inte någon av Parterna rätt att påfordra god mansförvaltning eller
försäljning av Landledningen på offentlig auktion.

3.5

TEAB ansvarar för att hålla Landledningen vederbörligen försäkrad. Kostnaderna för
försäkringen delas lika mellan Parterna.
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4.

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV LANDLEDNINGEN

4.1

Parterna är överens om att TEAB ska svara för driften och underhållet av Landledningen
och att ett separat driftsavtal ska ingås vilket närmare reglerar villkoren för driften och
underhållet, inklusive planer för besiktningar och periodiskt underhåll.

4.2

Parterna är vidare överens om att dela kostnaderna för drift och underhåll, [vilkas närmare
omfattning ska bestämmas med ledning av de typer av kostnader som anges i Bilaga 5], av
Landledningen i förhållande till respektive Parts faktiska mottagande av råvatten i
Leveranspunkten (”Nyttjad Andel”), dock med ett visst minsta belopp för vardera Part
oavsett sådan Parts Nyttjade Andel, och att ersättningen ska regleras enligt ovannämnda
driftsavtal. Beräkningen av respektive Parts Nyttjade Andel ska ske enligt samma principer
som gäller för den rörliga avgiften för Leveransen, enligt punkten 6.2.7.

5.

SAMVERKAN INOM SAMARBETET

5.1

Styrgrupp

5.1.1

Parternas samverkan inom Samarbetet ska präglas av ömsesidigt förtroende och respekt,
och Parterna är överens om att man har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar
för samverkan. Parterna är vidare överens om vikten av att båda Parter engagerar sig i
Samarbetets olika faser.

5.1.2

Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska Parterna inrätta en styrgrupp som ska bestå av
representanter med erforderliga kvalifikationer från respektive Part (”Styrgruppen”).
Parterna ska äga rätt att byta ut sina representanter i Styrgruppen så länge den aktuella
Parten tillser att den nya representanten har relevant mandat samt är insatt i Avtalet och
bytet inte innebär en betydande olägenhet för samarbete mellan Parterna.

5.1.3

Part ska ha rätt att begära att en representant för Parten (eller relevant tredje part) som inte
normalt ingår i Styrgruppen ska få närvara vid Styrgruppens möten, om så krävs för att
Styrgruppen ska få tillgång till kompetens som bedöms nödvändig för viss fråga.
Kostnader som uppkommer för en sådan representant ska bäras av den Part som begärt
representantens närvaro om inte annat framgår av Avtalet eller annars överenskommits
mellan Parterna.

5.1.4

Styrgruppen ska leda och samordna Samarbetet enligt de riktlinjer som närmare beskrivs i
Bilaga 3. Styrgruppen ska träffas i samband med Avtalets ingående och därefter en gång
kvartalsvis eller på begäran av Part för att diskutera Samarbetets genomförande och tidplan
tills Entreprenaden överlämnats. Därefter träffas Styrgruppen enligt överenskommelse eller
på begäran av Part. Vägledande för Styrgruppens arbete ska vara principen om att syftet
med Samarbetet är att genom uppförandet av en råvattenledning mellan Vattenuttaget och
Delningspunkten säkra en stabil, långsiktig och kostnadseffektiv vattenförsörjning inom
Parternas respektive kommun och närliggande kommuner (”Principen”).

5.1.5

Protokoll från mötena upprättas av Parterna varannan gång vardera och distribueras till
samtliga Styrgruppens ledamöter (och varje annan som deltagit vid mötet) inom en vecka
från mötet.

5.2

Beslutsfattande

5.2.1

Styrgruppens beslut fattas enhälligt. Vid delade meningar ska Parterna sträva efter att en
för Parterna acceptabel kompromiss arbetas fram, vilken beaktar båda Parters intresse av
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Principen. Endast Styrgruppens permanenta medlemmar ska ha rätt att delta i Styrgruppens
beslutfattande.
5.2.2

För det fall att Parterna, trots sådana ansträngningar som anges ovan, inte lyckas nå
enhällighet, ska den aktuella frågan eskaleras till respektive Parts verkställande direktör,
som ska träffas i syfte att försöka nå en för båda Parter acceptabel lösning. Kan Parterna
inte heller då enas om en lösning ska Parterna efter skriftlig begäran av endera Parten
gemensamt utse en neutral expert med erforderlig kompetens för att ta ställning till
oenigheten (”Expert”). Experten ska få tillgång till allt tillgängligt beslutsunderlag som
respektive Part innehar och pröva frågan mot Principen samt fatta ett beslut på
Styrgruppens vägnar. Beslutet ska i utkastformat cirkuleras för kommentarer från Parterna
i god tid innan det slutliga beslutet fattas. Det slutliga beslutet ska tillhandahållas Parterna
skriftligen senast fyra (4) veckor från det att Experten utsetts, om inte en längre tid är
påkallad av omständigheterna. Om Parterna inte kan enas om utseende av en Expert inom
två (2) veckor från det att Part begärt att Experten ska utses, ska Experten på begäran av
endera Parten utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Expertens beslut
ska såvitt det avser fastställande av investeringskalkylen vara slutligt och bindande för
Parterna. För övriga frågor ska Expertens beslut vara slutligt och bindande för Parterna
intill dess att det, om så blir fallet, blivit föremål för domstolsprövning enligt punkt 13.5
nedan.

5.2.3

Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet, ska Parterna gemensamt utarbeta en arbetsordning
för Styrgruppen vilken reglerar det mandat som Styrgruppen har att fatta beslut i olika
frågor. Arbetsordningen ska uppdateras vid behov med beaktande av bl.a. förändringar i
ägardirektiv eller bolagsordning för respektive Part samt tillämplig lagstiftning (inklusive
Kommunallag (2017:725)).
DEL TRE – LEVERANS AV RÅVATTEN

6.

LEVERANS

6.1

Starttidpunkt och volymer

6.1.1

Uddevalla Vatten åtar sig att ta emot och TEAB åtar sig att leverera vatten i
Leveranspunkten från den tidpunkt då Sjöledningen och Landledningen tas i drift och
leverans av vatten i Leveranspunkten är möjlig, vilket preliminärt beräknas inträffa år 2025
(”Starttidpunkten”). Uddevalla Vatten och TEAB ska tillsammans komma överens om
när Starttidpunkten ska infalla, vilket tidigast får ske 12 månader efter det att sådan
överenskommelse träffats.

6.1.2

Det sammanlagda dimensionerande flödesbehovet för Vattenuttaget uppgår preliminärt till
1.140 (ettusen etthundra fyrtio) l/s (det ”Dimensionerande Uttaget”), varvid Uddevalla
Vattens procentuella andel av det Dimensionerande Uttaget uppgår till 50 (femtio) procent,
dvs. 570 l/s (”Uddevalla Vattens Dimensionerande Andel”).

6.1.3

Vid eventuell driftsstörning som medför att vattenuttaget understiger det Dimensionerande
Uttaget, fördelas Parternas vattenuttag enligt samma princip som i punkt 6.1.2, d.v.s. med
50 (femtio) procent vardera av tillgängligt flöde, om annat inte överenskommes.

6.1.4

Uddevalla Vatten har rätt att ta emot råvatten motsvarande Uddevalla Vattens behov från
tid till annan. Dock, för det fall att Parternas gemensamma behov av råvatten överstiger det
Dimensionerande Uttaget, begränsas Uddevalla Vattens rätt att ta emot råvatten till
Uddevalla Vattens Dimensionerande Andel.
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6.1.5

Uddevalla Vatten ska senast den 31 mars varje år med start 2024 tillhandahålla TEAB en
prognos över de volymer vatten Uddevalla Vatten önskar ta emot de kommande tre (3)
åren. Oaktat det föregående, ska Uddevalla Vatten underrätta TEAB om större förändringar
som inträffar eller planeras så snart dessa blir kända.

6.2

Avgift för leverans av råvatten
Allmänt

6.2.1

Uddevalla Vatten ska utge ersättning till TEAB för levererat råvatten på de närmare villkor
som anges i detta avsnitt 6.2. Ersättningen utgörs av en fast avgift, respektive en rörlig
avgift.

6.2.2

Uddevalla Vatten ska betala ersättningen enligt avsnitt 6.2 i enlighet med vid var tid
meddelade instruktioner från TEAB. Betalning av fakturor ska vara TEAB tillhanda senast
tjugo (20) dagar efter fakturadatum.

6.2.3

Den ersättning som Uddevalla Vatten är skyldig att utge enligt detta avsnitt 6.2 ska
säkerställa att såväl Trollhättans kommuns va-kollektiv som Uddevalla kommuns
va-kollektiv inte belastas av kostnader som inte är nödvändiga enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
Fast avgift

6.2.4

Uddevalla Vatten ska betala en fast avgift per år under Avtalets löptid avseende
avskrivningskostnader och räntor för genomförande och uppförande av Vattenuttaget jämte
Sjöledningen, i enlighet med vad som närmare framgår av Bilaga 4. Ersättningen ska
uppgå till den del av kostnaderna som motsvarar Uddevalla Vattens Dimensionerande
Andel. Den del av avgiften som avser räntor, vilka betalas på upparbetad
investeringsvolym, ska betalas månadsvis med start då entreprenaden avseende
Vattenuttaget och Sjöledningen inleds, och den del av avgiften som avser
avskrivningskostnader ska betalas månadsvis med start då entreprenaden avseende
Vattenuttaget och Sjöledningen överlämnas från entreprenören till TEAB.

6.2.5

Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska TEAB fastställa och tillhandahålla Uddevalla
Vatten en initial investeringskalkyl avseende Vattenuttaget och Sjöledningen. TEAB ska
löpande hålla Uddevalla Vatten informerad om förväntade eller faktiska avvikelser från
investeringskalkylen samt förse Uddevalla Vatten med relevant kostnadsunderlag. För det
fall att Uddevalla Vatten har invändningar mot investeringskalkylen eller avvikelser från
denna, ska frågan hänskjutas för avgörande i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.2. Vid
eventuell uppgradering av anläggning eller tillkommande av ytterligare anläggning som
inte regleras i den ursprungliga investeringskalkylen, ska Parterna i samband med att beslut
om sådan uppgradering eller tillkommande anläggning fattas, i god anda förhandla och
genom tilläggsavtal reglera fördelningen av tillkommande kostnader.

6.2.6

TEAB ska årligen, senast den 30 april, informera Uddevalla Vatten om en prognos av
omfattningen av de kostnader som avses i punkt 6.2.4 som förväntas belöpa under den
kommande tre-årsperioden.
Rörlig avgift

6.2.7

Uddevalla Vatten ska betala en rörlig avgift till TEAB för täckande av TEAB:s kostnader
för drift och underhåll av Vattenuttaget jämte Sjöledningen. Avgiften ska baseras på den
volym vatten (kronor per kubikmeter råvatten) som levereras enligt Avtalet och beräknas
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utifrån Uddevalla Vattens Nyttjade Andel enligt den modell som följer av Bilaga 5. Oaktat
storleken av Uddevalla Vattens Nyttjade Andel, ska den rörliga avgiften dock lägst täcka
de merkostnader som uppkommer för TEAB med anledning av att Vattenuttaget och
Sjöledningen dimensionerats för att leverera råvatten även till Uddevalla Vatten, i enlighet
med vad som närmare anges i Bilaga 5. Avgiften ska utgå månadsvis. För undvikande av
missförstånd, ska Uddevalla Vatten dock inte i något fall stå för de kostnader för drift och
underhåll av Vattenuttaget jämte Sjöledningen som TEAB svarar för enligt Bilaga 5.
6.2.8

TEAB ska mäta och kontrollera Uddevalla Vattens Nyttjade Andel genom avstämning av
vattenmätare vid Leveranspunkten.

6.2.9

TEAB ska årligen, senast den 30 april, meddela Uddevalla Vatten storleken på avgiften för
nästkommande kalenderår. Avgiften ska baseras på den prognos som Uddevalla Vatten
lämnat enligt punkt 6.1.5 ovan. TEAB ska årligen, senast den 31 mars, utvärdera om
föregående kalenderårs avgift över- eller understigit kostnaderna för Uddevalla Vattens
Nyttjade Andel, dock lägst motsvarande de merkostnader som Uddevalla Vatten svarar för
enligt Bilaga 5. Avräkning å nästkommande kalenderårs avgift ska göras för att reglera
skillnader mellan upplupna kostnader och erlagd avgift.
DEL FYRA – GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

7.

ANSVAR – MOT TREDJE MAN, VID OFÖRUTSEDDA SKADOR, M.M.

7.1

Vardera Part är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning inom
sin respektive kommun och bär allt ansvar som följer av detta. För undvikande av tvivel
bär Uddevalla Vatten allt ansvar som hänför sig till den vattenledning och de övriga
anläggningar som mottar råvatten i Delningspunkten för överföring till Uddevalla Vattens
distributionsnät.

7.2

Vardera Part åtar sig att hålla den andra Parten skadelös för alla kostnader som
uppkommer, direkt eller indirekt, med anledning av krav, anspråk och förelägganden som
uppkommer eller föranleds på grund av skada eller brott, samt påstådd eller förmodad
skada eller brott, på den andra Partens anläggningar, förutsatt att (i) sådan skada eller brott
är hänförlig till den första Partens vårdslösa eller uppsåtliga agerande, eller underlåtenhet
att agera, eller (ii) den första Parten ansvarar strikt för sådan skada eller brott enligt
tillämplig lag. Ansvar enligt denna punkt omfattar bland annat, men inte uteslutande,
sådana krav, skadeståndsanspråk och förelägganden som framställs med stöd av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster, skadeståndslagen (1972:207), miljöbalken
(1998:808), rättspraxis, allmänna skadeståndsrättsliga principer eller avtalsrättsliga
åtaganden.

7.3

Parterna ska gemensamt ansvara för alla kostnader som uppkommer, direkt eller indirekt,
med anledning av krav, anspråk och förelägganden som uppkommer eller föranleds på
grund av skada eller brott, samt påstådd eller förmodad skada eller brott, på
Landledningen, med mindre än att sådan skada eller brott orsakats av den andra Partens
vårdslöshet, i vilket fall den andra Parten ensamt ska bära ansvaret.

7.4

Parterna ska hålla varandra informerade om sådana omständigheter som kan vara av
betydelse för respektive Part med anledning av Avtalet. Parterna ska särskilt och
omedelbart informera varandra om fel eller andra driftstörningar uppkommer eller befaras.
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8.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING M.M.

8.1

Avtalet gäller till och med den [31 maj 2100], eller till och med den tidigare tidpunkt som
Parterna kommer överens om med hänsyn till Sjöledningens och Landledningens
respektive livslängd. Om Avtalet inte skriftligen har sagts upp av någon av Parterna senast
tio (10) år före avtalstidens utgång, d.v.s. den [31 maj 2090], förlängs Avtalet i perioder
om tio (10) år med tillämpning av samma uppsägningstid.

8.2

Om Avtalet upphör att gälla före den 31 maj 2100, och Parterna inte har överenskommit
om annat, ska den fasta avgiften för Leveransen för tiden från upphörande till den 31 maj
2100 förfalla till omedelbar betalning och Uddevalla Vatten således vara skyldig att
omedelbart erlägga sådan avgift. Uddevalla Vattens kostnadsansvar ska då beräknas enligt
de principer som framgår av avsnitt 6.2 ovan.

8.3

Om Avtalet upphör att gälla innan Landledningen är färdigställd, och Parterna inte har
överenskommit annat, ska, i tillägg till vad som gäller enligt punkt 8.2, respektive Parts
skyldighet att bekosta Landledningen gälla till dess att Landledningen är färdigställd.

8.4

Parts skyldighet att fullfölja detta Avtal, såväl avseende Samarbete som Leverans, är
villkorad av att erforderliga tillstånd, beslut, lov, dispenser m.m. beviljas, under
förutsättning att Part agerat i god tro och efter rimligt bästa förmåga för att erhålla sådana
samt uttömt rimliga möjligheter till överklagande. För det fall att en Part inte kan fullfölja
detta Avtal av sådant skäl som anges i denna punkt 8.4, äger den andra Parten rätt till
ersättning för merkostnader som denne förorsakas med anledning av att denna måste företa
omprojektering.

8.5

Även om Avtalet upphör att gälla ska vad som följer av avsnitt 7 (Ansvar - mot tredje man,
vid oförutsedda skador m.m.), punkterna 8.2-8.3, avsnitt 9 (Sekretess) samt avsnitt 13
(Övrigt) fortsätta att gälla.

9.

SEKRETESS

9.1

Med ”Konfidentiell Information” avses en Parts information som omfattas av sekretess
enligt tillämplig lag eller som skriftligen specificerats av Part som konfidentiell och som
den andra Parten får del eller kännedom om i samband med Avtalet (muntligen, skriftligen
eller på annat sätt). Med ”Konfidentiell Information” avses även alla modifieringar eller
bearbetningar av sådan information som avses ovan.

9.2

Part ska hålla hemlig och får inte lämna ut till eller på annat sätt yppa för tredje part
Konfidentiell Information. Part får inte använda Konfidentiell Information för annat syfte
än sådant som sammanhänger med detta Avtal.

9.3

Parts skyldigheter enligt detta avsnitt 9 gäller inte Konfidentiell Information:
a) som Part skriftligen meddelar mottagande Part att den inte behöver hålla hemlig,
b) som är allmänt känd eller som genom offentliggörande eller på annat sätt blivit
allmänt känd, med undantag för om detta skett genom utlämnande eller yppande i
strid med detta Avtal,
c) som har utvecklats av den mottagande Parten på egen hand utan användning av
den andra Partens Konfidentiella Information,
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d) som Part (inklusive dess direkta eller indirekta moderbolag eller moderförvaltning
eller andra bolag eller förvaltningar inom samma organisation) enligt tillämplig
lag, beslut av myndighet, finansieringsavtal eller motsvarande är skyldig att lämna
ut eller yppa. Dock ska sådan Part, om detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller är
möjligt bland annat med beaktande av tillämpliga tidsfrister, meddela den andra
Parten att Parten är skyldig att lämna ut eller yppa den Konfidentiella
Informationen. Sådan Part ska också, om den andra Parten begär det, skäligen
medverka till att begränsa den skada för den andra Parten som sådant utlämnande
kan medföra, eller
e) som Part kan behöva lämna ut eller yppa till tredje part för att på ett
ändamålsenligt sätt kunna tillgodogöra sig, eller för att genomföra en upphandling
av, det som omfattas av Avtalet, eller som Part annars kan behöva lämna ut eller
yppa för bolag, förvaltningar, enheter eller organ inom Parts organisation. Sådant
utlämnande eller yppande ska dock begränsas så långt möjligt med hänsyn till vad
som är rimligt utifrån Parts behov och den negativa påverkan som det kan få på
den andra Partens verksamhet och alltid föregås av samråd med den andra Parten.
9.4

Vad som anges i detta avsnitt 9 ska inte hindra Part från att, i nödvändig omfattning, lämna
ut eller yppa Konfidentiell Information till sina anställda, konsulter, underleverantörer eller
professionella rådgivare i den utsträckning som krävs för att Parten ska kunna fullgöra sina
förpliktelser eller hävda sina rättigheter enligt detta Avtal. Part ska dock vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att sådana personer som avses ovan iakttar vad som föreskrivs i
detta avsnitt 9, så som att se till att sådan person ingår ett sekretessåtagande som minst
motsvarar åtagandena enligt detta avsnitt 9. Sekretsskyldigheten för sådana personer som
avses ovan ska dock alltid vara begränsad till tillämplig lag (och i synnerhet vid var tid
gällande lagstiftning rörande meddelarfrihet).

9.5

Åtagandena under detta avsnitt 9 ska gälla under avtalstiden men även för en tid av [tre år]
efter det att Avtalet har upphört att gälla, om inte annat följer av tillämplig lag.

10.

FORCE MAJEURE

10.1

Part är fri från ansvar för åtaganden enligt Avtalet i den del fullgörande hindras av
omständighet av extraordinär natur utanför Parts kontroll och som Part inte skäligen kunde
förväntas ha räknat med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit. Exempel på sådana händelser är naturhändelse av extraordinär karaktär, viss
typ av arbetskonflikt, eldsvåda, terrorism, krig, uppror, civil oordning, mobilisering,
energiavbrott, konfiskering, valutarestriktioner och myndighetsingripande och/eller beslut
samt därmed jämförbara händelser (”Force Majeure”).

10.2

Vad som kan anses utgöra Force Majeure bedöms i det enskilda fallet med hänsyn tagen
till samtliga aktuella omständigheter. Det ska dock alltid röra sig om extraordinära och icke
övervinnbara händelser samt omfattar inte omständigheter som orsakas av Parts
vårdslöshet eller brister gällande Parts åtaganden enligt Avtalet.

10.3

Part som önskar åberopa Force Majeure ska omgående skriftligen underrätta den andra
Parten med beskrivning av vilken omständighet som åberopas till stöd för befrielse från
åtagande. Motsvarande krav ska gälla när sådan omständighet upphör.
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11.

OMFÖRHANDLING VID ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Om Part genom lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande åläggs ytterligare krav eller
kostnader för utförande av Samarbetet eller Leveransen än vad som gäller vid Avtalets
ingående, eller om det sker ändring i gällande verksamhetstillstånd enligt miljöbalken,
ändring i annan relevant lagstiftning eller krav, som innebär en väsentlig förändring av en
av Parternas ansvar och/eller kostnader ska diskussion upptas om justering av Avtalet och
Parterna ska i god anda söka nå en överenskommelse härom. För det fall Parterna inte kan
nå en överenskommelse ska frågan eskaleras i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.

12.

RANGORDNING MELLAN AVTALSHANDLINGAR
Avtalet, och dess olika bestämmelser samt de Bilagor som utgör del av Avtalet,
kompletterar varandra och ska tolkas som utgörande en enhet.
Om det finns motstridiga uppgifter i Avtalet,
(a)

ska detta huvuddokument äga företräde framför Bilaga;

(b)

ska, vid motstridighet inom en och samma handling som utgör del av Avtalet, en
mer specifik reglering av en viss fråga äga företräde framför en generell reglering
av samma fråga; och

(c)

ska, vid motstridighet inom en och samma handling som utgör del av Avtalet, text
äga företräde framför ritning.

13.

ÖVRIGT

13.1

Part får inte helt eller delvis överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina
rättigheter och/eller skyldigheter såvitt avser Landledningen eller enligt Avtalet utan att
först ha fått ett skriftligt godkännande från den andra Parten.

13.2

Om Part överlåter äganderätten till en anläggning som berörs av Avtalet, ska sådan Part
informera förvärvaren om Avtalet, och se till att förvärvaren inträder som ny part till
Avtalet. Med förbehåll för punkt 13.1 ovan, äger Part rätt att fritt besluta om sådan
överlåtelse, dock under förutsättning att sådan Part informerar den andra Parten i förväg
och att överlåtelsen inte påverkar TEAB:s möjlighet att ta ut va-taxa enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.

13.3

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för
att vara bindande.

13.4

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som Avtalet berör. Alla
överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av Avtalet (oavsett om dessa
varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före Avtalet ersätts av Avtalet.

13.5

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska, med undantag för vad som anges avseende
frågor rörande investeringskalkylen i punkt 5.2.2, avgöras av allmän domstol i Sverige.

13.6

Parterna är medvetna om att samtliga bilagor inte är färdigställda vid tidpunkten för
Avtalets undertecknande. Avtalets giltighet och ikraftträdande är därför villkorat av att
Parterna överenskommer och undertecknar samtliga bilagor härtill. Om villkoret för
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ikraftträdande inte uppfyllts senast den 31 oktober 2020 så förfaller Avtalet automatiskt
och är utan verkan.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

TROLLHÄTTAN ENERGI AB

UDDEVALLA VATTEN AB

________________________
Pia Brühl Hjort

_______________________
Peter Johansson

_______________________
Jens Borgland

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Schematisk skiss över anläggningar
Gemensam upphandling
Styrgruppen
Modell för fast avgift råvattenleverans
Modell för rörlig avgift råvattenleverans
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1 Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för
Uddevalla kommun
Då nuvarande vattenförsörjning inte är tillräcklig för Uddevalla under torrsomrar och
inte heller i ett långsiktigt perspektiv, har en utredning gjorts för att hitta en framtida
vattenförsörjning för Uddevalla. Trollhättan Energi AB har beslutat att göra en
råvattenledning ut i Vänern och det finns möjlighet att samförlägga ledningar på
denna sträcka. Därför har denna utredning påskyndats under våren 2020.

2 Bakgrund och förutsättningar
Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida
befolkning med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som vi brukar
ta för självklart, men det kan vi inte längre och detta faktum måste beaktas vid
översyn av våra dricksvattenresurser. Befolkningsökning är direkt förenad med ett
ökat behov av dricksvatten, och behoven behöver tillgodoses även på lång sikt.
Dessa behov och tillgängliga dricksvattenresurser beskrivs i en
vattenförsörjningsplan.

2.1 Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun
Ett utkast till vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun finns framtaget och
kommer att genomgå samråd för att sedan antas av kommunfullmäktige.
En viktig slutsats i vattenförsörjningsplanen är att nuvarande vattenresurser och
vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år
2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Såväl behoven utifrån
befolkningsprognos som klimateffekternas påverkan på vattentillgångar är
svårbedömda och uppskattningarna behäftade med stor osäkerhet. I tillägg till
prioriteringen av vattenresurser inom kommunen är det dock motiverat att börja
utreda möjligheterna till stödförsörjning av råvatten från angränsande kommuner.
Vattenförsörjningsplanen har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser som
bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i
Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som
grundvattenresurser kan ses som möjliga framtida tillgångar, och flera används redan
i dagens vattenförsörjningssystem. Den geografiska avgränsningen är Uddevalla
kommun utökat till avrinningsområdesgränserna, men en diskussion förs även om
vattenresurser som ligger utanför detta område, till exempel Öresjö.
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Den nuvarande vattenförsörjningen beskrivs i form av allmänna såväl som enskilda
vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån en
extrapolering av kommunens befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som
mål-år, och med utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i
kommunen.
Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för
allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden
Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika
aspekter vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och
säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet.
Nutida uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter utifrån SGU:s
kommunkartläggning och utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurs utifrån
SMHI:s uppgifter om medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades
genom att justera ner uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd
växtsäsong och för ytvatten med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde.
Prioriteringen av vattenresurser utgick sedan dels ifrån uttagskapaciteten i
vattentillgångarna relativt vattenbehovet för nämnda mål-år, dels ifrån den
poängsättning som vattenförsörjningsplanens multikriterieanalys gav.
Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från
Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en
prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av
vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och
vattendomar kan vara tillräckligt, med vissa modifieringar, för att klara behoven år
2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.
Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn
prioriterade, eftersom de fyller en viktig funktion lokalt.
Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna
användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås inrättande av
vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden.
Ytvattenresurser som skulle kunna användas som reservvattentäkter är Stora
Skarsjön (för Ljungskile) samt sjön Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor
och därifrån pumpa vatten till Öresjö skulle kunna vara en möjlighet att öka
vattentillgångarna kortsiktigt men inte klara det långsiktiga behovet.
Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin strategiska
lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna kyla ytvatten.
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prioriterad är även grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt lokaliserad
och eventuellt skulle kunna fylla samma funktion.
På Bokenäset råder vattenbrist och vattenbehovet framöver kan lösas antingen
genom en kombination av vattentäkter i berg, lokalt uttag från mindre
grundvattenmagasin samt avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från
Mariebergs vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på vattentillgångarna
bedömas.

2.1.1 Dricksvattenbehov
Vattenresurserna Köperödssjöarna och avrinningsområdet för Bäveån, Risån och
Öresjö försörjer idag 99 procent av kommunens dricksvattenabonnenter.
Förbrukningen av dricksvatten nu och i framtiden bedöms vara följande:
2019
4 000 000 m3/år
försörjer
ca 43 000 invånare
2050
5 700 000 m3/år
motsvarar ca 60 000 invånare
2100
8 000 000 m3/år
motsvarar ca 90 000 invånare
Nuvarande vattendom medger uttag ur ovannämnda vattenresurser med 8 000 000
m3/år. Tillgången på råvattnet är emellertid ojämnt fördelad över året och otillräcklig
under torrsomrar. Särskilt tydligt blev detta under sommaren 2018, se nedanstående
diagram. Om det varma och torra vädret hade fortsatt under augusti hade lägsta nivå
i vattendomen för Öresjö nåtts under andra veckan i augusti, och enligt vattendomen
får då inget vatten släppas ut från Öresjö. Hade man trots detta släppt ut vatten till
dricksvattenförsörjning hade det vatten som kan rinna från Öresjö tagit slut till
september.
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Figur 1. I diagrammet illustreras vattendomen i Öresjös övre och undre gränser samt nivån i sjön från
maj till augusti 2018. Sedan finns även extrapolerade nivåsänkningar som kunde inträffat om torrvädret
hade fortsatt under augusti och september.

2.1.2 Reservvattenbehov
Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion på
medellång till permanent sikt baserad på en alternativ vattentäkt och/eller ett
alternativt vattenverk. En reservvattentäkt ska kunna tas i bruk under svåra
förhållanden, när ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvattenproduktion enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut
förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie
eller provisoriskt ledningsnät. Kvalitetskraven för vattenresursen för en
reservvattentäkt bör vara samma som för en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske
till liknande kapacitet. En reservvattentäkt kan etableras i samma vattenförekomst
som en huvudvattentäkt, men bör lämpligast etableras i en alternativ förekomst.
Till Marieberg vattenverk finns ett reservvattenintag i Bäveån söder om Kuröds
industriområde. Ledningen från reservintaget går ihop med ordinarie råvattenledning
in i vattenverket. För att långsiktigt säkerställa en god reservvattenförsörjning ska
råvattenledningen in till verket renoveras under de närmaste åren. Om något
vattenleveransproblem skulle uppstå längs Mariebergs distributionsnät finns inget
alternativt vattenverk eller annan vattenresurs att använda som reserv på lång sikt. I
Uddevalla har man i flera år arbetat med att bygga högvattenreservoarer för att ha
vattenvolymer i reserv vid tillfälliga rörbrott på överföringsledningar. Man har även
kopplat samman ledningar för att möjliggöra matning av vatten från olika håll. Ett
samarbete med Orust kommun har skett där en sjöledning har byggts för att koppla
ihop kommunernas distributionsnät. Ledningen syftar till att kunna mata reservvatten
åt båda håll, vilket för Uddevalla kommuns del innebär att vattenförsörjningen till
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Ljungskile och Fräknestranden delvis tryggas även vid leveransproblem på
överföringsledningen från Uddevalla tätort.
På lång tidshorisont bedöms nuvarande system för reservvattenförsörjning vara
otillräckligt. Västvatten arbetar med att ta fram förslag på hur den framtida
reservvattenförsörjningen kan se ut i kommunen.

2.2 Samarbeten med grannkommuner
När denna vattenförsörjningsplan för Uddevalla tas fram pågår ett arbete med en
regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Ännu finns inga färdiga
resultat eller sammanställningar med koppling till Uddevalla kommun (Book 2019).
Samarbeten inom länet är angeläget och kan eventuellt bli av avgörande betydelse
för att klara den framtida vattenförsörjningen i vissa kommuner.
Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från
Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det finns
en dialog med Trollhättans kommun. Råvatten från Vänern skulle kunna överföras
direkt till Mariebergs vattenverk. En annan möjlighet är överföring till ett av de
delavrinningsområden som ligger närmast, exempelvis till sjöarna inom
delavrinningsområdet mynnar i Bäveån. Samarbeten med Trollhättans kommun kan
bli av stor betydelse för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i Uddevalla
kommun.
Samarbeten med grannkommuner pågår sedan många år i olika frågor gällande den
allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Ett aktuellt mellankommunalt samarbete
om allmän vattenförsörjning är reservvattensamarbetet med Orust kommun. En
sjöledning för dricksvatten mellan Slussen på Orust och Åh, beläget längs
Fräknestranden, möjliggör att reservvatten kan transporteras åt båda håll när det är
problem med ordinarie vattenförsörjning på grund av exempelvis rörbrott och
driftstörningar.

2.3 Trollhättan Energi planerar ny råvattentäkt och nytt vattenverk
Trollhättan Energi AB började år 2012 att planera för sin framtida vattenförsörjning.
Planerna är nu att bygga ett nytt vattenverk samt att bygga en råvattenledning ut i
Vänern. Idag är råvattenintaget placerat i Göta älv. Man bedömer bland annat att den
jämnare kvaliteten på råvattnet samt andra risker som skred och utsläpp uppströms
från avloppsreningsverk, industrier m.m. gör att det är lämpligt att gå ut med en
ledning i Vänern.
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Trollhättan Energi AB har kommit långt i sin tillståndsprocess för vattendom och ett
beslut av Uddevalla kommun om att gå med i vattendomen samt att samförlägga
ledningar ut i Vänern måste vara taget senast 8 april 2020.

3 Utredningen hittills
Denna text förklarar i kronologisk ordning hur utredningen gått till och hur man
uteslutit olika alternativ längs vägen. I den analys som gjorts har följande punkter
ingått:








Identifiering av råvattentäkter och reservvattentäkter
Råvattenkvalitet i täkten
Möjlig kapacitet på vattentäkten
Möjlighet att få vattendom
Miljöaspekter
Möjligheten att bygga ledning
Kostnadsbedömning (drift samt investering)

3.1 Identifiering av råvattentäkter
Följande vattenförekomster har identifierats som eventuell råvattentäkt och en första
bedömning kan ses i nedanstående tabell:
Tabell 1. Denna tabell beskriver identifierade råvattentäkter samt en kort bedömning av dessa.

1.

Ev. råvattentäkt
Öresjö

2.

Vänern

3.

Göta älv

Bedömning
Enligt vattenförsörjningsplanen finns inte tillräckligt
med vatten i Öresjö på lång sikt även om man
skulle göra en förändring i vattendomen.
Vattenvolymen på årsbasis är god och är tillräcklig
till ca år 2050 enligt vattenförsörjningsplanen, men
brist kommer att uppstå sommartid tidigare än år
2050. Senast 2018 uppstod ett kritiskt läge med låg
nivå i Öresjö. Tidigare har problem med torrsomrar
och låga nivåer skett med ca 10-årsintervall.
Vänern har tillräcklig kapacitet för att försörja
Uddevalla med råvatten mycket god kvalité och det
bedöms möjligt att få en vattendom.
Göta älv har dömts ut av Trollhättan som planerar
att bara använda nuvarande intag i älven som ett
reservintag. Detta pga. förändringar i kvalitet,
skredrisk m.m.
Intaget för Uddevalla skulle ligga nedströms
utsläppen från flera avloppsreningsverk. Älven har
som täkt troligtvis tillräcklig kapacitet men osäkert
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4.

Stora Hästefjorden

5.

Havsvatten

6.

Övriga
vattenförekomster i
Uddevalla kommun

med vattendom då många andra redan tar vatten
ur denna täkt, exempelvis Kungälv.
Det finns tidigare utredningar som säger att detta
vatten har för dålig kvalitet för att använda som
råvatten (Ramböll, 2006). Vattentillgången är även
begränsad.
Mängden är tillräcklig och tekniken finns för att
göra om det till dricksvatten. Dock är det mycket
kostsamt att avsalta havsvatten.
Enligt vattenförsörjningsplanen är inte någon
annan förekomst tillräcklig för att försörja Uddevalla
i ett långsiktigt perspektiv. Grundvattentäkter i
kommunen skulle kunna fundera som ett kylvatten
till något annat råvatten som kan vara något varm
sommartid. Övriga täkter i Uddevalla bedöms
därför inte vidare i denna utredning.

3.2 Möjlig ledningssträckning utifrån identifierade råvattentäkter
Nedan beskrivs de ledningssträckningar som möjliggör de identifierade
vattenförekomsterna att bli en råvattentäkt för Uddevalla.

Figur 2. I denna figur beskrivs de ledningssträckningar som möjliggör de identifierade
vattenförekomsterna att bli en råvattentäkt.
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Förklaringar till utsatta ledningssträckningar enligt figur 2 och kombinationer av dessa
kan läsas nedan i tabell 2. De alternativ där havet används som råvattentäkt är inte
illustrerade i bilden men finns med i nedanstående förklaring. Förklaringen beskriver
även om alternativet innebär en reservvattentäkt. Alternativen bedöms bara ha en
reservvattentäkt om det vattensystemet är helt delat från ordinarie råvattentäkt.
Tabell 2 Denna tabell beskriver de alternativ för ledningsdragning som identifierats och en förklarning till
dessa.

Ledningsdragning Förklaring
AB
AB innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en
råvattenledning till nuvarande råvattenintag i Uddevalla.

AC

ACF

AD

Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som
reservvattentäkt.
AC innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en
råvattenledning och fylla på Öresjö.
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
ACF innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med
råvattenledning till nuvarande råvattenintag i Uddevalla. Men
i detta alternativ kan både Uddevalla och Trollhättan få
reservvatten från Öresjö.
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som
reservvattentäkt.
AD innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en
överföringsledning för att fylla på Risån som sedan fyller på
Bäveån. Bäveån går sedan in i Köperödssjöarna där
nuvarande råvattenintag finns.

E

Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
E innebär en överföringsledning för att fylla på Öresjö med
vatten från Göta älv.

F

Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
F innebär en ledning direkt från Öresjö till nuvarande
råvattenintag i Uddevalla.
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
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EF

G

H

I

J

K

L

EF innebär in överföringsledning för att fylla på Öresjö med
vatten från Göta älv men även en ledning till Uddevalla som
gör att man kan få råvatten direkt från Öresjö.
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
G innebär två överföringsledningar med början i Vänern för
att fylla på Risån som sedan fyller på Bäveån. Bäveån går
sedan in i Köperödssjöarna där nuvarande råvattenintag
finns.
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
H innebär en överföringsledning från Stora Hästefjorden för
att fylla på Risån som sedan fyller på Bäveån. Bäveån går
sedan in i Köperödssjöarna där nuvarande råvattenintag
finns.
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt.
I innebär en överföringsledning till befintlig råvattenledning
där Stora Hästefjorden är vattentäkt.
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som
reservvattentäkt.
J innebär en överföringsledning direkt från Vänern till befintlig
råvattenledning. Alternativet innebär att en sjöledning ut i
Vänern behöver byggas som korsar inseglingsrännan till
Vänersborg och Göta älv.
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som
reservvattentäkt.
K innebär att använda havsvatten från Byfjorden som
råvatten och bygga en avsaltningsanläggning (ej illustrerat i
bilden)
Alternativ K resulterar inte i någon reservvattentäkt. Detta för
att ett nytt vattenverk för avsaltning behöver byggas och det
bedöms mycket dyrt att även driva nuvarande vattenverk
som en reserv.
L innebär en gemensam avsaltningsanläggning med Lysekil
samt överföringsledning till någon av städerna. Havet skulle
stå som vattentäkt (ej illustrerat i bilden).
Alternativ L resulterar inte i någon reservvattentäkt. Detta för
att ett nytt vattenverk för avsaltning behöver byggas och det
bedöms mycket dyrt att även driva nuvarande vattenverk
som en reserv.
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3.3 Miljöaspekter med att blanda olika ytvatten
Många av alternativen som är listade i tabell 2 innebär att man blandar vatten från
olika ytvatten. Detta kan innebära spridning av olika sjukdomar så som kräftpest och
att artsammansättningen i ekosystemet störs. Dessa alternativ bedöms därför inte
som möjliga i detta läge då det skulle innebära några år med mycket omfattande
utredningar angående de ekologiska konsekvensen med att blanda olika vatten. En
flerårig utredning kan alltså resultera i att man inte får någon vattendom och att de
alternativ som kvarstår kommer att vara de alternativ där man inte blandar vatten.
Öresjö är skötsel- och skyddsområden för flodkräfta hos Länsstyrelsen i Västra
Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2020). Flodkräftan är idag starkt
hotad och olaglig utsättning av signalkräfta anses vara den största orsaken. I Vänern
och i Göta älv finns signalkräfta vilket gör att det inte kommer att bli tillåtet att pumpa
vatten från varken Göta älv eller Vänern till denna sjö (Länsstyrelsen i Västa
Götalands län, 2016).
Utloppet ur Öresjö är även klassat som regionalt värdefullt vatten för natur.

3.4

Multikriterieanalys

Bara de alternativ som bedöms som möjliga gick vidare i multikriterieanalysen, se
nedan.
Tabell 3. I denna tabell finns en första bedömning om alternativet är genomförbart.

Ledningsdragning Bedömning möjlig eller ej möjlig
AB
Bedöms som möjlig i detta skede
AC
Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa
vatten från Vänern till Öresjö. I Vänern finns signalkräfta och
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta.
ACF
Bedöms som möjlig under förutsättning att man inte pumpar
vatten från Vänern till Öresjö, utan tar vatten ur Vänern direkt
till Uddevalla och använder Öresjö som reservvatten.
AD
Troligen ej möjlig då detta alternativ innebär att blanda vatten
från olika förekomster och kan medföra smittspridning som
exempelvis kräftpest. Det bedöms därför inte troligt att få en
vattendom.

E

Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt och
inte heller något förbättrat råvatten från dagens läge.
Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa
vatten från Vänern till Öresjö. I Göta älv finns signalkräfta och
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta.
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.
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F

Bedöms som ej möjlig då detta alternativ inte ökar
vattenkvantiteten tillräckligt.
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.
Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa
vatten från Vänern till Öresjö. I Göta älv finns signalkräfta och
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta.

EF

Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.
Troligen ej möjlig då detta alternativ innebär att blanda vatten
från olika förekomster och kan medföra spridning av smitta
eller invasiva (Länsstyrelsen i Västa Götalands län, 2016)
arter som exempelvis kräftpest. Det bedöms därför inte troligt
att få en vattendom.

G

Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.
Bedöms som ej möjlig då vattnet i Stora Hästefjorden har för
dålig kvalitet för att kunna användas som råvatten. Detta
alternativ innebär dessutom att blanda vatten från olika
förekomster och kan medföra smittspridning som exempelvis
kräftpest. Det bedöms därför inte troligt att få en vattendom.

H

Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.
Bedöms som ej möjlig då vattenkvaliteten i Stora
Hästefjorden i tidigare utredning bedömts vara otillräcklig
som råvatten.
Bedöms som möjlig i detta skede
Bedöms som möjlig i detta skede
Bedöms som möjlig i detta skede

I
J
K
L

De alternativ som bedöms som möjliga i detta skede gick vidare i
multikriterieanalysen där en bedömning gjordes utifrån kriterierna i tabell 4.
Bedömningarna är gjorda i en skala från 1-5 där 5 är den högsta och bästa
bedömningen.
Tabell 4. I denna multikriterieanalys bedöms olika kriterier från 1-5 där 5 är den högsta och bästa
bedömningen

Alternativ

Råvattenkvantitet

Råvattenkvalitet

Robusthet
av
lösningen

Kostnad
drift och
investering

Summa
poäng

AB
ACF
F
J
K
L

Reservvatten
kvalitet och
kvantitet

5
5
2
5
5
5

5
5
3
5
2
3

4
4
1
4
1
1

5
5
3
4
1
1

3
2
5
3
1
1

22
21
14
21
10
11
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Utifrån denna analys får alternativ AB 22 poäng, ACF 21 poäng och J 21 poäng.
Eftersom det bedöms vara en signifikant skillnad i investeringskostnad för ACF
jämfört med AB och J samt att Trollhättan inte visat intresse för Öresjö som
reservvattentäkt, utesluts även detta alternativ ACF.
Det som skiljer alternativ AB och J i detta läge är robustheten. Detta p.g.a. att det
finns en stor osäkerhetsfaktor i alternativ J, där ledningen måste korsa
inseglingsrännan till Vänersborg i Vänern. Inseglingsrännan är relativt grund och
ledningen behöver muddras alternativt sprängas ner för att fartyg skall kunna passera
över ledningen.
I Trollhättan Energis utredning om ledningssträckning ut i Vänern, har dem valt bort
de alternativ där ledningen gick genom inseglingsrännan av just robusthetssjäl.

3.4.1 Återstående lösningar
De återstående alternativen är AB och J, nedan beskrivs olika för- och nackdelar med
dessa alternativ.


Tidsaspekter
Alternativ AB kräver många snabba beslut med utredningar och
undersökningar som skett under mycket kort tid.
Med alternativ J finns tid för en komplett utredning för byggnation av detta
alternativ.
Om alternativ AB inte väljs nu, finns bara alternativ J att utreda i ett senare
skede då alternativ AB inte längre är möjlig att genomföra.



Komplexitet (tillståndsprocesser och utredningar)
I alternativ AB har sträckan A samt vattendom kommit längre fram i processen
och är påbörjad av Trollhättan Energi AB. Sträcka B bedöms som
genomförbar.
Alternativ J har inte några klara förslag på lösningar då omfattande
undersökningar krävs för att bedöma genomförbarhet. Exempel på detta är
byggnation av ledningssträckan ut i Vänern, bottenförhållande i Vänern och
passage av inseglingsrännan till Vänersborg. Man behöver även göra en
utredning av lämplig intagspunkt i Vänern beträffande vattenkvalitet samt söka
en egen vattendom.
Detta arbete är till stora delar redan gjort av Trollhättan Energi för sträcka A
och det kommer att vara mycket resurskrävande för organisationen i
Västvatten att utföra.
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Säkerhet/robusthet
Båda förslagen bedöms robusta och säkra, båda förslagen uppfyller även
kraven på bra kvalitet, kvantitet samt reservvatten. Alternativ J bedöms dock
mindre robust p.g.a. att ledningen behöver korsa inseglingsrännan till
Vänersborg.



Kostnad
Båda förslagen bedöms som likvärdiga kostnadsmässigt.
Det finns dock osäkerhet av kostnader för alternativ J. Detta i samband med
att inseglingsrännan till Vänersborg behöver korsas. Detta kan innebära t.ex.
sprängning för ledningsschakt under vatten.
Sträcka B ger bäst samförläggningsmöjlighet med andra intressenter mellan
Uddevalla och Tvåstad.

Sammanfattningsvis bedöms båda alternativ som möjliga. AB kräver snabba beslut
men många utredningar för sträcka A är redan gjorda. För alternativ J finns mer tid
men alla utredningar behöver göras samt att det finns en osäkerhetsfaktor med att
korsa inseglingsrännan till Vänersborg i Vänern.

3.4.2 Vidare utredning av alternativ AB
Eftersom det krävs snabba beslut för att gå med Trollhättan Energi i ledningssträcka
A gjordes en mindre utredning för ledningssträcka B. Detta för att göra en grov
bedömning av kostnad och för att djupare bedöma möjligheterna att bygga ledningen.
I detta skede bedöms sträcka B vara möjlig att bygga utifrån något av följande
alternativ, se figur 3.
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Figur 3. Denna figur beskriver olika alternativ (1-4) med olika kombinationer av delsträckor (1-5) för
ledningsdragning av sträcka B. Figuren innehåller en tabell som beskriver antal korsningar med
järnväg, motorväg som krävs för de olika alternativen.
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-04-08

§ 94

Dnr KS 2020/00227

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från
Vänern
Sammanfattning

Uddevalla vatten AB har inkommit med utredning om framtida råvattenförsörjning för
Uddevalla kommun samt förslag om att godkänna att Uddevalla Vatten inleder en
process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och
samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern. Ärendet bedöms
principiellt viktigt då ett positivt beslut dels innebär att lösningen på Uddevallas
framtida råvattenförsörjning ska vara Vänern, dels att en viss ledningssträckning väljs,
samt att det avser en på sikt omfattande investering med avsevärda effekter på VAtaxan.
I utredningen, som delvis baseras på slutsatserna i det pågående arbetet med
vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande vattenresurser och vattendomar, med
vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga
för att klara behoven år 2100. Därför har en utredning påbörjats om att hämta råvatten
från Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten. Några olika
ledningssträckningsalternativ har utretts, varav Uddevalla Vatten förordar en sträckning
som delvis genomförs i samverkan med Trollhättan Energi som redan startat ett arbete
med nytt vattenverk och intag via Vänern. Alternativet är att Uddevalla projekterar en
helt egen sträckning.
Föreliggande förslag innebär att Uddevalla Vatten ges rätt att teckna avtal med
Trollhättan Energi om samprojektering av råvattenledning och sjövattenintag.
Kostnaden beräknas till 46 mkr som delas mellan parterna. Samtidigt bör delsträcka
Trollhättan – Uddevalla projekteras för ett komplett beslutsunderlag för hela ledningen.
Kostnad för detta bedöms till 25 mkr, totalt således knappt 50 mkr. År 2023 beräknas
beslutsunderlag inför byggande av första etappen vara klart. Om Uddevalla kommun då
inte väljer att gå vidare är insatta medel förbrukade.
Den totala kostnaden för färdig råvattenledning mellan Vänern och Mariebergsverket
beräknas till omkring 600 mkr. Detta motsvarar en höjning av VA-taxan med omkring
10 procent.
Ställningstagandet motiveras av samordningsfördelar då två kommuner delar på
kostnaderna. Om Uddevalla kommun skulle välja ett helt eget sträckningsalternativ
uppstår ett antal osäkerhetsfaktorer. De olika sträckningsförslagen och dess
konsekvenser beskrivs mer utförligt i utredningen.
Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-04-08

Forts. § 94
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-24.
Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-03-24.
Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun,
Västvatten AB.
Yrkanden

Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder en process med målet att skriva avtal
med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och samförläggning av råvattenledning
och intagsledning från Vänern,
att det färdiga avtalsförslaget ska tillställas kommunfullmäktige för beslut.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-04-14 av
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M) och Marie-Louise Ekberg (S)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-14
Sebastian Johansson
Skickat 2020-04-15 till
Uddevalla Vatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

§ 305

Dnr KS 2020/00596

Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
Sammanfattning
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta
nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick
invånarantalet till 53 517 invånare.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Uddevalla kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (’Föreningen’) ska
inbetala ett insatsbelopp om 21 406 000 kronor
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp om maximalt 1 300 kronor per
invånare,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-10-28

Forts. § 305

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt beslut ovan.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-10-30
Ingemar Samuelsson (S) och Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-30
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-09-28

Handläggare

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

Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
Sammanfattning
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta
nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick
invånarantalet till 53 517 invånare.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS
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Kommunledningskontoret

2020-09-28

att Uddevalla kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (’Föreningen’) ska
inbetala ett insatsbelopp om 21 406 000 kronor
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp om maximalt 1 300 kronor per
invånare
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt beslut ovan.
Ärendebeskrivning
Om Kommuninvest

Uddevalla kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen.
Uddevalla kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 6 188
000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Dnr KS 2020/00596
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2020-09-28

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner.
Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta
nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick
invånarantalet till 53 517 invånare.

Peter Larsson
Kommundirektör

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
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Skickas till

Dnr KS 2020/00596
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2020-09-03
Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1

Bakgrund

Vid föreningsstämman L6 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringama avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.

2

Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmåI. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
L,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.
En kapitaliseringsperiod är fyra år. For varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser ärenAo2l till2024.
a

En gemensampchtqhqtllig nivå på insatskapital för alla medlemmar

o

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org N:716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örcbrc. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 . Fax: 019-12 11 98 . E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se . lnternet: www.kommuninvesl.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.
a

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare är 2O2L till2024.
Insatskaoital för
L000
1100
1200

kommuner

kr/irrvårtare
kr/invånare
kr/invånare
13001a/invånare

Är
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara enfemtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
tal för
200 kr/invånare
220t<rlinvänare
24Okrlinvänare
26Ol<rlinvänare
o

ZUZI

2022
2023
2024

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2|zL.Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
Förlagslånet awecklas. 201"0 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
törlagslån om L miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket ocksä
föreningsstämman beslutade.
Samtlioa de knmmrner snm .-rar merilemmat 20L0 tecknade forlasslåne.t.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmrilt att rrintan pårt)rhgslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknatförlagslånet erbjuds qtt inbetala motsvarande
b e I opp s o m ins at s knp it al t il I Ko mmuninv e s t Eko no mi s k för e ning.

Ibilaga2 framgår beloppet

som utbetalas

till

de medlemmar som tecknat

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas
insatskapital.

till Kommuninvest

som
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o

Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende2020, dvs. efter stämman ZOZI.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-contentfuploadslZ0}0lO3lFöreningsstämmohandlingar-

2020.pdf
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Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september

2020

20 november 2O2O

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

Frivillig inbetalning till Kommuninvest

av det belopp som
motsvatar förlagslånet. 20 november rir sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto

som förlagslånet utbetalas till.)
30

juni 2021

(senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 202L.

30

juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30

juni 2023

(senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30

juni

2O24 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4

Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2O20 inbetalas som insatskapital

till Kommuninvest.

Sida 414
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5

övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital.I det fall medlemmen har
fiir avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla

er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
ktrnmrarde iusatskapital årcr 2O2l till2024 insatt på bankgiro 5060 - 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas
alternativt 070-340 39 83.

till Ulf

Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se

KovrvruNnvrrEsT EKoNoMISK FöRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Uif Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-10-30

Handläggare

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

Revisionsrapport oktober 2020, uppföljande granskning av
2018 års fördjupande granskningar
Sammanfattning

Kommunens revisorer har låtit göra en uppföljande granskning av 2018 års fördjupade
granskningar i syfte att bedöma vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och
överförmyndaren har vidtagit utifrån de rekommendationer som revisionen då lämnade.
Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndaren i
huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i granskningarna
2018.
Revisionsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom, nämnderna är inte
ombedda att yttra sig över granskningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Följebrev till revisionsrapporten
Revisionsrapport oktober 2020, uppföljande granskning av 2018 års fördjupande
granskningar
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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1. Inledning
Bakgrund
Kommunrevisionen i Uddevalla genomförde 2018 två fördjupade granskningar. I granskningen
av Uddevalla kommuns överförmyndare riktades sex rekommendationer till överförmyndaren.
I granskningen av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess riktades tre
rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunrevisionen har beslutat att inom ramen för den grundläggande granskningen 2020
genomföra en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2018 års granskningar.
Syfte
Syftet med uppföljningen är att bedöma vilka åtgärder överförmyndaren
samhällsbyggnadsnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer.

och

Avgränsning
Uppföljningen avgränsas till att följa upp de rekommendationer som lämnats i 2018 års
fördjupade granskningar. En fullständig förteckning över granskningarna framgår i bilaga 1.
Metod
Uppföljningen har genomförts genom skriftliga frågor till överförmyndaren och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt dokumentstudier. Skriftliga frågor har ställts till den
berörda förvaltningar baserat på de rekommendationer som lämnades i respektive rapport och
nämndernas svar på dessa. Samtliga förvaltningar som besvarat de skriftliga frågorna har
beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. En fullständig källförteckning framgår i bilaga 2.
De granskningar som följs upp i den uppföljande granskningen har genomförts av olika
revisionsbyråer1. Rekommendationerna i de olika granskningarna har därmed varit av
varierande karaktär vilket har påverkat formen för uppföljningen, exempelvis avseende
formulering av skriftliga uppföljningsfrågor.

1

Granskningarna har genomförts av KPMG respektive EY.

2

2. Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Syftet med granskningen var att bedöma om överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt
att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en
tillfredsställande intern kontroll. Vi redovisar inledningsvis vilka rekommendationer revisionen
riktat till överförmyndaren. Därefter redogör vi för överförmyndarens svar på den ursprungliga
revisionsrapporten. Slutligen beskriver vi våra iakttagelser följt av bedömningar i den
uppföljande granskningen.

Revisionens rekommendationer till överförmyndaren
Utifrån granskningen rekommenderades överförmyndaren att:







Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter
samt arkivhantering.
Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.
Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet.
Delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation
att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar.
Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.
Ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare.

I sitt svar på den ursprungliga granskningen (april 2019) uppgav överförmyndaren att ett
förslag till nytt reglemente för överförmyndaren tagits fram men att förslaget ännu inte beslutats
av kommunfullmäktige. I svaret framkom att förslaget till nytt reglemente hade utformats utifrån
samma principer som gäller för övriga nämnders reglementen vad gäller formuleringar kring
hantering av personuppgifter och arkivhantering.
Vidare framkom att en arkivbeskrivning hade upprättats vilken översändes i samband med det
skriftliga svaret. Därtill angavs att en översyn av brandskyddet och skydd mot vattenskada
pågick.
Avseende rekommendationen om att omformulera delegationsordningen för att på ett tydligare
sätt kunna utkräva ansvar uppgavs att förslag till nya delegationsordningen hade omarbetats
för att hänvisa till aktuell lagstiftning och tydliggöra beslutsfattandet. Den nya
delegationsordningen var dock inte antagen när svaret överlämnades.
Vad gäller rekommendation om rutin för granskning av ställföreträdarskap angavs att nya
rutiner skulle börja tillämpas från och med 2020. Av svaret framkom att urvalet skulle baseras
på huvudmännens efternamn och typ av uppdrag för att få spridning mellan de olika formerna
av ställföreträdarskap.
I svaret framkom att det pågick ett arbete med att ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering
av nya ställföreträdare. I arbetet ingick bland annat att ta fram rutiner för information på
hemsida, intresseanmälningar och fastställande av utbildningstillfällen samt kontakt med
övriga kommuner för samarbete.
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2.1.1. Uppföljning av överförmyndarens vidtagna åtgärder
Rekommendation: Komplettera reglemente med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter och arkivhantering
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för samtliga nämnder och
överförmyndarenden 11 december 2019 samt den 8 april 2020. Av reglementet framgår att
respektive nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt
bestämmelserna i arkivlagen och arkivreglemente. Vidare framgår att överförmyndaren är
personuppgiftsansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som hanteras i
verksamheten.
Rekommendation: Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten
I samband med överförmyndarens svar på den ursprungliga revisionsrapporten översändes
överförmyndarens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller en beskrivning av
myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar. Av
arkivbeskrivningen framgår även att sektionschef är arkivansvarig samt att samordnare är
arkivredogörare.
Rekommendation: Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i
närarkivet
Överförmyndaren uppger att en översyn av brandskydd och skydd mot vattenskada i
närarkivet har genomförts tillsammans med kommunens lokalstrateg. Det framgår även att
behovsanalys har upprättats och planering pågår för att bygga om ett rum till ett brand- och
vattenskadeskyddat arkiv. Det saknas ännu en fastställd tidsplan för ombyggnationen.
Rekommendation: Omformulera delegationsordningen avseende vilken befattning som har
delegation att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar
I översänd delegationsordning som antogs av överförmyndaren i oktober 2019 framgår vilken
delegat som har delegation att fatta beslut i de ärenden där delegation är möjligt och
tillämpbart.
Rekommendation: Rutin för urval för djupgranskning av samtliga former av ställföreträdarskap
Av överförmyndarens svar framgår att nya rutiner har antagits för djupgranskning av akter. Det
framgår att överförmyndaren enligt de nya rutinerna kommer djupgranska de ställföreträdare
som året innan fått en anmärkning, de ärenden där avvikelser har uppdagats och de ärenden
där det inkommit klagomål. En rutin för att tillse att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas har dock inte fastställts.
Rekommendation: Rutin för rekrytering av ställföreträdare
Av överförmyndarens svar framgår att en skriftlig rutin för rekrytering av nya ställföreträdare
har upprättats. Av rutinen framgår att rekrytering sker i samverkan med berörd överförmyndare
i respektive kommun. Därtill framgår rutiner för kontroller av nya ställföreträdare genom
belastningsregister, socialregistret och betalningsanmärkningar.
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Vår bedömning
I granskningen riktades sex rekommendationer till överförmyndaren. Vi bedömer att fem av
rekommendationerna har omhändertagits i sin helhet. Vi bedömer att en rekommendation inte
har omhändertagits.
Vi bedömer att rekommendationen avseende att komplettera reglemente med paragrafer som
berör hantering av personuppgifter och arkivhantering har omhändertagets.
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för samtliga nämnder. Av reglementet
framgår att respektive nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt
bestämmelserna i arkivlagen och arkivreglemente. Vidare framgår att överförmyndaren är
personuppgiftsansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som hanteras i
verksamheten.
Vi bedömer att rekommendationen avseende att säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för
verksamheten har omhändertagits. En arkivbeskrivning finns upprättad som anger
arkivansvarig och arkivredogörare.
Vi bedömer att rekommendationen avseende att utreda möjligheterna att förbättra brandskydd
och skydd mot vattenskada i närarkivet har omhändertagits. En översyn har genomförts och
planering pågår för att bygga om ett rum i närarkivet till brand- och vattenskadeskyddat arkiv.
Vidare bedömer vi att rekommendationen avseende att omformulera delegationsordningen har
omhändertagits. En reviderad delegationsordning antogs av överförmyndaren oktober 2019.
Av delegationsordningen framgår vilken delegat som har delegation att fatta beslut i de
ärenden där delegation är möjligt och tillämpbar.
Vi bedömer att rekommendationen avseende att fastställa en rutin som garanterar att samtliga
former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas inte har
omhändertagits. Överförmyndaren har fastställt en ny rutin för djupgranskning av
ställföreträdarskap. Rutinen avser djupgranskning av akter utifrån anmärkningar, avvikelser
eller klagomål. Rutinen adresserar dock inte frågan om att inkludera samtliga former av
ställföreträdarskap i urvalet av de akter som ska djupgranskas.
Slutligen bedömer vi att rekommendationen ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av
nya ställföreträdare har omhändertagits. Detta då förvaltningen har upprättat en skriftlig rutin
för rekrytering av nya ställföreträdare.
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3. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
underhållsprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionens rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden
Utifrån granskningen rekommenderades samhällsbyggnadsnämnden att:
 I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut om
förvaltningens förslag på underhållsplaner.
 Utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.
 Tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende
det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsnämnden uppgav i sitt svar (februari 2019) på den ursprungliga rapporten
att det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process för styrning
och uppföljning. Det uppgavs att treåriga underhållsplaner lyfts till nämnden för beslut om
godkännande i budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Det framkom även att det
pågick ett arbete med att ta fram tioåriga underhållsplaner enligt riktlinjer för investeringar.
Vidare framkom att förvaltningen ska följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt,
betydande avvikelser i underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar.
Exempelvis vid tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
I svaret uppgavs även att ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader
och lokaler.

3.1.1. Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens vidtagna åtgärder
Rekommendation: I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut
om förvaltningens förslag på underhållsplaner.
Förvaltningen uppger i svar per maj 2020 att samhällsbyggnadsnämnden numera beslut om
underhållsplaner i samband med beslut om budget i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer för investeringar. Av protokoll framgår att samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut
om förvaltningens förslag på reinvesteringsplan avseende planerat underhåll av gator, vägar
och allmän platsmark för 2020 vid sitt sammanträde 2019-11-14.
Rekommendation: Utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.
Av förvaltningens svar framgår att nämnden numera erhåller information och uppföljning kring
det planerade underhållet vid större avvikelser. Däremot sker ingen regelbunden uppföljning
annat än i samband med verksamhetsberättelsen.
Rekommendation: Tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten
avseende det planerade underhållet.
Av förvaltningens svar framgår att vissa ROT-renoveringar nu finns budgeterade i
underhållsplanen och flerårsplanen. I nämndens underhållsplan för 2020 listas fem ROTrenoveringar. Därtill finns två ROT-renoveringar med i flerårsplanen för 2020-2022. I samband
med den ursprungliga granskningen 2018 fanns en ROT-renovering med i underhållsplanen
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för 2018. Därutöver återfanns inga ROT-renoveringar i flerårsplanen för 2018-2020.
Anledningen till att endast vissa ROT-renoveringar beaktas i budget beror på att flerårsplanen
samordnas med övriga förvaltningar. ROT-renoveringar planeras således utifrån
verksamheternas behov av ombyggnad.

Vår bedömning
I granskningen riktades tre rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer att
två rekommendationer har omhändertagits i sin helhet. Vi bedömer att en rekommendation
delvis har omhändertagits.
Vi bedömer att rekommendationen att i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för
investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner har omhändertagits.
Samhällsbyggnadsnämnden fattar numera beslut om underhållsplaner i samband med beslut
om budget i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar.
Vi bedömer att rekommendationen utveckla uppföljningen till nämnden avseende det
planerade underhållet delvis har omhändertagits. Nämnden erhåller numera information och
uppföljning kring det planerade underhållet vid större avvikelser. Däremot sker ingen ytterligare
rapportering till nämnden annat än i samband med verksamhetsberättelsen.
Vi bedömer att rekommendationen tillse att ROT-renoveringar beaktas inom ramen för
budgeten avseende det planerade underhållet har omhändertagits. Granskningen visar att fler
ROT-renoveringar beaktats inom ramen för underhållsplan samt även flerårsplan för 2020
jämfört med 2018.
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4. Slutsatser
Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder överförmyndaren och
samhällsbyggnadsnämnden vidtagit utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas
rekommendationer. Den uppföljande granskningen visar att överförmyndaren och
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som
lämnades i 2018 års granskningar. Nedan ges en sammanställd bedömning per granskning
och rekommendation:
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Rekommendationer till överförmyndaren

Bedömning

Tillse att reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter
samt arkivhantering.
Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om arkivansvarig och
arkivredogörare ska också framgå.
Utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet.
Tillse att delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation
att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar.
Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.
Ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare.

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden

Bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar
fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade
underhållet.
Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen
för budgeten avseende det planerade underhållet.

rekommendationen har omhändertagits i sin helhet
rekommendationen har delvis omhändertagits
rekommendationen har inte omhändertagits

Av de rekommendationer som lämnades i 2018 års granskning bedömer vi att följande
rekommendation kvarstår:


Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

Av de rekommendationer som lämnades i 2018 års granskning bedömer vi att följande
rekommendationer kvarstår:


Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det
planerade underhållet.
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Göteborg den 21 oktober 2020

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Johan Palmgren
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Genomförda granskningar
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
EY genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun en
granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess. Syftet med granskningen var
att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att underhållsprocessen för
kommunens anläggningar fungerar på ett ändamålsenligt sätt.


Granskningen visade att enheten trafik och förvaltning vid samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar och ansvarar för det planerade underhållet av kommunens fastigheter. Den 1
september 2018 genomfördes en omorganisation som bidragit till att skapa kortare och
förenklade kommunikations- och beslutsvägar samt en större helhetsförståelse och kontroll
avseende förvaltningens fastighetsportfölj och tillhörande underhåll.
I kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar framgår att samhällsbyggnadsnämnden ska
besluta om underhållsplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar underhållsplaner i
enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Av granskningen framkom dock att
samhällsbyggnadsnämnden inte beslutade om underhållsplanerna i enlighet med
kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för att underhålla och
förvalta
kommunens
fasta
egendom.
Av
granskningen
framkom
att
samhällsbyggnadsnämnden årligen beslutar om verksamhetsplan med tillhörande budget.
Utifrån granskningen framkom dock att nämnden inte erhåller någon information och
uppföljning avseende det planerade underhållet annat än i samband med
verksamhetsberättelsen för nämnden.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska underhållet av kommunens tillgångar
ligga på en långsiktigt hållbar nivå i syfte att undvika kapitalförstöring. Utifrån granskningen
framkom att omfattningen på genomförda underhållsåtgärder är i rimlig nivå utifrån
underhållsbehovet. Däremot framkom att det finns ett eftersatt behov avseende ROTrenoveringar mot bakgrund av att budgeten för det planerade underhållet inte uppges beakta
detta behov.
Revisionens samlade bedömning var att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt
en ändamålsenlig underhållsprocess för kommunens fastigheter. Under granskningen
identifierades vissa förbättringsområden.
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
KPMG genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av rutinerna
kring kommunens överförmyndarverksamhetens. Syftet med granskningen var att bedöma om
överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt att förmyndare, förvaltare och gode män
bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.


Revisionens samlade bedömning var att överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställt att
förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en
tillfredsställande intern kontroll. Under granskningen identifierades vissa förbättringsområden.
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Bilaga 2: Källförteckning
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare








Överförmyndarens svar på revisionsrapporten, april 2019
Skriftliga svar från överförmyndare, maj 2020
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 2020
Arkivbeskrivning för överförmyndaren, odaterad
Överförmyndaren delegationsordning 2019
Behovsbeskrivning avseende överförmyndarens närarkiv, april 2020
Checklista djupgranskning

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess


Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2018-03-06
 Skriftliga svar från kommunledningskontoret per november 2019
 Samhällsbyggnadsförvaltningens underhållsplan 2020
 Uddevalla kommuns flerårsplan 2020-2020 med sammanställd budget 2020
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2020-10-29

Kommunens revisorer

Till: Kommunfullmäktige

Uppföljande granskning 2020
EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av de fördjupade
granskningar som genomfördes 2018. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma vilka
åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndaren vidtagit utifrån de rekommendationer som
lämnades 2018. Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndaren
i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i granskningarna 2018.
Följande rekommendation som lämnades till överförmyndaren i 2018 års granskning bedöms
kvarstå:
•

Fastställ en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet
av de akter som ska djupgranskas.

Följande rekommendation som lämnades till samhällsbyggnadsnämnden i 2018 års granskning
bedöms kvarstå:
•

Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade
underhållet.

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Uddevalla den 29 oktober 2020

Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-10-23

Handläggare

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

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet,
revisionsrapport
Sammanfattning

Kommunens revisorer har låtit granska samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med
fokus på arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Granskningens
slutsatser och iakttagelser har översänts till samhällsbyggnadsnämnden som senast den
12 januari 2021 ska yttra sig över granskningen. Nämndens yttrande kommer därefter
tillställas kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Följebrev till granskningsrapporten
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2020/00643

Revisionsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Oktober 2020

Granskning av
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verksamhet
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en
granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av
investeringsprojekt.
Granskningen visar att förvaltningen under föregående år arbetat med att förankra
kommunens nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen. Det
framkommer dock att det fortsatt saknas tillräcklig detaljnivå och tydlighet i nämndernas
behovsanalyser som utgör underlag för beställning av investeringsprojekt. Genomförd
processgenomgång av de fyra utvalda projekten Källdalsskolan, Simhallen Kungsgatan etapp
2-3 och Vildvinet visar att det överlag har saknats tillräckligt planeringsunderlag till grund för
investeringarna utifrån kraven i då gällande investeringspolicy.
Vidare visar granskningen att nämnden under senare år nyrekryterat projektledare i den mån
att tidigare problematik kring kompetensförsörjning inte kvarstår. Kompetensförsörjning
beskrivs inte vara ett hinder för nämndens arbete med investeringsprojekt.
Granskningen visar att samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inte utgör något
hinder i investeringsprocessen. Vid genomgång av de fyra nämnda projekten framkommer
heller inte problem kopplade till ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Granskningen visar slutligen att samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning
av pågående investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver
bli mer detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför
sent får information om projekt som inte kan hålla sin budget. I granskningen framkommer
därtill att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en
detaljerad och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
Vår slutsats utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
samhällsbyggnadsnämnden
delvis
säkerställt
ändamålsenliga
arbetsformer
för
genomförandet av investeringsprojekt men att det finns utvecklingsområden.
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:
► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
► Säkerställa att detaljerad ekonomisk uppföljning i investeringsprojekt möjliggörs i syfte
att uppnå effektivare ekonomistyrning och ökad transparens.
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1. Inledning
Bakgrund
Kommunrevisionen har bedömt det som väsentligt att genomföra en granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Bakgrunden beskrivs i bilaga 1.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden
ändamålsenliga arbetsformer för att genomföra av investeringsprojekt.

säkerställt

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:
►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete
kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande av investeringsprojekt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt?

►

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning av
investeringsprojekt, både vad avser uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan?

med

Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
►

Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.

►

Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur
investeringsprojekt ska genomföras i kommunen.

►

Lag om kommunal bokföring och redovisning som exempelvis reglerar värdering,
anskaffningsvärde samt nedskrivning av anläggningstillgångar.

►

Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) avseende materiella
anläggningstillgångar samt nedskrivningar.

►

Reglemente för nämnderna.

►

Eventuella mål, riktlinjer och rutiner avseende investeringsprocessen.

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.
Metod
Granskningen har genomförts med dokument- och intervjustudier. Därutöver har djupintervjuer
med projektledare för fyra utvalda investeringsprojekt genomförts. Källförteckning framgår i
bilaga 3.
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2. Investeringsprocessen i Uddevalla kommun
Arbetsformer
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om effektiva och välfungerande arbetsformer samt
revisionsfrågan om arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Riktlinjer för kommunens investeringsprocess
Uddevalla
kommuns
investeringsprocess
ägs
av
kommunstyrelsen
genom
kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Investeringsprocessen utgår från ett antal
kommunala styrdokument. I riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun framgår
ansvarsfördelningen i investeringsprocessen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och övriga nämnder. Till riktlinjerna finns tillämpningsanvisningar som beskriver förfarandet
mer ingående vid olika typer av investeringar. I styrdokumenten för investeringsprocessen
ingår även kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. Dessa är dock till stora delar inaktuella då
de antogs 20061.
Aktörer i kommunens investeringsprocess.
Följande aktörer ingår i kommunens investeringsprocess:
►

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för genomförandet av investeringsprojekt åt
samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder efter beställning. Genomför även
förstudier åt övriga förvaltningar efter beställning.

►

Kommunens förvaltningar. Ansvarar för att identifiera och analysera behov av
investeringar i sina verksamheter. Ansvarar för att beställa investeringsprojekt från
samhällsbyggnadsförvaltningen.

►

Lokalförsörjningsgruppen.
Lokalstrategen
på
kommunledningskontoret
är
sammankallande. Gruppen utgörs därutöver av tekniska avdelningen, fastighetschef,
mark- och exploateringschef, planchef samt en utsedd representant från respektive
förvaltning. Ansvarar för att matcha förvaltningarnas lokalbehov med tillgängliga
resurser och prioritera nämndernas förslag inför kommunstyrelsens framtagande av
lokalförsörjningsplan. Gruppen är underställd kommunstyrelsen.

►

Särskild lokalförsörjningsgrupp mellan barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Utgörs av tjänstepersoner och förtroendevalda från
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ansvarar för att stärka
förutsättningarna för samarbete mellan tjänstemän och politiker inom nämnderna.

►

Styrgrupp för stadsutveckling. Utgörs av samhällsbyggnadsnämndens presidium och
kommunstyrelsens presidium. Styrgruppen ansvarar för att samordna större projekt
inom kommunen. Samordningen är avsedd att fungera horisontellt mellan kommunens

1

I kommunens lokalförsörjningsplan 2020-2030 står att riktlinjerna för lokalförsörjning ska uppdateras
och revideras under 2019, men vid granskningstillfället 2020 har inga nya riktlinjer tagits fram.
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förvaltningar. Investeringar som avser centrum, hamnen samt skolor är exempel på
projekt som hanteras av styrgruppen.
►

Kommunstyrelsen. Ansvarar för framtagande av lokalförsörjningsplan och har en
beredande roll gentemot kommunfullmäktige för framtagande av flerårsplan och
investeringsplan.

►

Kommunfullmäktige. Ansvarar för beslut om flerårsplan, investeringsplan,
lokalförsörjningsplan samt igångsättningsbeslut för investeringsprojekt.

Beskrivning av kommunens investeringsprocess
I figuren nedan åskådliggörs investeringsprocessens olika moment.
Figur 1. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess vid behov av verksamhetslokaler

1. Verksamheten tar fram
behovsbeskrivning.

2. Förvaltningen genomför
behovsanalys

3. Förvaltningen beställer
förstudie av SBF

4. Nämndbeslut om
förvaltningens underlag till
lokalförsörjningsplanen

5. Lokalförsörjningsgruppen tar
fram förslag på prioritering av
kommunens behov

6. KS tar beslut om
lokalförsörjningsplan som
underlag till budgetdialog.

Behovsfas

Prioriteringsfas (nov-juni)
7. Budgetdialog. Nämnderna
presenterar sina prioriterade
behov

8. Den politiska majoriteten
prioriterar och presenterar
förslag till investeringsbudget

9. KF beslutar om flerårsplan
inkl. plan för lokalförsörjning
och investeringar

10. Nämnd beställer projekt
av SBF som tar över ansvaret
för investeringen

11. Projektet planeras i detalj
genom projektplan och
genomförs av SBF

12. Erfarenhetsåterföring med
beställande nämnd.
Slutredovisning och upprättande
av internhyresavtal

Genomförandefas

Behovsfas (1-3 i figur)
Investeringar i kommunen inleds med en behovsfas. Behovsfasen påbörjas med en
behovsbeskrivning från verksamhetsnivå i aktuell förvaltning. Förvaltningen tar därefter fram
en behovsanalys. Behovsanalysen ska säkerställa att behov finns, identifiera problem och
beskriva nyttan vid investering. Den tredje och sista delen i behovsfasen är genomförandet av
en förstudie. Förvaltningen beställer denna från samhällbyggnadsförvaltningen. Den
beställande förvaltningen äger fortfarande ansvaret för investeringen i detta skede.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det vanligtvis planeringsavdelningen som genomför
förstudier utifrån finanseringsansvarig nämnds behovsanalys. Tekniska avdelningen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för byggnation, drift, underhåll och förvaltning av
fastigheter. Projektenheten under tekniska avdelningen ansvarar för genomförandet av
projekt.
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Prioriteringsfas (4-9)
Kommunens nämnder fattar i detta skede beslut om underlag till kommunens
lokalförsörjningsplan. Besluten grundar sig på respektive förvaltnings behovsanalyser och
förstudier. Lokalförsörjningsgruppen samlar därefter in nämndernas underlag och tar fram
förslag på prioritering av investeringar utifrån kommunens samlade behov. Därpå följer att
kommunstyrelsen tar beslut om en lokalförsörjningsplan för kommunen, som underlag till
budgetdialog.
Budgetdialog tar vid i april årligen. Vid dialogen presenterar nämnderna sina prioriterade
investeringsbehov för kommande år. Dialogen ska baseras på den lokalförsörjningsplan och
genomförandeplan2 som kommunledningskontoret utarbetat.
Efter budgetdialogen gör den politiska majoriteten en prioritering av investeringsprojekten.
Majoriteten presenterar sedan sitt förslag till investeringsbudget.
Prioriteringsfasen slutförs genom att kommunfullmäktige beslutar om kommunens flerårsplan
samt investeringsplan, lokalförsörjningsplan och även igångsättningsbeslut för vissa
investeringar. Efter att igångsättningsbeslut erhållits kan investering påbörjas.
Genomförandefas (10-12)
Efter igångsättningsbeslut från kommunfullmäktige beställer aktuell nämnd projektet av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens projektavdelning tar i detta
skede över ansvaret för investeringen.
Projektet planeras nu i detalj genom en projektplan och genomförandet påbörjas. I samband
med projektets slutförande görs en erfarenhetsåterföring med beställande nämnd. Detta följs
av slutredovisning av projektet samt av att ett internhyresavtal upprättas.
Iakttagelser från intervjuer och dokumentstudier
Den beskrivna investeringsprocessen implementerades i början av 2018 utifrån
kommunfullmäktiges
beslut
om
riktlinjer
för
investeringar
med
tillhörande
tillämpningsanvisningar. I samband med tillämpningen har flertalet mallar och rutiner
utarbetats. Exempelvis har nya mallar utarbetats för nämndernas beställningar till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I intervjuer framkommer att det har funnits skilda uppfattningar bland kommunens förvaltningar
om hur processen ska gå till. Det har också funnits skilda uppfattningar om i vilket skede
samhällsbyggnadsnämnden ska ta över projektansvaret. Arbetet med den nya
investeringsprocessen har syftat till att klargöra, beskriva och göra den mer känd inom
förvaltningarna.

2

Genomförandeplanen är en del av kommunens övergripande planeringsprocess.
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Medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen har under framförallt 2019 besökt politiker
och tjänstepersoner för att kommunicera den nya processen. Inom de övriga förvaltningarna
pågår enligt uppgift ett arbete med att tydliggöra ansvar och roller tidigt i
investeringsprocessen. Det uppges dock kvarstå mer arbete innan investeringsprocessen blir
tillräckligt känd och därigenom tillämpad för att arbetet ska bli effektivt. Nämndernas arbete i
behovsfasen beskrivs som en fortsatt utmaning och det framförs att detta arbete fungerar
ineffektivt. Nämndernas behovsanalyser som utgör underlag till beställningar av förstudier från
samhällsbyggnadsförvaltningen lyfts fram som ett särskilt utvecklingsområde. Nämndernas
behovsanalyser behöver bli mer detaljerade och tydliga.
En ytterligare utmaning som lyfts fram är att tidsplanen under behovsfasen ofta inte håller,
även i den nya investeringsprocessen. Framdriften i denna fas fungerar alltså inte som den
ska. I intervju framförs att samhällsbyggnadsförvaltningen behöver förbättra sin återkoppling
till de beställande nämnderna i detta skede. Det framkommer även att moment i processen
har förbigåtts. Detta har inneburit att moment har behövts göras i efterhand istället, något som
försenat genomförandet.
I intervju framförs att ett återkommande problem i kommunens investeringsprocess är att
investeringsbudgeten inte används i tillräcklig utsträckning. År 2019 nyttjades 66 procent av
kommunens investeringsbudget om 795 mkr. I kommunens delårsrapport per april 2020
prognostiserades att cirka 68 procent av 2020 års budget förbrukas under året. I
samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per april 2020 framförs att avvikelse mot budget
till största del beror på att projekt ännu inte beställts av finansieringsansvarig nämnd (avser 70
mnkr)3.
Det framkommer att flera projekt som finns med i investeringsbudgeten i dagsläget inte
påbörjats, har bytts ut eller avslutats med kort varsel. Detta på grund av att verksamhetens
behov inte motsvarat det behov som kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget
grundat sig på. Enligt uppgifter har det även funnits en kultur av att inkludera projekt i
investeringsbudgeten som det funnits kunskap om inte kommer genomföras.
En annan orsak till differensen mellan investeringsbudget och utfall beskrivs vara otillräckliga
behovsanalyser i många av de projekt som ingår i investeringsbudgeten. I intervju framförs
vikten av att de projekt som inkluderas i investeringsbudget har genomgått tillräckligt
detaljerade behovsanalyser och förstudier, något som är ett fortsatt problem.
Arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
I intervjuer framförs att arbets- och ansvarsfördelningen överlag fungerar väl. Från
tjänstemannahåll upplevs inte att politiken detaljstyr projekt. I intervjuer beskrivs att
problematik vad gäller arbets- och ansvarsfördelning i investeringsprocessen snarare finns
mellan förvaltningarna och när ett projekt ska överföras mellan dessa.

3

Utöver detta beror avvikelsen till största del på senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplan 20202030. Nyinvesteringen i simhall är ett av objekten med senarelagd tidplan.
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Kompetensförsörjning
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om kompetensförsörjning för att säkerställa genomförande
av investeringsprojekt.
I samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2019-2022 har nämnden utarbetat en nämndstrategi
samt två egna mått utifrån den övergripande strategin säkra kompetensförsörjningen. Ett mått
avser att andelen främjande, förebyggande och tidiga insatser ska öka i relation till andelen i
rehabilitering. Det andra måttet är att andelen som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och
personligt i sitt arbete ska öka. Nämnden inkluderar även med kommunfullmäktiges mått om
minskad sjukfrånvaro.
I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 framgår att det är hög efterfrågan
på de kompetenser nämnden söker, vilket försvårar nyrekrytering. Vid intervjuer framgår dock
att kompetensförsörjning inte längre ses som ett problemområde för samhällsbyggnadsnämnden eller för kommunens investeringsprocess.
Tidigare har konkurrensen med andra kommuner om projektledare medfört svårigheter att
nyrekrytera. Vid intervjutillfället framgår dock att flertalet projektledare har rekryterats på
senare år och att problematiken inte kvarstår. Överlag framträder i intervjuer med både
förvaltning och projektledare en bild av att kompetensförsörjning nu inte utgör något hinder i
nämndens arbete med investeringar.
Uppföljning
Avsnittet behandlar revisionsfrågan om uppföljning av investeringsprojekt, vilken även
behandlas i avsnittet 2.6 med genomgång av utvalda investeringsprojekt.
Kommunens riktlinjer för investeringar beskriver att löpande uppföljning av pågående
investeringar ska ske i delårsrapporterna i april respektive augusti, samt i årsredovisningen.
Investeringar med en totalutgift över 25 mnkr redovisas separat i årsredovisningen.
Investeringsprocessen i varje projekt slutar med en utvärdering av projektet för
erfarenhetsåterföring för kommande investeringar vilket framgår av kommunens
tillämpningsanvisningar till riktlinjerna för investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av övergripande ekonomisk uppföljning avseende
investeringar i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Därutöver får nämnden genom en
stående punkt på dagordningen information om pågående projekt vid varje sammanträde. Av
intervjuer framgår att barn- och utbildningsnämnden i sin tur får del av rapportering i de
investeringsprojekt som berör investeringar i skolor.
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Samhällsbyggnadsnämndens presidium4 uppger i intervju att det finns en välfungerande
arbetsform för informationsdelning mellan förvaltning och presidium avseende
investeringsärenden. Uppföljningen av pågående enskilda investeringar till nämnden beskrivs
samtidigt som ett utvecklingsområde. Som exempel nämns särskilt att projektfördyringar
kommer nämnden till del alltför sent och att nämnden då står inför fullbordat faktum. I intervjun
framförs därtill att den stående punkten på dagordningen med information om pågående
projekt behöver bli mer detaljerad och innehålla löpande ekonomisk uppföljning till nämnden.
Respektive projektledare ansvarar för projektspecifik uppföljning av kostnader och tidsplan. I
intervjuer framkommer att det finns problem med projektledarnas systemstöd för
ekonomiuppföljning av projekten. Projektledarna önskar att det ska bli enklare att via
systemstöd göra en mer detaljerad ekonomisk uppföljning. Nuvarande systemstöd saknar
tillräckliga möjligheter till detta. Även inom förvaltningen uttrycks att det finns ett behov av att
utveckla systemstödet så att mer regelrätt projektuppföljning kan genomföras.
Det framkommer att det inom kommunen pågår ett arbete med att införa ett beslutsstödsystem
för att underlätta uppföljningen för chefer, där driftuppföljning är första prioritet och
investeringsuppföljning är andra prioritet. Syftet med beslutsstödet är att det ska kunna fånga
detaljerad uppföljning så som nedlagd tid och poster i olika delar av projekten.
Genomgång av fyra utvalda investeringsprojekt
I avsnittet behandlas iakttagelser från genomgång av fyra investeringsprojekt som vid
granskningstillfället pågår eller nyligen slutförts.
Bakgrund, metod och urval för genomgång av investeringsprojekt
Syftet med genomgången har varit att tydligt kartlägga och belysa investeringsprocessen samt
bedöma följsamheten mot de riktlinjer och rutiner som anger hur investeringsprocessen ska
fungera. Fyra investeringsprojekt har valts ut genom ett strategiskt urval där projekt från olika
finansieringsansvariga förvaltningar innefattas samt inom olika beloppsnivåer. Urvalet har
gjorts i samråd mellan EY och utsedda kontaktrevisorer. Nedan framgår urvalet samt
finansieringsansvarig nämnd:
► Källdalsskolan inkl. storlek +, Sär och idrott (Barn- och utbildningsnämnden)
5
► Simhall (Kultur- och fritidsnämnden )
► Kungsgatan etapp 2-3 (Samhällsbyggnadsnämnden)
► Vildvinet LSS (Socialnämnden)
Genomgången av projekten har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer med ansvarig
projektledare. I tidigare intervjuer med tjänstepersoner vid förvaltningen, kommunledningskontoret och projektledare uppdagades att de främsta riskerna i investeringsprocessen kunde
hänföras till planering och uppföljning. Genomgången har därför avgränsats till att innefatta
projektens planering och uppföljning.
4

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har under granskningens genomförande bytts ut efter beslut
i kommunfullmäktige 2020-07-01.
5
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa projektet.
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Samtliga fyra utvalda projekt har påbörjats innan den nya investeringsprocessen infördes i
kommunen 2018. Således har andra krav gällt än vad som är fallet för projekt som påbörjats
från 2018 och framåt. Särskilda kriterier för dokumentstudier av projekten har tagits fram med
utgångspunkt i den investeringspolicy som gällde mellan 2012-2017.
Projekt Källdalsskolan
Bakgrunden till projektet är att samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen kommit fram till att den tidigare Herrestadsskolan varit i så dåligt skick
att stora delar av skolan behövde rivas. Projektet slutfördes våren 2020 och slutbesiktning
ägde rum den 1 juni 2020. Skolan är 12 000 kvadratmeter stor och har plats för 580 elever
inom årskurs F-6 samt grundsärskola för årskurs F-6.
Planering
Planeringen av projektet påbörjades 2015. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i
februari 2016 beslutades att anvisa 300 mnkr för projektets genomförande.
Planeringen av projektet inleddes genom att behov identifierats och att barn- och
utbildningsnämnden i november 2015 behandlade en behovsanalys av lokaler till
lokalförsörjningsplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter i februari 2016 att
anvisa 300 miljoner kronor för projektets genomförande. Under hösten 2017 påbörjades
genomförandefasen i projektet. Av intervju framkommer att genomförandet stoppades tillfälligt
i början av 2018 på grund av att ritningar och planering av pålningsarbete varit felaktigt utfört
av den anlitade konsulten6. Stoppet pågick i 4-6 månader och har påverkat tidsplanen genom
att projektet slutfördes i juni 2020 istället för december 2019.
I intervju framkommer att planeringsunderlag från barn- och utbildningsnämnden samt även
den löpande kommunikation som förts med nämnden fungerat väl överlag. Budgeten i
genomförandet av projektet har inte överstigit de 300 miljoner kronor som anvisats.
Uppföljning
Projektledaren har under projektets gång följt upp ekonomin minst en gång i månaden. Ett
avslutande ekonomimöte skulle enligt uppgift vid intervjutillfället äga rum i början av juli 2020.
Uppföljningen av byggnationen har gjorts genom byggmöten var tredje vecka. Projektets
tidsplan har också följts upp var tredje vecka.
Tidigt i projektets genomförande har barn- och utbildningsnämnden (finanseringsansvarig) och
samhällsbyggnadsnämnden (utförare) erhållit löpande uppföljningar. Dessa uppföljningar har
skett mer sällan närmare projektets slutskede. Vid det nämnda stoppet ska en nära dialog ha
förts mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.
I intervju framkommer att det genom nuvarande systemstöd (Raindance) är svårt att få en bra
överblick över vissa delar av projektens ekonomi. Systemstöd beskrivs av projektledaren som
det främsta utvecklingsområdet inom investeringsprocessen.

6

Det pågår en rättsprocess i frågan vid granskningstillfället 2020.
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Projekt Simhallen
Det ska byggas en ny simhall i kommunen. Efter beslut i kommunfullmäktige 2019-11-13 har
placeringen satts till Rimnersområdet i kommunen7. Kommunfullmäktige bestämde vid samma
tillfälle att den dåvarande ekonomiska ramen för investeringen fortsatt skulle gälla. Vid
intervjutillfället i juni 2020 var projektets status att entreprenör har upphandlats och att en
anbudspresentation av arkitekter skulle upphandlas under juni 2020. Fler upphandlingar skulle
följa efter sommaren 2020 i syfte att ha en färdig grupp av entreprenörer i mitten av september
2020. Fram till september 2020 ska arkitekter arbeta med programskedet i projektet.
Kommunfullmäktige har bestämt att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad
genom så kallad partnering8.
Planering
Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut i februari 2013 om att ett nytt bad skulle lokaliseras
till området direkt väster om Riverside9. Kommunstyrelsen gav i maj 2014 tekniska nämnden i
uppdrag (idag samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja projektet ”Badhus Uddevalla”. Kulturoch fritidsnämnden har därefter beslutat om ett lokalprogram i april 2015.
Under 2015 beställde nämnden programhandlingar/skiss för utformning, gestaltning och
kostnadsberäkning av badet från samhällsbyggnadsförvaltningen, detta i enlighet med beslutat
lokalprogram. I den av fullmäktige beslutade flerårsplanen för 2016-2018 beslutades att den
ekonomiska ramen för investeringen i nytt badhus uppgick till ett belopp om 400 miljoner
kronor.
I februari 2016 beslutade kultur- och fritidsnämnden att begära ett igångsättningsbeslut för
badet, utifrån lokalprogrammet, av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav
igångsättningsbeslut i februari 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen beställde därefter
projektering samt byggnation av simhallen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade även i november 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillskapa en organisation för projektets styrning. Styrgruppen består av kommunstyrelsens
presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium och har i regel månatliga möten. Mellan
styrgruppens möten har förvaltningarna möten sinsemellan.
I intervju med projektledare för simhallen framgår att beslutet om placering på Rimnersområdet
i kombination med att behålla samma investeringsram medfört att projektet behövts minskas i
omfattning. Yta och volym har minskats. Förutsättningarna för att hålla budget bedömdes av

7

Initialt innebar ett inriktningsbeslut från kommunfullmäktige i februari 2013 att placeringen skulle bli
direkt väster om Riverside. I april 2016 bestämde fullmäktige att placeringen skulle vara Windingsborg,
vilket genom beslut i november 2019 ändrades till Rimnersområdet.
8
Partnering används för att främja mer fokus på samverkan än på konkurrens i affärsrelationerna, men
partnering kan ändå baseras på vissa konkurrensinriktade inslag. Löpande räkning med incitament är
den vanligaste ersättningsformen vid partnering (Eriksson och Hane, Uppdragsforskningsrapport
2014:4 ”Entreprenadupphandlingar”, på uppdrag av Konkurrensverket).
9
Efter en motion i fullmäktige beslutade samhällsbyggnadsnämnden att utreda både placering vid
Riverside samt - i enlighet med motionen - vid fastigheten Windingsborg.
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projektledaren som ganska goda vid intervjutillfället. En projektbudget anpassad till nya
placeringen på Rimnersområdet ska tas fram under hösten 2020 och anlitad entreprenör
genomförde i samband med intervjutillfället förprojektering för denna.
Det lyfts inte fram några särskilda risker kopplat till projektets underlag och planeringsfas. Efter
fullmäktiges senaste beslut har ett antal oklarheter lyfts inom styrgruppen. Vid intervjutillfället
kvarstod en oklarhet avseende placering av hoppbassäng. Den främsta risken i projektet
beskrivs vara projektets ekonomi. Om budget inte hålls behöver fullmäktige fatta ett nytt beslut
eller så behöver projektets omfattning minskas ytterligare.
Uppföljning
Projektets styrgrupp möts som nämnts i regel månatligen. Projektledaren rapporterar till
styrgruppen. Därutöver sker varannan vecka ett möte med projektsamordnaren för
Rimnersområdet vilken i sin tur enligt uppgift rapporterar till kommundirektörens
ledningsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden med förvaltning uppges vara involverade i projektet
igen efter att ha haft mindre delaktighet i samband med beslutet om ny placering. När
byggnationen av simhallen påbörjas avses möten hållas med entreprenör minst varannan
vecka, där ekonomin i projektet också följs upp.
Även i denna intervju framförs att systemstödet är ett utvecklingsområde för att möjliggöra en
mer detaljerad uppföljning av projektets ekonomi.
Projekt Kungsgatan etapp 2-3
Projektet är en del av en upprustning av Uddevalla centrum, enligt uppgift mot bakgrund av en
uppfattning om att området varit på nedgång samt av önskemål från centrumhandlare.
Planering
Projektet inleddes med en förstudie 2015-2016 som enligt uppgift tagits fram under stor
tidspress efter uttryckliga önskemål från politiken om en snabb process. Förstudien
färdigställdes i november 2016. I förstudien konstaterades att projektet var svårberäknat både
vad gällde genomförandetid och kostnad men att grundidén var att byggnation skulle pågå i
tre år.
Det var tänkt att genomföra projektet genom en brett sammansatt styrgrupp i kommunen.
Styrgruppen skulle bidra till att förankra projektet. En sådan styrgrupp bildades dock aldrig och
projektet leddes istället av samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare.
Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2017 åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
ombyggnationen av Kungsgatan. I sammanfattningen av beslutet framgick att arbetena
beräknades komma igång under 2017. Mot bakgrund av politikens önskemål om högt tempo i
projektet bygges under 2017 en provyta på Kungsgatan för att kunna ta med sig erfarenheter
i hur projektet skulle bedrivas samt för att visa hur resultatet skulle kunna se ut.
I intervju framkommer att det tidigt under projektets gång var tydligt att det var svårt att beräkna
både tid och kostnad för genomförandet och att kalkylen var osäker. Projektledaren tog, efter
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en omvärldsbevakning av andra kommuner som genomfört liknande projekt, fram nyckeltal för
att beräkna kostnad och tidsåtgång.
I december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna byggstart för Norra
Drottninggatan (etapp 2). I tjänsteskrivelsen framgår att byggstarten planerades under våren
2020 och beräknades slutföras under året. Andra etappen var från början tänkt att påbörjas
under 2019, men försenades efter att det konstaterats att en ny vattenledning behövts
anläggas på Drottninggatan. Projektledaren uppger att ytterligare samverkan hade behövts
med Västvatten AB för att minska effekterna kring nya vattenledningar på projektet.
Vid samma möte i december beslutade nämnden att påbörja delprojektering och följande
byggnation av Kungsgatan (etapp 3). Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
flytta fram färdigställandetiden av den tredje och sista etappen från år 2020 till år 2021.
Uppföljning
Av intervju framgår att nämnden erhållit kontinuerlig uppföljning av projektet. Vid genomgång
av nämndens protokoll under 2019 fram till juni 2020 går dock endast att utläsa att nämnden
erhållit uppföljning av projektet vid ett tillfälle. I denna uppföljning ska nämnden ha tagit del av
avvikelser avseende tid och budget. Därutöver görs en erfarenhetsåterföring inom
projektgruppen efter varje etapp.
En utmaning som lyfts fram vid intervju är att det skett en omorganisation under projektets
gång och att rollerna därigenom blivit otydligare.
Projekt Vildvinet LSS
Socialnämnden beslutade i april 2018 att starta byggnation av gruppbostad på Vildvinet i
enlighet med investeringsbudgeten för 2018-2020. I tjänsteskrivelsen inför beslutet framgår att
det vid tillfället fanns en köbildning till bostad med särskild service enligt LSS vilket föranlett
behov av nyproduktion av gruppbostäder. Projektet färdigställdes i april 2020 och inflyttning
ägde rum 1 juni 2020.
Planering
En detaljplanen för byggnationen antogs redan i september 2015 men överklagades och vann
laga kraft 2016. Även bygglovet överklagades, detta ska dock inte ha medfört förseningar. I
juni 2018 gav kommunfullmäktige startbesked för byggnationen.
Budgeten i projektet var tidigt bestämd till 25 miljoner kronor. I den kalkylen ingick ett tillägg
för extrakostnader för ljudisolering om 8 miljoner kronor. Projektledaren var inte involverad i
den kalkylen, utan den bestämdes av socialtjänstens lokalplanerare samt
lokalförsörjningsgruppen. Dessförinnan ska en diskussion om kalkylerna ha förts på chefsnivå
inom socialtjänsten. När sedan samhällsbyggnadsförvaltningen räknade på projektets budget
fick de fram en siffra som stod i kontrast till socialtjänstens. Upp till 39 miljoner kronor räknade
samhällsbyggnadsförvaltningen på i sin kalkyl. Anbudet visade sig senare matcha
socialtjänstens kalkyl vilket skulle möjliggöra följsamhet mot budgeten om 25 miljoner kronor.
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Vid intervjutillfället hade budget överskridits strax över 10 procent (ca 2,5 miljoner kronor).
Tidplanen i projektet har hållits.
Det bildades ingen styrgrupp för projektet. Informella kontakter har istället förts mellan
projektledare, lokalplanerare och enhetschefen för det nya gruppboendet – detta främst under
planeringsfasen. Det har även funnits en extern projektledare inkopplat i projektet som kontakt
har förts löpande med.
I intervju framförs att projektledaren har fått otydliga projektbeställningar från socialtjänsten till
grund för förstudie och genomförande av projektet.
Uppföljning
Projektledaren har rapporterat löpande till socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under projektets gång har regelbundna avstämningar genomförts var tredje vecka, inklusive
besiktningar för att komma tillrätta med fel. År 2025 ska en garantibesiktning göras.
Processgenomgång av respektive projekt
De fyra projekt som valts ut i granskningen har påbörjats inom ramen för den
investeringsprocess som gällde i Uddevalla kommun 2012-2017. I processgenomgången har
vi följt respektive projekt utifrån då gällande investeringspolicy i syfte att klarlägga följsamheten
mot denna. Se källförteckning i bilaga 4 för en sammanställning över det underlag vi erhållit
per projekt.
Utifrån investeringspolicy har vi utgått från följande kriterier vid planering av en investering:
► Syfte och mål ska framgå med investeringen
► Det ska finnas en noggrant framtagen investeringskalkyl som innefattar såväl
investeringsutgifter som framtida driftkostnader/intäkter
► För strategiska investeringar (investeringar som utsetts som strategiska eller som
överstiger 1000 prisbasbelopp10) ska underlagen för beslutet vara mer omfattande
► Som underlag för beslut om investering ska det finnas en överenskommelse
(preliminärt
internhyreskontrakt)
mellan
beställande
nämnd
och
samhällsbyggnadsförvaltningen
I investeringspolicyn ställdes därutöver följande krav på uppföljning av investeringsprojekt:
► Vid slutförande av investering sker slutredovisning som innehåller bland annat en
efterkalkyl vilket görs snarast möjligt efter slutförandet
► För investeringar som betecknats som strategiska krävs ytterligare en redovisning där
investeringens syfte/mål samt driftkostnader redovisas.
► Rapportering sker till den instans som tagit beslut om investering. När investering skett
på beställning från annan nämnd lämnas slutredovisning också till den nämnden

10

1000 prisbasbelopp motsvarar 47,3 miljoner kronor år 2020.
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Tabell 1. Processgenomgång

Kriterier

Planering
1. Syfte och mål ska framgå med
investeringen
2. Noggrant framtagen investeringskalkyl
som innefattar såväl
investeringsutgifter som framtida
driftkostnader/intäkter
3. För strategiska investeringar
(investeringar som utsetts som
strategiska eller som överstiger 1000
prisbasbelopp ) ska underlagen för
beslutet vara mer omfattande
4. Som underlag för beslut om
investering ska det finnas en
överenskommelse (preliminärt
internhyreskontrakt) mellan
beställande nämnd och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning
1. Vid slutförande av investering sker
slutredovisning som innehåller bland
annat en efterkalkyl vilket görs snarast
möjligt efter slutförandet. Även
redovisning av driftkostnader i fall då
investeringen betecknas som
strategisk
2. När investering skett på beställning
från annan nämnd lämnas
slutredovisning också till den
nämnden.

Källdalsskolan

Simhallen

Kungsgatan

Vildvinet

✓

✓

✓

✓

✕

Delvis*

✕

✕

–

Delvis*

–

–

✕

✕

–-

✕

–

–

✕

–

–

✕

✕
(planeras
göras hösten
2020)

✕
(planeras
göras hösten
2020)

*Kriterier har delvis uppnåtts. Projektets lokalisering har ändrats och därmed även förutsättningarna för investeringen.
Investerings- samt driftkalkyl har inte tagits fram för nya placeringen.
– Ej tillämpligt.

Processgenomgången visar att det för samtliga projekt saknas ett eller flera av de underlag
som enligt gällande investeringspolicy ska utgöra grund för planering av en investering. Syfte
och mål framgår i samtliga fyra investeringar. En investeringskalkyl saknas i samtliga fyra
projekt (varav delvis i projekt Simhallen11). Vidare har vi i granskningen inte i något av de
tillämpliga projekten mottagit en överenskommelse eller preliminärt internhyreskontrakt mellan
beställande nämnd och samhällsbyggnadsförvaltningen.
I de två slutförda projekten (båda slutfördes under våren 2020) har ingen slutredovisning ägt
rum vid granskningstillfället. För projekt Källdalsskolan planeras båda slutredovisningarna
göras under hösten 2020. För projekt Vildvinet saknas uppgifter om när eller om
slutredovisning ska äga rum. Enligt då gällande investeringspolicy ska slutredovisningen
11

Simhallens lokaliseringen har ändrats utan att investeringskalkyl reviderats därefter.
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genomföras snarast möjligt efter slutförande. I de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som
gäller för 2020 saknas anvisningar om när i tiden slutredovisning ska genomföras.
Bedömning
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt att det finns effektiva och
välfungerande arbetsformer för genomförande av investeringsprojekt. Vid intervjugenomgång
av utvalda projekt framkommer inga generella svårigheter kopplade till genomförandet av
investeringar utifrån planeringsunderlaget. Processgenomgången visar dock att det i de fyra
projekten har saknats tillräckligt planeringsunderlag utifrån kraven i då gällande
investeringspolicy. Investeringskalkyl och preliminärt internhyreskontrakt har inte kunnat
påvisas i tre av fyra projekt. Vidare har investeringskalkyl saknats för den nya lokaliseringen i
projekt simhallen. Investeringspolicyn har i dessa delar inte efterlevts vad gäller planering av
projekt.
Det har tidigare år pågått ett arbete med att förankra investeringsprocessen men det kvarstår
utmaningar kopplade till förankring av processen och samarbete med övriga förvaltningar i
behovsfasen. Rådande uppfattning utifrån intervjuer är att det fortsatt saknas tillräcklig
detaljnivå och tydlighet i nämndernas behovsanalyser vilka sedermera utgör underlag för
beställning av investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför förankra processen
och samarbeta med beställande nämnder i behovsfasen. Detta i syfte att säkerställa
rättvisande underlag och effektiv framdrift av investeringsprojekt.
Vi bedömer vidare att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt arbete
med kompetensförsörjning. Granskningen visar att nämnden under senare år nyrekryterat
projektledare i den mån att tidigare problematik kring kompetensförsörjning av projektledare
inte kvarstår. Av intervjuer framgår även att kompetensförsörjning inte är ett hinder för arbetet
med investeringsprojekt.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt. Av intervjuer framkommer att samspelet mellan politiken och förvaltningen
fungerar väl. Vid genomgång av utvalda projekt framkommer inte att problem med denna
ansvarsfördelningen finns.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt att det finns en tillräcklig
uppföljning av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning av status i pågående
investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver bli mer
detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför sent får
information om projekt som inte kan hålla sin budget. Inom respektive projekt har det
genomförts regelbundna avstämningar och uppföljningar. I granskningen framkommer därtill
att nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan inte möjliggör en detaljerad
och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
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3. Samlad bedömning
Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av
investeringsprojekt?

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte
säkerställt att det finns effektiva och välfungerande
arbetsformer för genomförande av
investeringsprojekt.

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett
säkerställt ett ändamålsenligt arbete med
ändamålsenligt arbete med
kompetensförsörjning.
kompetensförsörjning för att säkerställa
genomförande av investeringsprojekt?
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
arbets- och ansvarsfördelningen mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner i
investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt?
Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att
det finns en tillräcklig uppföljning av
investeringsprojekt, både vad avser
uppföljning av kostnader och uppföljning av
tidsplan?

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har
säkerställt att arbets- och ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i
investeringsprojekt är utformad på ett
ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden endast
delvis säkerställt att det finns en tillräcklig uppföljning
av investeringsprojekt vad gäller uppföljning av
kostnader och uppföljning av tidsplan.

Slutsatser och rekommendationer
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt
ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Vår slutsats utifrån
granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden
endast delvis säkerställt ovanstående och att det finns brister.
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:
► Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder och
förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i
nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar.
► Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i
behovsfasen.
► Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de
systemstöd som används.
► Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt
är på rätt nivå och ges med framförhållning.
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Göteborg den 9 oktober 2020

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Kommunrevisorerna i Uddevalla kommun har beslutat att avropa en granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. En del av samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet innebär att genomföra investeringsprojekt, både egna projekt och som utförare på
uppdrag av andra nämnder.
Kommunfullmäktige antog i februari 2018 riktlinjer för investeringar med tillhörande
tillämpningsanvisningar. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och effektivitet i planering,
redovisning och uppföljning i investeringsprocessen. Riktlinjerna avser hela processen, från
att ett behov uppstår i kommunens verksamheter till att investeringen är färdigavskriven eller
avyttrad.
Enligt riktlinjerna för investeringar ska samhällsbyggnadsnämnden utföra beställningar av
investeringar från övriga nämnder. Respektive nämnd ansvarar för att utarbeta detaljbudget
för den egna verksamheten inom den ram kommunfullmäktige beslutat. Därefter ska övriga
nämnder lämna beställningen till samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att genomföra
beställningar från nämnderna.
I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020 framgår under omvärldsanalys och
utmaningar att förvaltningen står inför ett högtryck när det gäller investeringar. För att klara
behoven har verksamheten behövts förstärkas och utökas. Vidare framgår svårigheter att
rekrytera inom vissa grupper, framförallt byggarkitekter, planarkitekter och projektledare.
Under tekniska avdelningen finns enheten projekt som utgör en professionell
Beställarkompetens och genomför Uddevalla kommuns investeringar i fastigheter och gator.
Av verksamhetsplan framgår därtill att planeringsavdelningens personal arbetar en hel del i
investerings- eller exploateringsprojekt. Enligt uppgift från verksamhetsplan kommer
personalkostnaderna för detta arbete under 2020 i högre utsträckning än förut att tidskrivas på
respektive projekt. För att klara effektiviseringskraven behöver avdelningen aktivt arbeta med
att kritiskt granska beställningar och utredningar.
Utifrån kommunrevisionens grundläggande granskning 2019 och ovan har kommunrevisionen
identifierat en risk att genomförandet av investeringsprojekt inom nämndens verksamhet inte
bedrivs effektivt. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en fördjupad granskning
av samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer inom detta område.
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Bilaga 2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.
► Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar som beskriver hur
investeringsprojekt ska genomföras i kommunen.
► Investeringspolicy antagen 2011-10-06 som beskriver hur investeringsprojekt genomförda
mellan 2011-11-09 och 2018-02-14 skulle genomföras.
► Reglemente för nämnderna.
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Bilaga 3. Beskrivning av investeringsprocessen
EY:s tolkning av Uddevalla kommuns investeringsprocess
A. Behovsfas
1. Behovsbeskrivning från verksamhet följs av behovsanalys av finansieringsansvarig nämnd.
Nämnden fattar därefter beslut om att starta förstudie. Nämnden ansvarar för förstudien och för att ta
in den kompetens som behövs för att genomföra den. Samhällsbyggnadsnämnden är med och
genomför förstudie.
2a. (Vid nyinvestering i lokaler)
Beslut i nämnd att godkänna förvaltningens underlag till lokalförsörjningsplanen senast i oktober.
Därefter gör lokalförsörjningsgruppen ett förslag på prioritering av kommunens samtliga behov. Följs
av att kommunstyrelsen tar beslut om lokalförsörjningsplan som underlag till budgetdialog i januari.
2b. Förslag sammanställs för nämnd och rangordnas i prioritetsordning. Följs av godkännande av
nämnd om egna investeringar som underlag till budgetdialog i februari/mars.
B. Prioriteringsfas
1. Budgetdialog i april. Nämnderna presenterar sina prioriterade investeringsbehov för kommande år.
Ska baseras på genomförandeplan och lokalförsörjningsplan.
2. Prioritering av den politiska majoriteten.
3. Budgetpresentation i maj. Majoriteten presenterar förslag till investeringsbudget.
4. Beslut om flerårsplan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj/juni. Inkluderar beslut om
lokalförsörjningsplan, investeringsplan och igångsättningsbeslut för vissa investeringar.
Igångsättning kan ske direkt efter beslut givet att alla villkor är uppfyllda.
C. Planering och genomförande
1. Finansieringsansvarig nämnd gör en beställning av projektet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansvaret som projektägare övergår i samband med detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Projektet planeras mer i detalj, i regel genom en projektplan. Projektplanen är ett kontrakt och
överenskommelse mellan utsedd styrgrupp och projektledaren. Om projektets förutsättningar
förändras på betydande sätt måste det kommuniceras till finansieringsansvarig nämnd samt
styrgrupp som fattar beslut om fortskridande.
3. Projekt genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.
D. Utvärdering över överlämning
1. Erfarenhetsåterföring sker, först inom projektgruppen. I de fall projekt beställts av annan förvaltning
görs även en utvärdering och erfarenhetsåterföring mellan projektgrupp och ansvarig i beställande
förvaltning.
2. Projektledaren skriver en slutredovisning som rapporteras till styrgrupp, projektägare och eventuellt
till nämnd. Investeringar med utgift över 25 mnkr ska även slutredovisas till kommunfullmäktige.
3. Internhyresavtal upprättas vid lokalinvestering. Därefter tas underlag fram för aktivering då
kostnaden för anläggningen övergår till driftsbudget och blir en kapitalkostnad beräknad utifrån
avskrivningstid och internhyra.
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Bilaga 4. Källförteckning

Intervjuer
24 april 2020
► Gruppintervju med chef tekniska avdelningen samt chef planeringsavdelningen
► Gruppintervju med projektledare framtidens bad samt projektledare källdalsskolan
► Gruppintervju med ekonomichef kommunen och controller vid kommunledningskontoret
► Gruppintervju med förvaltningschef och ekonom vid samhällsbyggnadsförvaltningen
► Gruppintervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium
8 juni 2020
► Intervju projektledare Gruppbostad LSS Vildvinet
► Intervju projektledare Källdalsskolan
► Intervju projektledare Framtidens bad
► Intervju projektledare Kungsgatan etapp 2-3
Dokumentation
► Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 9 sep 2015)
► Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun
(Kommunfullmäktige dec 2019)
► Riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun (Kommunfullmäktige 14 feb 2018)
► Riktlinjer för lokalförsörjning (Kommunfullmäktige 14 juni 2006)
► Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner
► Anvisningar controllerrapport 2020
► Anvisningar för nämndernas rapportering delår april
► Bokslutsanvisningar 2020
► Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för investeringar (Ekonomiavdelningen 26 feb 2018)
► Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020
► Lokalförsörjningsplan 2020-2030
► Verksamhetsplan 2020-2020 samhällsbyggnadsnämnden
► Delårsrapport april 2020 samhällsbyggnadsnämnden
► Anläggningsregister pågående anläggningar samhällsbyggnadsnämnden
► Lista investeringar 2019-2028 alla förvaltningar
► Lista investeringar 2020-2022
► Lista pågående projekt med utfall år 2019 och år 2020
Projektdokumentation
Simhallen
► Protokollsutdrag beslut kultur- och fritidsnämnden 23 apr 2015
► Projekt badhus slutrapport 4 maj 2015
► Bilaga ekonomi 23 jan 2016
► Protokollsutdrag begäran igångsättningsbeslut kultur- och fritidsnämnden 18 feb 2016 med
tjänsteskrivelse
► Lokalprogram 30 nov 2016
► Utredningsrapport kultur- och fritidsförvaltningen 3 dec 2016
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►
►

►

Beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen 3 mars 2017
Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Framtidens
samhällsbyggnadsförvaltningen 13 mars 2019
Protokollsutdrag ändring av beslut och placering, kommunfullmäktige 13 nov 2019

bad,

Källdalsskolan
► Lokalbehovsplan grundskola underlag kapacitet sammanställning 4 feb 2015
► Behovsanalys lokaler bou 13 nov 2015
► Förslag igångsättningsbeslut Källdalsskolan 5 jan 2016
► Tjänsteskrivelse nybyggnad av Källdalsskolan 28 jan 2016
► Presentation för nämnd 16 feb 2016
► Beslut
anvisning
av
medel
för
projekt
Källdalsskolan
genomförande,
samhällsbyggnadsnämnden 18 feb 2016
Kungsgatan etapp 2-3
► Beställning förstudie Kungsgatan samhällsbyggnadsnämnden 26 okt 2015
► Förstudie Kungsgatan 18 nov 2016 inklusive bilaga
► Förstudie Kungsgatan tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 21 nov 2016
► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige om genomförande av ombyggnad av
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan 11 jan 2017
► Tjänsteskrivelse finansiering av konstnärlig gestaltning 12 feb 2018
► Protokollsutdrag beslut kommunfullmäktige utökad ram för projektet för konstnärlig
gestaltning 14 mars 2018
► Tjänsteskrivelse detaljprojektering och byggstart för övre Kungsgatan (Kungsgatan etapp
3) 20 sep 2019
► Tjänsteskrivelse byggstart Norra Drottninggatan (projekt Kungsgatan etapp 2) 22 nov 2019
► Beställning till leverantör, projektenheten, Norra Drottninggatan 29 nov 2019
► Protokollsutdrag beslut samhällsbyggnadsnämnden byggstart Norra Drottninggatan 12
dec 2019
Vildvinet LSS
► Antagandehandling detaljplan Vildvinet 18, miljö och stadsbyggnad 1 sep 2015
► Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Vildvinet 18, 18 nov 2015
► Tjänsteskrivelse byggstart gruppbostad Vildvinet, socialtjänsten 27 mars 2018
► Tjänsteskrivelse ansökan från socialnämnd till kommunstyrelsen om byggstart 8 maj 2018
► Plan samt sitplan 8 maj 2020
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2020-10-12

Kommunens revisorer
Till: Kommunfullmäktige

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning
av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit bedöma om samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt.
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av
investeringsprojekt.
Granskningen visar att nämnden under föregående år arbetat med att förankra kommunens nya
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen. Det framkommer dock att det
fortsatt saknas tillräcklig detaljnivå och tydlighet i nämndernas behovsanalyser som utgör underlag
för beställning av investeringsprojekt. Granskningen visar på brister gällande framtagandet av analys
samt dokumentation av beställande nämnders och verksamheters investeringsbehov. Genomförd
processgenomgång av fyra utvalda investeringar visar att det överlag har saknats tillräckligt
planeringsunderlag till grund för investeringarna utifrån kraven i då gällande investeringspolicy. I
granskningen framkommer att det under senare år skett nyrekryteringar av projektledare och att
kompetensförsörjning inte är ett hinder för nämndens arbete med investeringar. Vidare framkommer
att samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner bedöms fungera väl överlag och att arbetsoch ansvarsfördelningen däremellan inte utgör ett hinder.
Granskningen visar slutligen att samhällsbyggnadsnämnden erhåller regelbunden uppföljning av
status i pågående investeringsprojekt. Samtidigt framförs från presidiet att informationen behöver bli
mer detaljerad och innehålla mer ekonomiuppföljning. Presidiet lyfter också att de alltför sent får
information om projekt som inte kan hålla sin budget. I granskningen framkommer därtill att
nuvarande systemstöd för uppföljning av budget och tidsplan i projekten inte möjliggör en detaljerad
och transparent uppföljning av investeringsprojekt.
Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.
Uddevalla den 12 oktober 2020
Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande
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Tjänsteskrivelse
2020-10-05

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
2020/445
Beslut från Vänersboegs Tingsrätt angående överklagande av antagande av detaljplan
för Rydingsberg 1 m.fl., bostäder och förskola KS 2020/353, mål nr P3077-20
308296
2020-09-24 Protokoll nr 6 Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB
Demokratiberedningens protokoll 2020-10-08
Kommunala rådet för äldre protokoll 2020-10-08
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2020-10-08
Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-10-20
2020/517
Beslut om förordnande som vigselförrättare för Elving Andersson (C)
308754
2020-10-22 Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB
308755
2020-10-22 Protokoll nr 7 Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB
KS 2019/53
Det har inkommit ett medförslag om att Uddevalla kommun bör investera i en
tankstation för vätgasdrivna bilar. Det finns i dagsläget endast fyra vätgasstationer drift i
Sverige plus ytterligare en färdigställd i Göteborg. Ytterligare omkring åtta stationer
kommer att byggas i Sverige den närmaste tiden. Uddevalla kommun arbetar aktivt med
att en av dessa vätgastankstationer ska byggas i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Dnr KS

2020/00001

Tjänsteskrivelse
2020-10-05

KS 2019/913
Peter Kloth och Marcus Göthberg har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en
minnesplats för brottsoffer, förslagsvis i Hasselbacken och refererar bland annat till en
specifik tragisk händelse och att fler händelser behöver en sådan plats.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget samt att översända frågan till
brottsförebygganderådet och utöka det till att gälla en minnesplats för mer än
brottsoffer.
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Dnr KS 2020/00001

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Medborgarförslagets ärende:
Lokal till Djurens vänners katthem
Ditt medborgarförslag:
Djurens vänners katthem behöver en ny lokal. Den nuvarande är beviljad för 20 katter men är inte
den bästa för verksamheten. Mitt medborgarförslag är att katthemmet istället kunde vara i någon av
kommunens tomma lokaler som är mer lämplig för ändamålet än den nuvarande. Jag arbetar ibland
som volontär på katthemmet och vet att behovet av ett sådant är stort. Många katter är ju tyvärr
hemlösa. Men det finns också ett stort engagemang för de hemlösa katterna, mycket frivilligarbete
görs, många donerar kattmat och annat, och katterna får en ny chans att få ett bra hem. Så detta är
en mycket viktig verksamhet.
Dagens datum:
201025
Namn:
Angelica Wahlberg

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

Medborgarförslagets ärende:
hundrastgård
Ditt medborgarförslag:
Eftersom hundrastgården stängts vid Halla-Stenbacken då brandstation skall byggas där hoppas jag
att man hittar ett alternativt område att anlägga en hundrastgård.
Ett ställe skulle kunna vara Riversideängen.
Vi är en hel del som saknar hundrastgården
Dagens datum:
20201025

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej

Medborgarförslagets ärende:
Komplettering av cykelväg fram till Unda camping
Ditt medborgarförslag:
Befintlig cykelväg slutar innan den når ända fram till Unda camping. Utfarten till trafikerad väg är inte
trafiksäker för t ex barn som cyklar till badet på campingen. Sista sträckan bör kompletteras så att
den når ända fram till campingen.
Dagens datum:
201022
Namn:
Jörgen Olsson
Skicka med en bilaga
Unda cykelväg.png
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----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

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 14 oktober 2020 20:51
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Restaurera Rödöns brygga längs berget
Ditt medborgarförslag:
Jag vill gärna att bryggan som löpt längs rödöns bergskant restaureras så att man återigen kan nyttja
ön och göra den mer tillgänglig.
Dagens datum:
2020-10-14
Namn:
Cecilia Cinar

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

Meddelande
Medborgarförslag: Gör en tågperrong i höjd med Rimnersområdet!! Området kring Rimnershallen är
ett populärt område med många besökare inte bara från Uddevalla. Friidrottare från andra
kommuner i regionen tränar regelbundet i hallen. Åskådare och tävlande kommer på olika matcher
och arrangemang i området, vars attraktionsnivå kommer stiga i och med badhuset. Att kunna
erbjuda möjligheten att ta kollektivtrafik som t ex tåg till området känns helt i linje med uttalade
klimatmål.
En hållplats för tåg tillsammans med ytterligare några "direkttåg" Uddevalla - Göteborg via
Trollhättan varje dag för dessa städer närmare varandra tidsmässigt. Det blir ett utmärkt
komplement till Bohusbanans tågtrafik och dagens busslinjer till Göteborg. En perrong är en
förhållandevis billig investering för att redan nu få "mer" del av ett dubbelspår till Göteborg.
Placeringen vid Rimnersområdet lockar sannolikt fler människor i östra delarna av Uddevalla
(Äsperöd, Bleket, Hedegärde Tureborg m fl) att ta del av "snabbtåget" via Trollhättan.
Kanske kan det vara läge att ordna med ngn slags busshållplats längs väg 44 i höjd med
Rimnersområdet. Men det kan få bli en senare fråga!

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 12 oktober 2020 09:13
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Fixa till gångbron mellan Furuhall - Stallgården
Ditt medborgarförslag:
Hej!
Jag skulle väldigt gärna vilja att ni tittade till och fixade till gångbron över vägen mellan Furuhall och
Stallgården ute vid Lanesund. Bron har idag ett ganska högt staket vilket gör att det finns en glipa vid
marknivå som gör att det finns en möjlighet för mindre hundar eller barn att kunna smita igenom.
Nu när området växer hade det var väldigt uppskattat om det gick att fixa till räcket så att gångbron
upplevs säkrare när man går över.
Dagens datum:
12/10-20
Namn:
Marcus

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

