
  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

1(3) 

2020-11-10  
 

 

 

 
 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid  Sammanträdesrum Bäve/Distans, tisdagen den 17 november 2020 kl. 08:30-
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Beräknad tid för justering: måndagen den 23 november 2020

 

2.  Information till nämnd 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00013  
 

1. Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 samt 
styrkort  
 

2. Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan  
 
 

3. Förändring av grundskolans struktur 
 
 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt  
 
 

5. Information om anslagsbindningsnivåer 2021 
 
 

6. Information om remiss från Västra Götalandsregionen gällande 
kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun 
 
 
 

 

 
 
 
08:30-09:30 
Planeringschef 
 
09:50-10:30 
Planeringschef   
 
10:30-11:00 
Planeringschef  
 
11:00-11:20 
Controller  
 
11:20-11:40 
Controller  
 
11:40-12:00 
Administrativ chef  



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

2(3) 

2020-11-10  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00014  
 

1. Information om hanteringen av Covid-19 i skolorna 
 
 
 

2. Förvaltningschefen informerar 
- Teknikcollege  
 

3. Lokalfrågor 
 
 

4. Inspektionsärenden 
 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt

 
 
 
13:20-13:50 
Skolsköterska med 
MLA 
 
13:50-14:20 
Förvaltningschef  
 
14:40-15:10 
Lokalplanerare  
 
15:10-15:30 
Administrativ chef  

4.  Information - Ordförande 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00015  
 

1. Ordförande informerar 
- Information om fattade beslut efter nämndens delegation till 

ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar 
med anledning av pandemin 

 
2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden 2020  

 
Beslutsärenden kl. 13:00-13:20 

 
 
 
15:30-16:00 

5.  Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2031 
Dnr BUN 2020/01132  

Planeringschef  

6.  Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Dnr BUN 2020/01075  

Planeringschef  

7.  Remiss från Västra Götalandsregionen - Kollektivtrafikplan för 
Uddevalla kommun  
Dnr BUN 2020/01106  

Administrativ chef  

8.  Anmälningsärenden 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00012  

Nämndsekreterare  

9.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
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2020-11-10  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

11.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-11-17 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

12.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr BUN 295540   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V). Beräknad tid för justering är måndagen den 23 november 

2020 

 

Beslut 

 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till justerande samt  

  

att justering äger rum måndagen den 23 november 2020 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-11-17 

 

1. Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 samt styrkort  

 

2. Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan  

 

3. Förändring av grundskolans struktur 

 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt  

 

5. Information om anslagsbindningsnivåer 2021 

 

6. Information om remiss från Västra Götalandsregionen gällande 

kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun 

  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-11-17 

 

1. Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 samt styrkort  

 

2. Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan  

 

3. Förändring av grundskolans struktur 

 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt  

 

5. Information om anslagsbindningsnivåer 2021 

 

6. Information om remiss från Västra Götalandsregionen gällande 

kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-11-17  

 

1. Information om hanteringen av Covid-19 i skolorna 

 

2. Förvaltningschefen informerar 

- Teknikcollege  

 

3. Lokalfrågor 

 

4. Inspektionsärenden 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2020-11-17 

 

1. Information om hanteringen av Covid-19 i skolorna 

 

2. Förvaltningschefen informerar 

- Teknikcollege  

 

3. Lokalfrågor 

 

4. Inspektionsärenden 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Barn och utbildning 

1(8)

2020-09-10 Dnr: BUN 2020/00028

 

Barn och utbildning 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 
0522-69 70 94 

www.uddevalla.se E-post 
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:8128 - Begäran om 
yttrande ställt till huvudmannen för 
Uddevalla gymnasieskola, 
Margretegärdeskolan i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00094) 

2020-01-14 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-01-28 - Yttrande skickas 
2020-02-10 – Begäran om 
komplettering 
2020-02-19 – komplettande 
yttrande skickas 
2020-03-17 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 1 
juni

2020-09-08 – Beslut efter 
uppföljning av Uddevalla 
gymnasieskola IM – tillsynen 
avslutas  

2020-05-29 – Svar på 
föreläggande skickas  

Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 
yttrande med anledning av ärende om 
förutsättningar för anmälan till Lärarnas 
ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

  2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat  

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00201)

  2020-02-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 

2020-02-27 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-03-25 – yttrande inskickat

2020-10-16 Begäran om 
komplettering  

2020-10-27 Komplettering 
inskickad  
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2020-09-10 Dnr BUN 2020/00028

 

 

2020/00315) 2020-05-04 – Begäran om 
komplettering svar senast 14 
maj 
2020-05-12 – Komplettering 
inskickad

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00329)

 2020-03-04 Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-03-25 – yttrande inskickat  
 

Skolinspektionen 2020:1491 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00373) 
 

2020-03-12 – Beslut att 
överlämna anmälan mot 
Västerskolan till Uddevalla 
kommun - Svar senast 4 maj 
2020-05-04 svar inskickat 
2020-05-06 – Begäran om 
komplettering

2020-05-14 – Beslut att ärendet 
avslutas  

2020-05-12 Komplettering 
inskickad 

Skolinspektionen 2020:2629 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00455) 

2020-04-02 – Begäran om 
yttrande – svar senast den 15 
april – anstånd till 24 april 
2020-04-29 Svar skickat 
2020-06-08 – Begäran om 
komplettering 
2020-06-17 – Komplettering 

2020-09-07 – Beslut att 
förelägga Uddevalla kommun att 
vidta åtgärder  

2020-11-02 – Svar Inskickat  
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2020-09-10 Dnr BUN 2020/00028

 

 

inskickad
Skolinspektionens beslut 2020:3476 att inte 
ändra beslutat att lämna över ärende till 
Diskrimineringsombudsmannen 2020:2733 
(BUN 2020/00559)

 2020-04-24 Beslut inkommit   

Skolinspektionen 2020:3173 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Uddevalla kommun gällande utbetalning av 
bidragsbelopp (BUN 2020/00617) 

 2020-04-30 Begäran om 
yttrande inkommen Svar senast 
25 maj 

2020-05-20- - yttrande inskickad 

Skolinspektionen 2020:4195 Beslut att 
överlämna anmälan avseende Norgårdens 
förskola till Uddevalla kommun (BUN 
2020/00772) 

2020-06-04 - Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun 
2020-08-11 – Svar skickat till 
anmälare och till 
Skolinspektionen 
2020-08-26 - Vårdnadshavarnas 
synpunkter på huvudmannens 
yttrande

2020-09-08 – Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut att 
avsluta ärendet  

2020-09-07 – Svar till 
Vårdnadshavare med anledning 
av mottagna synpunkter  

Skolinspektionen - Beslut att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
(luciafirande) (BUN 2020/000838) 

2020-06-24 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun - Svar 
senast 18 september 

2020-09-21 – Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut  

2020-09-18 Svar inskickat  
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2020-09-10 Dnr BUN 2020/00028

 

 

Skolinspektionen 2020:5821 Beslut att lämna 
över anmälan mot Dalabergs förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00992)

 2020-09-07 Beslut att lämnas 
över anmälan till Uddevalla 
kommun

2020-10-09 – svar inskickat  

Skolinspektionen 2020:5786 Beslut att 
överlämna anmälan gällande 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 
(BUN 2020/01018)

2020-09-16 Beslut att lämna 
över anmälan till Uddevalla 
kommun 

2020-11-10 – Yttrande från Vh 
över barn och utbildnings svar  

2020-10-12 – Svar skickat  

Skolinspektionen 2020:4549 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan 8-9 (Källan) i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/01123) 

 2020-10-26 Begäran om 
yttrande senast 13 november  

 

Skolinspektionen 2020:7383 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Källdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/01124)

 2020-10-27 Begäran om 
yttrande senast 16 november  

 

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

Barn och elevombudet 2019:10098 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Dalabergsskolan i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/00170) 

2020-01-29 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-02-11 Svar skickas   
2020-02-28 – begäran om 
komplettering

2020-10-20 – Uppföljning av 
beslut  

2020-08-24 – Svar på 
föreläggande inskickat  
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2020-09-10 Dnr BUN 2020/00028

 

 

2020-03-04 – komplettering 
skickas 
2020-04-07 beslut om 
föreläggande – Svar senast 31 
augusti  

Barn- och elevombudet 2020:2553 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Västerskolan (BUN 
2020/00458)  

2020-04-03 – Begäran om 
yttrande – svar senast 30 april 
2020-04-30 svar skickas 
2020-06-11 – Begäran om 
komplettering 
2020-06-23 – kompletterande 
svar skickas 
2020-07-10 – Skrivelse från 
vårdnadshavare  
2020-07-15 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 
oktober

2020-11-06 – Begäran om 
komplettering senast 18 
november  

2020-10-30 Svar skickas 

Barn och elevombudet 2020:4127 Anmälan 
gällande Sommarhemsskolan 7-9 (BUN 
2020/00795) 

2020-06-10 – Anmälan gällande 
Sommarhemsskolan 7-9 
2020-06-22 – Tjänsteanteckning 
från BEO

2020-09-14 – Beslut från BEO 2020-06-29 – Svar skickas  

Barn- och elevombudet 2020:4363 Anmälan 
om kränkande behandling vid 

2020-06-11 – Begäran om 
yttrande 

2020-09-30 – BEO beslut att 
avsluta ärendet

2020-06-26 Svar inskickat 
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2020-09-10 Dnr BUN 2020/00028

 

 

 
 

Sommarhemsskolan F-6 i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00804) 

2020-08-26 Anmälarens 
synpunkter på huvudmannens 
svar

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2020:2273 - Begäran om 
yttrande avseende undantag från skolplikten 
m.m. i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00336)

2020-03-06 – Begäran 
inkommen 

2020-06-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 
oktober anstånd till 16 november  

2020-03-18 handlingar skickade  

Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolors distansundervisning FT 
programmet (BUN 2020/00520) 

2020-04-29 Tjänsteanteckning 
efter intervju 
2020-04-21 Informationsbrev 

2020-05-06 Återkoppling efter 
Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolans 
distansundervisning  
 

 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/39 
Begäran om yttrande gällande anmälan 
Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/00746)

 2020-05-29 – Begäran om 
yttrande inkommen Svar senast 
12 juni

2020-06-01 – Svar till DO 
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Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 
avseende Sommarhemsskolan F-6 i 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

2019-09-11– Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan avseende 
Sommarhemskolan till 
Uddevalla kommun

2020-04-08 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2019-09-24 – Svar skickas till 
anmälare samt till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

2019-09-12 – Begäran om 
yttrande med anledning av 
anmälan avseende 
Forshällaskolan

2020-03-30 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01171)

2019-10-23 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 

2020-01-21 – Uppföljning av 
skolinspektionens beslut – 
ärendet avslutas  

2019-12-05 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8616 Beslut att 
överlämna anmälan mot Ljungskileskolan 4-6 
till Uddevalla kommun (BUN 2019/01237) 

2019-11-26 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
2019-12-13 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen

2020-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-01-20 – Komplettering 
inskickad  
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2020-01-15 – Begäran om 
komplettering

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

       
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-11-17 

 

1. Ordförande informerar 

- Information om fattade beslut efter nämndens delegation till ordförande att 

fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 

pandemin 

 

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden 2020 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-11-17 

 

1. Ordförande informerar 

- Information om fattade beslut efter nämndens delegation till ordförande att 

fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 

pandemin 

 

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden 2020 

 
 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-02 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av Hälle förskola  

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Hälle förskola har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen är 

frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet. 

Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden.   

 

Beslut 

På grund av personalsituationen på Hälle förskola hålls förskolan helt stängd måndagen 

den 2 november 2020 till och med onsdagen den 4 november 2020. 

 

Barn, vars vårdnadshavare har ett omsorgsbehov, kommer att erbjudas alternativa 

placeringar vid annan kommunal förskoleverksamhet från och med den 3 november 

2020.   

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef förskola  

Förskolekontoret 

Rektor Hälle förskola  

  



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-02 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig distansundervisning för åk 2 i Uddevalla 

gymnasieskola  

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

En ökad smittspridning sker i samhället just nu och Folkhälsomyndigheten har utfärdat 

nya rekommendationer. För att minska trängseln i lokalerna vid Uddevalla gymnasie-

skola och i kollektivtrafiken finns det anledning att införa tillfälliga verksamhetsför-

ändringar vid Uddevalla gymnasieskola.  

Beslut 

Från och med den 3 november 2020 till och med den 24 november 2020 gäller följande 

för Uddevalla gymnasieskola:  

 

Elever i årskurs 2 (nationella program) övergår från skolförlagd undervisning till 

distansundervisning. Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs dock 

inte av beslutet.  

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda 

skäl för elever i årskurs två att delta i skolförlagd undervisning.  

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 
Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhets 
förändringar med anledning av pandemin- Tillfällig distansunder 
visning för Uddevalla Vuxenutbildning 

Bakgrund 
Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 
pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

En ökad smittspridning sker i samhället just nu och Folkhälsomyndigheten har 
utfärdat nya rekommendationer. För att minska trängseln i lokalerna vid Uddevalla 
vuxenutbildning finns det anledning att införa tillfälliga vcrksamhctsförändringar vid 
Uddevalla vuxenutbildning. 

Beslut 

4 november 2020 är all undervisning vid Uddevalla vuxenutbildning inställd. 

Från och med den 5 november 2020 till och med den 24 november 2020 gäller 
följande för Uddevalla vuxenutbildning: 

Inom vissa utbildningar sker undervisningen på distans. Av bilaga framgår vilka ut 
bildningar som genomförs via distans och vilka som fortsatt är skolförlagda samt hur de il7Z te., Ekeroos (M) 
Ordförande barn och utbildningsnärnnden 
Uddevalla kommun 

Expedieras till 
Verksamhetschcf Uddevalla vuxenutbildning 
Uddevalla vuxenutbildning 
Berörda rektorer 

Barn och utbildning 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

Besöksadress 
stadshuset Varvsvaqen I 

Teleron Fax 
0522-69 60 00 0522-69 70 9~ 

www uddevalla se E-post 
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Uddevallti Vuxenutblldnino 

Vuxenutbildningens handlingsplan med anledning av Corona-viruset 

Gemensamt för verksamhetschef, enhetschefer och rektorer 
Uppdraget är att glesa ut elevnärvaron på VUX för att minska smittspridningen. 

Sammanfattning 
Personalen genomför allt för- och efterarbete på distans liksom samtliga möten och handledning. 
Grupperna delas och undervisningen organiseras så att grupperna är små. De elever som inte deltar i 
på platsundervisning deltar via Meet eller Teams. APL o Lia fortgår enligt planering. Prov, 
laborationer, stöd, prövningar och tentamina genomförs på plats på VUX men med avstånd. Cafeet 
hålls stängt och administrativ personal arbetar hemifrån i syfte att inte sitta trångt på kontoret. 

Inga elever på plats på VUX 2020-11-04 
Verksamhetschefen på VUX föreslår följande ändringar from 2020-11-05 

Undervisning 

RO 1 
Undervisning 
YH Stöd pedagog - distansförläggs förutom LIA, som genomförs om arbetsgivaren godkänner det 
YH Skräddarna - undervisning på plats med en grupp i taget. LIA genomförs i den mån företagen tar 
emot 
YH Marin är en distansutbildning. LIA genomförs i den mån företagen tar emot 
YH Affärsutvecklare besöksnäringen - distansförläggs, men vissa praktiska moment och prov förläggs 
på plats men då ska det tas in så att det går att hålla avstånd. LIA genomförs i den mån företagen tar 
emot 
YH E-commerce - distansförläggs, men vissa praktiska moment och prov förläggs på plats men då ska 
det tas in så att det går att hålla avstånd. LIA genomförs i den mån företagen tar emot 
Där vi är satelitort för andras utbildningar undersöker vi om de kan sända direkt till de studerande; i 
annat fall får de vara på plats och vi ser till att de kan hålla avstånd 
se, Studiecentrum - bokade Meets-möten 
SYV Vux - bokade Meets-möten, endast ta in elever när sdokument skall skrivas på 
SYV gy och grund är på plats i dialog med ve 

Personal 
Resande medarbetare ska så långt det är möjligt jobba hemifrån. 
Arbetsplatserna bedöms vara eorona-anpassade förutom hos SYV som i ett rullande schema turas 
om att jobba hemifrån. 

Barn och utbildning 

Vuxenutbildningen 

Postadress 

45 l 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården l A 

Epost Telefon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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R02 
Undervisning 

Merparten av de teoretiska gymnasiala kurserna genomförs på distans förutom prov och 
laborationer. Detta genomförs på plats i mindre grupper. I de fall där undervisning bedrivs på plats 
på VUX kommer grupperna att delas upp i små grupper och eleverna vara på plats varannan gång och 
övriga gånger deltar de via Meet. Samtliga grupper på grundläggande nivå och Restaurant och 
storhushåll har undervisning på plats men eleverna delas in i mindre grupper. 

Personal 

Allt för- och efterarbete genomförs på distans, all handledning, APT, andra möten och handledning 
genomförs på Meet eller teams. 

R03 
Undervisning 

Svets fortgå som nu. 
Fastighetsskötsel genomförs på plast med max 6 elever samt lärare i verkstaden. Dessutom delas 
gruppen i två delar så att gruppstorleken på plats är maximalt 8 elever. Behov av utlåning av CB, 
Chrome Books finns. 
Rengöringsservice går ut på APL denna vecka i övrigt delas eleverna in mindre grupper - behov av 
utlånad CB. lntrogruppens arbete fortsätter som vanligt medan Öppna förskolans sfi -undervisning 
ställs in. 
Grupperna inom Sfi studieväg 1 får minskad undervisningstid från 180 till 90 minuter per dag och 
grupperna kommer att börja vid olika tillfällen för att undvika trängsel. 
Eleverna går direkt in i öppna klassrum när lektionerna skall starta, inga rester finns och eleverna går 
ut direkt efter lektionen slut. Vid sjukdom ställs lektionen in första dagen om det inte går att lösa på 
ett enkelt sätt 
Inom Studieväg 3 kommer en ökad andel distansstudier att genomförs. Det finns ett behov av att få 
låna CB. 

Personal 

All planering och efterarbete som kan göras hemifrån, ska göras hemifrån 
Alla typer av möten skall genomföras liksom APT ska göras via Meet 

R04 
Undervisning 

Sfi 

Elever: På plats 90 min/dag med 5-8 elever. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 

--1,am:tle-dning--sker på dis 
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Digitala möte internt och externt. 
Vid sjukdom ställs lektionen in första dagen. 

Servicepersonal förskolan 
Elever: Teori med 5 - 8 elever på plats. 
APL fortsätter som vanligt tills förskolan säger nej att ta emot. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Handledning sker på distans. 

Yrkesförare lastbil 
Fortsätter med praktiska moment. 
Teorilektioner med 5 - 8 elever på plats, övriga kan delta via MEET 
APL fortsätter på de företag som tar emot. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Handledning sker på distans. 

Yrkesförare buss 
Teorilektioner med 5-8 elever på plats, övriga deltar via MEET. 
Fortsätter med praktiska moment. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Vid sjukdom ställs lektionen in. 
Handledning sker på distans. 

ROS 
Tydliga förhållningsregler som baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns som ska gås igenom 
med elever och studerande återigen. 

Undervisning 

Alla yrkesutbildningar lägger teori/delar av teori på distans medan praktiska moment genomförs på 
plats i grupper om max 8 elever. Samverkan mellan grupper och arbetslag görs. Elever i behov av 
stöd kallas in vid behov i mindre grupper alternativt 1 lärare och 1 elev. 

Prov sker på plats och lärarna kommer att skapa förutsättningar för att hålla avstånd, om de inte 
med fördel kan genomföras digitalt, på distans. APL genomförs som planerat tills andra riktlinjer 
kommer från arbetsgivaren. Däremot görs APL besök digitalt liksom all handledning. 

Personal 
-Vi-stf-e·rbjttds--ror-a-1·1-p-e-rsona~-dett-a-+-praktiska-momen-t-mecl--el·eve-rn-ac-. ------ 

Barn ach utbildning 

Vuxenutbildningen 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården 1 A 

Epos! Telelon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

-w.uddevalla.se 



• vux 2020-11-02 

UMev.11Ha Vulten"tblldmng 

All planeringstid sker på distans för att minska trängsel i arbetsrummen 
Alla möten för personal genomförs digitalt. 

ADM 

Receptionen är öppen mellan 8:00-12:00, kaserngården 1 A och ytterdörren är öppen mellan 8:00- 
12:00, ringklocka finns i trapphus till receptionen. 
Posten och städ fortgår som vanligt 
Prövning, tentamen begränsas max 5 p/tillfälle 
Handläggare, administratörer arbetar halva tiden på plats och deras schema läggs på inblicken, 
telefon och mail sköts som vanligt medan vaktmästare/ tekniker jobbar på plats. 
Alla möten skall ske digitalt interna/externa så långt som det är möjligt. 
Bokhantering sker i samråd med undervisande lärare och bibliotek gäller främst grundelever. 
Hantering av datorer sköts av tekniker i samråd med bibliotek och reception 
Cafe håller stängt, men personalen är på plats om inget annat överenskommit 

Ulf Larsson 
verksamhetschef 
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§ 163 Dnr BUN 2020/01132  5 

Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-
2031 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 

kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 

budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger 

förvaltningens behov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande 

befolkningen av barn och unga och för att ersätta uttjänta 

(samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga 

förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser samt 

en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av investeringsplanens listade objekt varit 

relativt låg. Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i 

investeringsplanen tagits upp åtgärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt 

plan. Orsaker till detta är bland annat att samtidigt som elevantalet stigit har 

lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit begränsade. 

Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att tre 

objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, 

Söndagsvägens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av 

genomförandekapaciteten i kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för 

kommande insatser som anges också kan genomföras eftersom den ligger till grund för 

investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan bifogas ett förslag på möjliga 

förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall dock ses som en 

uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans 

struktur, vars resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att 

tillgodose behov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. 

Konsekvensen är att lokalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i 

avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras.  

För gymnasieskolan pågår ett arbete med att ta fram en plan för det kommande 

lokalbehovet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses 

dock Barn- och utbildningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av 

gymnasieskolans utbud utifrån ekonomiska förutsättningar. 
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Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till 

lokalförsörjningsplanen.      

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2031.      

 

Beslut 

att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 

enligt bilaga till tjänsteskrivelsen samt 

 

att nämndens lokalförsörjningsplan ges högsta prioritet i Uddevalla kommun 
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Handläggare 

Planeringschef Anna Kern 

Telefon 0522-69 6852 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-

2031 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 

kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 

budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger 

förvaltningens behov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande 

befolkningen av barn och unga och för att ersätta uttjänta 

(samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga 

förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser samt 

en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit 

relativt låg. Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i 

investeringsplanen tagits upp åtgärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt 

plan. Orsaker till detta är bland annat att samtidigt som elevantalet stigit har 

lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit begränsade. 

Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att tre 

objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, 

Söndagsvägens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av 

genomförandekapaciteten i kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för 

kommande insatser som anges också kan genomföras eftersom den ligger till grund för 

investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan bifogas ett förslag på möjliga 

förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall dock ses som en 

uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans 

struktur, vars resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att 

tillgodose behov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. 

Konsekvensen är att lokalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i 

avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras.  
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För gymnasieskolan pågår ett arbete med att ta fram en plan för det kommande 

lokalbehovet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses 

dock Barn- och utbildningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av 

gymnasieskolans utbud utifrån ekonomiska förutsättningar. 

 

Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till 

lokalförsörjningsplanen.      

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 202-11-10 

Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 

enligt bilaga till tjänsteskrivelsen samt 

 

att nämndens lokalförsörjningsplan ges högsta prioritet i Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern 

Förvaltningschef Planeringschef  

Skickas till 
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Sammanfattning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be-

hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 

unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö-

hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser 

samt en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit relativt låg. 

Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp åt-

gärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt plan. Orsaker till detta är bland annat att samti-

digt som elevantalet stigit har lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit 

begränsade. Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att 

tre objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, Söndagsvä-

gens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av genomförandekapaciteten i 

kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för kommande insatser som anges också 

kan genomföras eftersom den ligger till grund för investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan 

bifogas ett förslag på möjliga förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall 

dock ses som en uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans struktur, vars 

resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att tillgodose be-

hov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. Konsekvensen är att lo-

kalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i avvaktan på att ordinarie plan kan ge-

nomföras.  

 

En ökad befolkning har Barn- och utbildningsnämnden kunnat lösa på flera sätt; bland andra 

genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning och se över sche-

maläggning. När dessa lösningar är uttömda och elever inte får plats i sina upptagningsområden 

återstår att genom skolskjutsar bussa elever till skolor i andra områden. Denna lösning har ännu inte 

behövts göras. 

 
För gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokalbeho-

vet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses dock Barn- och utbild-

ningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av gymnasieskolans utbud utifrån ekono-

miska förutsättningar. 
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Inledning 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 

inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola).  

 

Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolkningsökning 

för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbjuder en god 

arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med det statliga uppdra-

get i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd dels 

nybyggnation av både förskolor och skolor. 

 

I denna lokalförsörjningsplan redovisas varje 

verksamhet var för sig med underrubrikerna: 

 Nuläge 

 Antal barn/elever och befolkningsprognos 

 Plan för utökning av kapacitet för att 

möta befolkningsprognos och underhåll 

av fastigheter 

 Övrig rubrik som är relevant för verksam-

hetsområdet 

 

 Till denna lokalförsörjningsplan finns mer detal-

jerade uppgifter i bilagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Uddevalla 
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Den största befolkningsökningen i Uddevalla avser gymnasieungdomar. Gymnasieskolan attraherar 

både kommunens egna ungdomar och närliggande kranskommuner som inte alltid själva har en 

gymnasieutbildning. Uddevallas utveckling skall ses i ljuset av att många kranskommuner har en 

negativ befolkningsutveckling. Grafen nedan visar endast Uddevallas egna ungdomar. De elever 

som går på fritids har den mest plana befolkningsutvecklingen. Anmärkningsvärt är att grundskolan 

har en topp 2025 för att sedan minska takten något. 

 

Diagram 1 Prognos procentuell ökning, samt antal 2020 - 2028 Samtliga ålderskategorier för BUN 
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Förslag på förändringar till flerårsplan 2021 - 2031 investeringar 

 

I Barn- och utbildningsnämndens flerårsplan finns en förteckning över ett 25-tal objekt. I investe-

ringsplanen redovisas när i tid objekten skall byggas samt hur kostnaderna belastar investeringsbud-

geten. Just nu genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en utredning kring strukturförändring 

inom grundskolan, vilket kommer att påverka såväl förskola som gymnasium. Förslag på förändrad 

flerårsplan ligger därför som en bilaga till denna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031. Notera att bifo-

gad bilaga är en dagsaktuell uppdatering som kan komma att förändras (beroende på underlag från 

utredning) när kommande investeringsbeslut i budgetprocessen skall fastställas. 

Se bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2021-2031 Investeringar 

 

 

 

1. FÖRSKOLOR 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 90 procent av barnen 

i åldrarna 1–5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och 

att enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden.  

 

Andelen barn i Uddevalla åldrarna 1 - 5 år förväntas öka med omkring två procent de närmaste 

fyra åren, men fram till 2029 beräknas andelen barn öka med närmare åtta procent. 

 

Behoven av barnomsorg är störst i områdena Ljungskile/Forshälla och Söder/Centrum. Det är 

därför angeläget att Barn- och utbildningsnämnden fullföljer de planerade investeringarna gällande 

förskolelokaler. Investeringsplanen syftar till förutom att tillgodose behov av ökade platser för för-

skolan genom ombyggnad, samt nybyggnad, också att ombesörja en god arbetsmiljö för personal 

och verksamhetens barn.   

 

 

 

Tabell 1 Översikt förskolans kapacitet och befolkningsprognos 2020-2024 
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1.1 Nuläge 

 

 

Kapacitet 

Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av-

delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på hel-

tid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag där variationer kan förekomma 

beroende på lokalers möjligheter och utformning. För fullständig översikt, se bilaga 1. 

 
Se Bilaga 2 Förskolans kapacitet och områdesförteckning för fler detaljer. 

 

1.2 Antal barn 2019 och befolkningsprognos 2020 - 2029 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig endast fram till år 2024 och för kom-

munen som helhet till och med 2029. I tabellen nedan redovisas befolkningsutveckling i Uddevalla 

som helhet för barn mellan 0 - 5 år. Notera att 2019 är faktiskt antal barn och att 2020 och framåt 

tillhör prognosen. Utifrån denna tabell kan vi förvänta oss en successiv ökning upp till ca åtta pro-

cent från 2019 års siffror. 

 
 
 
Tabell 2 Översikt förskolans befolkningsprognos 2020-2029 
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1.3 Plan för utökning av kapacitet för att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2020 - 2024.  

 
 
Tabell 3 Plan för utökning av förskolans kapacitet och underhåll 

 

Område Kapacitet Objekt och åtgärd   Status  nov. 2020 

Norr/Väster 
 

 
108 

 
Blekets förskola, 6 avd. Nybygg-
nad 

 
Upphandling pågår 

144 “Dalaberg 1:1”, 8 avd. Nybygg-
nad  

Planarbete pågår 

108 Dalabergs förskola, 6 avd. Ny-
byggnad 

Inväntar Dalaberg 1:1 

 

72 

 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

 
Projektering pågår 

Söder/Centrum 
 

54 Skansen 3 avd. Nybyggnad Upphandling pågår 

Öster/Lane-Ryr 
 

108 
Äsperöds förskola 6 avd. Ny-
byggnad 
 

Planarbete pågår 

Ljungskile/ 
Forshälla 
 
 

 
108 

 
Hälle förskola 8 avd. Nybyggnad 

Förstudie pågår 

144 Råssbyns förskola 8 avd. Planarbete pågår 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
 

42 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

Förstudie pågår 

 
 

 

Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 

Tabellen ovan visar plan för utökning av kapacitet (ökning av antal platser för förskolan). I denna 

plan måste även förskolor som är små och oekonomiska att driva (2-avdelnings) ersättas med större 

enheter. 

 

Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvalt-

ning borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga ener-

gilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för tio år sedan en 

lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har endast 

underhållits med nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med Barn- och utbild-

ningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på framtiden. Det har 
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främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit begränsade. Situat-

ionen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. 

 

En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera 

av de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostna-

der eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisat-

ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  

 

 

 

Konsekvensanalys förskola 

Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 

befolkningsökningen fram till 2024. Tillgången på platser är fortfarande ojämnt fördelad inom kom-

munen, vilket innebär att Barn- och utbildningsnämnden behöver vara noggrann i sina val av vilka 

områden som skall satsas på. Det gäller både utökning av platser och för att tillgodose ändamålsen-

liga lokaler med god arbetsmiljö. 

 

 

  



Barn- och utbildningsförvaltningen  
Lokalförsörjningsplan 2021 - 2031 

  
2020-11-10 

 
 
  

 

Sida 10 av 31 

 

2.  GRUNDSKOLOR 

Grundskolan har idag 6900 elever. Av dessa går 815 elever (ca 12 procent) i någon av friskolorna. 

Uddevalla har således 6085 elever i den kommunala grundskolan.  

 

2.1  Nuläge 

Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk 7-9 och åk F-6. Det betyder en fortsatt vo-

lymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten. Störst ökning ser vi på högstadieskolorna och 

där ökar antalet elever med ca 15 procent i Uddevalla som helhet. I de yngre åren är tillväxten lite 

mindre dramatisk och där förväntas antalet elever öka med ca tre procentenheter. 

 

Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Udde-

valla. I norra Uddevalla väntas utifrån statistiken en viss minskning bland elever i åk F-6, men erfa-

renheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i dessa delar av Uddevalla sällan är sam-

stämmiga.  

 

Tabell 4 Översikt grundskolan kapacitet och befolkningsutveckling  
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Kapacitet 

Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens byggnat-

ion, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten beräknas 

utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9.  

 

Det är en ”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på 

årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. 

Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. I nybyggnad planeras loka-

lerna för 30 personer/klassrum. 

 
Det behövs ytterligare platser utöver den nyss invigda Källdalsskolan och kommande Ram-

nerödsskolan. Läget är särskilt påtagligt i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile där den största bo-

stadsexpansionen i kommunen sker. I dessa områden pågår just nu planarbeten och förstudier. 

 
Grundskola årskurs 7-9 

Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 2021-2022 fattas platser vid Norgår-

denskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. En möjlighet att utöka antalet platser för högstadiet 

är att renovera lokalerna i Herrestadsskolan.   

 
Grundskolans resultat skiljer sig åt och det är det är angeläget att se över hela området i norr/väs-

ter/centrum för att minska effekten av bostadssegregation.  
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Tabell 5 Aktiviteter för genomförande inom grundskola 

 

Område Skola Aktivitet Status nov. 2020 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-9 
 
 

Förstudie ny skola Pågår 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-6 
 
 

Förstudie tillfälliga lokaler utökning 
platser 

Pågår 

Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys och förstudie för 
skola åk F-6 för om-, till-, nybygg-
nad. 

Planarbete gäl-
lande Skäret pågår 

Centrum Centrumskola åk 7-9 
 

Utredningsuppdrag Pågår 

Herrestad/Bokenäs Norgårdenskolan F-9 
Herrestadsskolan  F-6 
Grundsärskola  7-9 
Träningsskola 7-9 
 

Behovsanalys och förstudie för om- 
och tillbyggnad av skolbyggna-
derna 

Pågår 

 
 
 
 
Tabell 6 Övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas 

 

Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Sandersdal F-5 Behovsanalys och för-

studie för skola åk F-6 
för om-och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 

Norr/Väster Unneröd åk F-5 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 

Norr/Väster Västerskolan åk 6-9 Förstudie för om- 
och/eller tillbyggnad av 
idrottshall. 

Förstudie ska beställas 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och nybyggnad 

Inväntar Bokenäs nya 
förskola 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola för om- 
och tillbyggnad 

Ny förstudie beställd 
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2.3 Antal elever 2019 och befolkningsprognos årskurs F-6 och åk 7-9 2020-2029 

 

I tabellen nedan kan man se hur antalet elever ökar i respektive årskurs de närmaste nio åren. Värt 

att notera är att andelen elever som nyttjar skolbarnomsorg genom fritidshem minskar något de 

närmaste tre åren, för att sedan öka igen. 

  

Tabell 7 Översikt grundskolans befolkningsprognos 2020-2029 

 

 
 
  
Område Norr/Väster 

 2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja pro-

cessen med att ta in elever i förskoleklass till den nya skolan.  

 2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall mins-

kas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall tre-parallelliga med åk F-3 re-

spektive åk 4-6.  

 2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas 

situationen i området. 

 2020: Hösten 2020 pågår en utredning kring en centrumskola, vilket kan på påverka upptag-

ningsområdena i norr och fördelningen av tillgängliga platser/stadier. 

 

Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

 2020: Med tanke på den förväntade elevökningen räknas Herrestadsskolans lokaler in även 

när Källdalsskolan har öppnat. I samband med detta sker en utredning om det bildas ett nytt 

skolområde Källdals-området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för eleverna 

vid alla tre skolorna; Källdal, Norgården och Herrestad. 

 
Område Öster/Lane Ryr:  

 2020: Äsperödsskolan, förstudie är startad gällande om- eller nybyggnation för åk F-6.  
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2.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-9 
 
Tabell 8 Plan för utökning av grundskolans kapacitet och underhåll 

 

Område/ utökning               
2020-2028 

Utökning 
av 

kapacitet 

Objekt och åtgärd   Status nov. 2020 

Norr/Väster 
  
  

315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

Byggnation pågår 
 

- Unnerödsskolan Behovsanalys  
 inför ny förstudie 

- Sandersdalsskolan  Behovsanalys 
 inför ny förstudie 

Söder/ Centrum 315 Söder/Centrum, nybyggnad Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys 

Öster/ Lane-Ryr  100 Äsperödsskolan. Ombyggnad  för        
åk F-6. 

Ny förstudie beställd. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

500 
  

 
Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

 
Forshällaskolan. Fodras om-, 
till- eller nybyggnad för att  
klara behoven. 

Skäret Behovsanalys/ för-
studie pågår 

 
Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

Behovsanalys/ Förstudie 
pågår 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

Behovsanalys  
 
Behovsanalys 
inför förstudie 

 

 

 

3.4 Särskilda undervisningsgrupper 

 
Inom grundskolans verksamhet finns det så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever som 

av olika skäl behöver ett större stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen är an-

passad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och tillgång till många 

små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbundet av elevhälsan. 
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Begreppet ”flexgrupp” avser en grupp där eleverna utifrån behov, flexibelt kan röra sig mellan den 

ordinarie klassrumsundervisningen och en mindre grupp. 

 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid fyra skolenheter: 

 Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9 

 Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 

 Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 

 Flexgrupp i Västerskolan för elever i åk 7-9 

 

Det saknas för närvarande en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan 

komma till stånd.  

 

4.  GRUNDSÄRSKOLAN 

 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-

ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. 

 

Grundsärskolan som består av två läroplaner, grundsärskolans samt träningsskolan finns idag 

vid tre skolenheter. Efter en utredning gällande grundsärskolans organisering och lokaler (våren 

2018) är uppdraget att samla verksamheten till två enheter istället.  

  

Grundsärskolan åk 1-6 på Äsperöd och har läsåret 20/21 flyttat till Källdalsskolan. Ambitionen 

att även flytta Sommarhemmets åk 7-9 samt Stråkets 7-9 har fått vänta då Norgårdensskolans loka-

ler inte medgivit tillräckligt med plats för dessa verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen 

ser inte att man i nuläget har några andra möjligheter än att låta dessa verksamheter vara kvar i 

Sommarhemmet respektive Stråkets lokaler. 

 

 

 
Tabell 9 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 

 
Grundsärskolor Årskurser Antal elever 

sept 2020 

Stråkets Träningsskola 7-9 22 

Sommarhemsskolan 7-9 7-9 20 

Källdalsskolans grundsärskola 1-6 1-6 46 

Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 

Totalt antal elever i grundsärskola  92 
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5. GYMNASIESKOLAN 

 

5.1 Nuläge 

  
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. I Uddevalla finns den kommunala 

Uddevalla Gymnasieskola och två fristående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation 

School. Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. 

Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 

45 procent av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom 

Fyrbodal.  

  

Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav fem högskoleförberedande 

program, tolv yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nat-

ionella programmen finns Introduktionsprogrammet (IM). Detta består av fem olika inriktningar 

varav en är Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för 

närvarande ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på 

Margretegärdeskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Under 2020 har 

möjligheter öppnats för gymnasieskolan att även utnyttja södra Sinclair.  

  

Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband 

med detta gjordes lokalanpassningar. Bland andra lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasie-

särskolan från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har läm-

nats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat på 

grund av antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nation-

ella program. Utvecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän (friskolor, samt andra kom-

muner) utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av så kallat ”fritt sök” inom 

Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten.  

   

Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade 

möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 

ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 

dock påverkats mindre av detta än många andra kommuner. Orsaken finns bland annat i att Udde-

valla av tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många pro-

gram, vilket gjort att Barn- och utbildningsnämnden kunnat behålla utbildningar som andra tvingats 

lägga ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hem-

kommunen.  

 

Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går 

lärlingsutbildning ökar, minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kva-

litetsskäl måste dock skolan tillhandahålla specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som 

inte kan genomföras på en arbetsplats. 53 procent av eleverna går på högskoleförberedande program 

och 47 procent på ett yrkesprogram.  

 

  

Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av loka-

lanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan 

minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd 
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men det kan krävas lokalinvesteringar för ombyggnader. Det är emellertid angeläget att påpeka att 

det är Barn- och utbildningsnämnden som ytterst fattar beslut om vilket omfång av programutbud 

som tillhandahållas, samt antal platser. 

 

 

Tabell 10 Förteckning över befintliga gymnasieenheter samt elevtal 2020-11-05  

 Gymnasiehus    Program   Antal elever    

Agnesberg   Ekonomi   
Samhällsvetenskap   
SPINT   
Handel och Administration   
Restaurang-Livsmedel   
Lärlingsutbildning (GLUAG)   
Introduktionsprogram   
Gymnasiesärskolan   

   1116    
   
   
   
   
   
   
Varav 24 sär   

Sinclair   Estetiska programmet    
   

251    

Margaretegärde   Introduktionsprogram (5 st)   
Lärlingsutbildning (GLU)   
   

227  
  
   

Östrabo 1   Naturvetenskap   
Teknik   
Vård och omsorg   
Introduktionsprogram   

710  

Östrabo Yrkes   Hantverksprogrammet (5 st)   
Bygg och anläggning   
El och energi   
Fordon och transport   
Industritekniska programmet   
VVS och fastighet   
Lärlingsprogram (GLU)   
Introduktionsprogram (IMY)   
Gymnasieärskolan   

 811   
   
   
   
   
   
   
   
Varav 65 sär   

Drottning Blanca   
   

Beteendevetenskap   
Ekonomi   
Försäljning och marknadsföring   
Sjukvård-omsorg-säkerhet   
Stylist   
Individuellt val Fotboll   

107     

Thorén Innovation School   Innovationsprogram   
IT-program   

47    

  
Totalt antal elever  
Samtliga program  

  
  
3269   

 
 
 
 



Barn- och utbildningsförvaltningen  
Lokalförsörjningsplan 2021 - 2031 

  
2020-11-10 

 
 
  

 

Sida 18 av 31 

 

 5.2 Antal elever 2019 och befolkningsprognos 2020-2029   

 

Tabell 11 Översikt gymnasiets befolkningsprognos i Uddevalla 2020-2029 

 

Antalet elever från Uddevalla som når åldern 16 - 18 år i gymnasieskolan beräknas öka med ca 20 

procent de närmaste åtta åren. Av dessa söker en majoritet sin gymnasieutbildning i Uddevalla, men 

några väljer andra alternativ. Det totala antalet elever med kranskommunernas ungdomar inräknat 

har varierat över tid. De senaste fyra åren har dock antalet elever inskrivna på Uddevalla gymnasie-

skola varit relativt konstant. I tabellerna nedan redovisas antal elever Uddevalla Gymnasieskola 

2016–2020 samt befolkningsprognos i Fyrbodal. (Tabell 12 och 13) 

 

 

  

 

Tabell 12 Gymnasiets elevvolym sammantaget senare år 1/9 ur extens (inkl särskolan ca 70 elever) 

  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal elever 3172 3240 3192 3127 3137 
 

  

  

Tabell 13 Ny befolkningsprognos 16–18-åringar från VGR med underlag från SCB i oktober 2020  

 

  

I tabellen ovan har stigande antal ungdomar markerats med nyanser av orange där mörkaste nyanser 

markerar en topp under tioårsperioden. Tydliga nedgångar i ungdomsgruppen har markerats med 

blå nyanser.  

För hela perioden kommer en topp runt 2028. Denna ökning stämmer med tidigare prognoser 

och med lokautredningen från 2018. Däremot har antalet ungdomar i 16–18-årsåldern under tidigare 

prognoser, som byggt på VGR:s eget underlag, visat på större ungdomsgrupper generellt. Framför 

allt pekade prognoserna tidigare på ökningar i de större städerna. De mindre kommunerna ökade 
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inte utan låg relativt stabilt på samma nivå. Efter kontakt med ansvarig kontaktperson på statistikda-

tabasen framkommer att underlagen för prognoserna tidigare gjordes av VGR men numera kommer 

från SCB. En skillnad i prognoserna är att VGR tog med i beräkningen regionala och lokala projekt 

av typen nyetablering av större verksamheter och nya bostadsområden. SCB:s prognoser bygger 

endast på historiska data. Detta kan förklara att befolkningsprognosen inte visar på lika kraftig ök-

ning som den från 2018.  

  

 

 

 

 

5.2 Antal förväntade elever inom UG utifrån nuvarande mönster av andel sökande från respektive 
kommun  

 

Tabell 14 Antal elever från respektive kommun i upptagningsområdet samt total prognos för Udde-

valla Gymnasieskola till 2030 

 

  

I första kolumnen anges antal elever från respektive kommun. Den andra kolumnen visas hur 

stor andel av respektive kommuns 16–18-åringar som är elever på Uddevalla gymnasieskola. Tredje 

kolumnen visar hur stor andel respektive kommuns ungdomar utgör av Uddevalla gymnasieskolas 

alla elever. 

 

Kolumnerna som visar åren 2021–2030 har beräknats utifrån förutsättningen att samma andel 

av respektive kommuns ungdomar kommer söka sig till Uddevalla gymnasieskola. Det är viktigt att 

uppmärksamma att detta är en ögonblicksbild just detta läsår. Ett exempel på ett troligt scenario 

som kan förändra prognosen är att en allt större andel av ungdomarna från Sotenäs kommer att gå 

på Uddevalla gymnasieskola när direkt sök till Uddevalla kommun startar HT2021.  

  

Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka, ök-

ningen är omfattande ca 280–300 elever och utgör därmed den klart största delen av periodens elev-

ökning. Utifrån beräkningsmodellen är elevökningen ca 390-400 elever. Detta ger att ca 70 procent 

av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever.  Revideringen av SCB statistiken inne-

bär i nuläget att det är ca 100 färre gymnasielever 2028 av Uddevallas egna elever. 
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5.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 

Uddevalla gymnasieskola har idag ca 41 procent av sina elever från andra kommuner. Andel utifrån 

kommande elever minskar och andel Uddevallas egna elever ökar under perioden. För Uddevalla 

kommuns finansiering av gymnasieskolan kommer detta att leda till ökande kostnader för gymna-

sieskolan utifrån att andelen egna gymnasielever kraftigt ökar. Utöver kostnadsökningar för gymna-

sieutbildningen kommande år så är det av mycket stor vikt att andelen interkommunala ersättningar 

för elever inte minskar ytterligare såvida inte Uddevallas egen kostnad skall öka avsevärt för gym-

nasieutbildningen för kommunens egna elever. Inom utbildningsutbudet varierar efterfrågan mellan 

utbildningarna. Andelen utifrån kommande elever söker i högre grad yrkesutbildningar samt de ut-

bildningar som inte erbjuds inom övriga kommuner i regionen. 

  

Lokalförsörjningsprogrammet för perioden behöver särskilt beakta dessa utbildningars lokalbe-

hov utifrån politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Om Barn- och utbildningsnämnden avser 

att fortsatt möta efterfrågan av dessa utbildningar i Uddevalla Gymnasieskola kommer givetvis 

kostnaderna att öka.  

    

Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Valet till gymnasieskolan 

hänger samman med vad Barn- och utbildningsnämnd beslutar gällande tillgången till platser i de 

olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare lokalförsörjningsplanen men när 

elevantalet ökar ytterligare måste lokalplanen ställas i relation till ekonomin. Detta gäller särskilt 

yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag.   

   

Det är en önskan från verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus-om-

råde”, det vill säga stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom områ-

det som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns 

framför allt i Sinclair-byggnaden. Denna byggnad är dock ålderstigen och nödvändiga renoveringar 

blir kostnadsdrivande i jämförelse med en nybyggnation. Dessa perspektiv måste tas i den övergri-

pande lokalplaneringen i kommunen.  

 

Ytterligare analys kommer att krävas för att i sin tur ange om, och i så fall, vilka eventuella 

kompletteringar och tillbyggnader som kan behövas i övriga skolhus för bidra att ta emot fler ele-

ver. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från hösten 2020 nått sin maxgräns när 

det gäller elevantal.   

   

Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar ak-

tivt för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat 

behov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-

programmet samt gymnasiesärskolan.   
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5.4 Inventering av gymnasieskolans lokaler 

 

En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemen-

samma flaskhalsar.   

 

Förändrade förutsättningar har tillkommit i och med att gymnasieskolan tillförts Södra Sinclair 

(HCB) från och med 2021. Samtidigt pågår en utredning om central grundskola på Margeretegärde.  

Lämnar gymnasieskolan Margretegärde kan det betraktas som en neutral växling av lokalytor och 

påverkar därmed lokalprogrammet begränsat.  

 

Bibehåller gymnasieskolan Margretegärde löser det behoven av allmänna salar under perioden 

fram till 2028 men utifrån nuvarande SCB statistik och sökprognos innebär det viss överkapacitet 

som kommer att nyttjas fullt ut först i kommande planperiod 2028-2038. Utredningen redovisar be-

hov av anpassningar samt möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrå-

gan.   

  
 
    
 

Tabell 15 Kartläggning av gymnasieskolans lokaler   

 

Gymnasiehus   Behov 2020-2028                          

Flaskhalsar   
   
   
   

 Matsals kapacitet utökas  
 Tillföra Klassrum som klarar mer än 32 elever   
 Studiemiljöer och uppehållsrum upprustas med inventarier  
 Omklädningsrum yrkesprogram utökas  
 Utökning fordon transport  
 Ineffektiva ytor Sinclair kan ombyggas till salar  

   

Lokalkategorier 
som har under-
sökts   
   
   
   
   
  

 Idrottshallar   
 Matsalar   
 Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum   
 Studiemiljöer och uppehållsrum   
 Lärararbetsrum   
 Ledning, administration, receptioner   
 Elevhälsa    
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Diagram 2: Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 

Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  

  

   
  
   

En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 

inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 

göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.    

   

Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevök-

ning med ca 400 elever fram till 2028. Under tiden är det viktigt att utifrån periodens utveckling 

gällande sökprognos och SCB stat. utifrån befolkningsförändringar arbeta fram lokalprogrammets 

fortsättning perioden 2028 - 2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för ytterli-

gare större elevvolymer omfattande minst elevökningen perioden 2020–2028 vilket då enligt nuva-

rande bedömning är ca 400 elever.   
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6.   VUXENUTBILDNINGEN  

  
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 

invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-

ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 2 900 

elever/år varav ca 300 elever studerar på distans.  

  
 

  
Tabell 16.  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  

Vuxenutbildningens kurser  
  

  
 Grundläggande allmänna kurser  
 Gymnasiala allmänna kurser  
 Lärcentrum  
 SFI svenska för invandrare  
 Särvux  
 Uppdragsutbildning  
 Yrkeshögskoleutbildning  
 Yrkesutbildning  
 Utbildningskontrakt  

  
  
  
Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Karolinen (Östrabo Yr-

kes).  Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 

Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-

nadspolitiken.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har över lång tid haft en oförändrad budget (kommunbidrag) till 

vuxenutbildningen men sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag, vilket gjort att de ekono-

miska förutsättningarna varierat. 

 

Om Barn- och utbildningsnämnden vill att vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt 

kunna anpassa sig till behov på arbetsmarknaden och politiska ambitioner på nationell och lokal 

nivå, måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituation samordnas med 

volymbesluten. 
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De senaste årens flyktingmottagande har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska 

för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen har dock inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna 

asylsökande på samma sätt som grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar 

börjar när beslut om uppehållstillstånd har fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen 

att fortsätta ytterligare en tid. 

 

Utifrån att Vuxenutbildningen är så föränderlig (ofta med kort varsel), så är hyreslokaler fördelakt-

iga då de snabbt kan anpassas vid behov. I denna plan föreslås därför inga förändringar för Vuxen-

utbildningen gällande investeringar.  

 

7.  ÖVRIGT 

På förskolekontoret har administrationen, utvecklare med flera och chefer och rektorer sina 

arbetsplatser. Det har länge varit trångt, och varje förändring i administrationen har inneburit en 

påfrestning. Eftersom kommunens invånare ökar och förskolan därmed utökar verksamheten årligen 

har kontoret också behövt skapa fler arbetsplatser på samma yta vilket inte längre är möjligt.  

 

Flertalet rektorer har ingen arbetsplats ute på förskolorna. Det beror bland annat på att många 

förskolor är små enheter. Förskoleverksamheten har också ett behov av att arbeta tillsammans, och 

därför är gemensamma ytor av största vikt. 

 

En väsentlig arbetsmiljöförbättring och effektivisering av styrning och ledning är att alla har en 

och samma arbetsplats. 

 
 
Plan för åtgärd 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver tillgodose ändamålsenliga lokaler. Analys av behovet 

är kommunicerad i kommunens övergripande lokalförsörjningsgrupp. 
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Bilaga 1 Befolkningsprognos barn 1-5 år 2019-2024 

 

 

 
 
 

 

UDDEVALLA  TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 1-5 år 3 427 3 434 3 467 3 473 3 465 3 491 64 1,9%

Behov av plats (90 %) 3 084 3 091 3 120 3 126 3 119 3 142 58 1,9%

Kapacitet förskola 2 938 3 017 3 006 3 132 3 516 3 516 578 19,7%

Kapacitet ped.oms. 162 162 162 162 162 162 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 16 88 48 168 560 536 520

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

Befolkning 1-5 år 929 901 892 874 864 862 -67 -7,2%

Behov av plats (90 %) 836 811 803 787 778 776 -60 -7,2%

Kapacitet förskola 646 592 592 664 808 808 162 25,1%

Diff. kapacitet – behov -190 -219 -211 -123 30 32 222

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

Befolkning 1-5 år 394 375 364 361 361 361 -33 -8,4%

Behov av plats (90 %) 355 338 328 325 325 325 -30 -8,4%

Kapacitet förskola 344 434 434 434 434 434 90 26,2%

Diff. kapacitet – behov -11 97 106 109 109 109 120

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

Befolkning 1-5 år 198 215 229 230 234 243 45 22,7%

Behov av plats (90 %) 178 194 206 207 211 219 41 22,7%

Kapacitet förskola 252 252 252 252 252 252 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 74 59 46 45 41 33 -41

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

Befolkning 1-5 år 145 148 140 145 143 142 -3 -2,1%

Behov av plats (90 %) 131 133 126 131 129 128 -3 -2,1%

Kapacitet förskola 249 249 249 303 303 303 54 21,7%

Diff. kapacitet – behov 119 116 123 173 174 175 57

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR

Befolkning 1-5 år 503 494 486 481 477 484 -19 -3,8%

Behov av plats (90 %) 453 445 437 433 429 436 -17 -3,8%

Kapacitet förskola 379 373 373 373 373 373 -6 -1,6%

Diff. kapacitet – behov -74 -72 -64 -60 -56 -63 11

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE

Befolkning 1-5 år 337 360 382 394 395 403 66 19,6%

Behov av plats (90 %) 303 324 344 355 356 363 59 19,6%

Kapacitet förskola 288 288 288 288 342 342 54 18,8%

Diff. kapacitet – behov -15 -36 -56 -67 -14 -21 -5

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA- AMMENÄS

Befolkning 1-5 år 259 274 297 298 298 295 36 13,9%

Behov av plats (90 %) 233 247 267 268 268 266 32 13,9%

Kapacitet förskola 186 251 240 240 384 384 198 106,5%

Diff. kapacitet – behov -47 4 -27 -28 116 119 166

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 1-5 år 660 665 676 689 692 699 39 5,9%

Behov av plats (90 %) 594 599 608 620 623 629 35 5,9%

Kapacitet förskola 594 578 578 578 620 620 26 4,4%

Diff. kapacitet – behov 0 -21 -30 -42 -3 -9 -9
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Bilaga 2 Befolkningsprognos elever 6-12 år 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDEVALLA TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024 

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 6-12 år 4 919 4 952 5 014 5 075 5 072 5 073 154 3,1%

Kapacitet 4 931 5 421 5 421 5 721 5 721 5 721 790 16,0%

Diff. kapacitet – behov 12 469 407 646 649 648 636

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 6-12 år 1 889 1 839 1 822 1 825 1 792 1 778 -111 -5,9%

Kapacitet 1 789 1 789 1 789 2 089 2 089 2 089 300 16,8%

Diff. kapacitet – behov -100 -50 -33 264 297 311 411

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM

Befolkning 6-12 år 309 313 321 323 327 334 25 8,1%

Kapacitet 349 349 349 349 349 349 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 40 36 28 26 22 15 -25

SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE-RYR

Befolkning 6-12 år 691 722 750 767 779 782 91 13,2%

Kapacitet 631 631 631 631 631 631 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -60 -91 -119 -136 -148 -151 -91

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6-12 år 921 974 1 001 1 030 1 059 1 060 139 15,1%

Kapacitet 1 169 1 194 1 194 1 194 1 194 1 194 25 2,1%

Diff. kapacitet – behov 248 220 193 164 135 134 -114

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 6-12 år 1 106 1 101 1 116 1 126 1 112 1 116 10 0,9%

Kapacitet 993 1 458 1 458 1 458 1 458 1 458 465 46,8%

Diff. kapacitet – behov -113 357 342 332 346 342 455
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Bilaga 3 Befolkningsprognos elever 13- 15 år 2019-2024 

 

 

 
 

 

 

Upptagningsområdena är indelade enligt följande: 

 

Skolområde Norr/väster: Dalaberg,Hovhult,Norrskolan,Ramneröd,Sandersdal,Unneröd 

Skolområde Norr/Ramneröd: Dalaberg,Hovhult,Norrskolan,Ramneröd 

Skolområde Väster/Västerskolan: Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan 

Skolområde Söder/Centrum: Sommarhemsskolan 

Skolområde Öster/Laneryr: Lane-Ryr, Äsperöd 

 

Notera att befolkningsprognosen inte innebär att samtliga elever väljer kommunal skola i området. 

 

 

 

 

 

UDDEVALLA TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 13-15 år 1 949 2 003 2 054 2 096 2 165 2 237 288 14,8%

Kapacitet 2 553 2 553 2 753 2 920 2 920 2 920 367 14,4%

Diff. kapacitet – behov 604 550 699 824 755 683 79

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 13-15 år 727 757 763 771 798 811 84 11,6%

Kapacitet 660 660 860 860 860 860 200 30,3%

Diff. kapacitet – behov -67 -97 97 89 62 49 116

SKOLOMRÅDE NORR-RAMNERÖD

Befolkning 13-15 år 511 523 516 525 543 552 41 8,0%

Kapacitet 275 275 275 442 442 442 167 60,7%

Diff. kapacitet – behov -236 -248 -241 -83 -101 -110 126

SKOLOMRÅDE VÄSTER-VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13-15 år 216 233 248 246 255 259 43 19,9%

Kapacitet 388 388 388 388 388 388 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 172 155 140 142 133 129 -43

SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN

Söder/Centrum 125 129 140 141 150 155 30 24,0%

Öster/Lane-Ryr 302 314 308 309 320 338 36 11,9%

Befolkning 13-15 år totalt 427 443 448 450 470 493 66 15,5%

Kapacitet 360 360 360 360 360 360 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov -67 -83 -88 -90 -110 -133 -66

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13-15 år 351 344 377 409 421 441 90 25,6%

Kapacitet 405 405 405 405 405 405 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 54 61 28 -4 -16 -36 -90

SKOLOMRÅDE NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år 442 456 464 465 474 489 47 10,6%

Kapacitet 465 465 465 465 465 465 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 23 9 1 0 -9 -24 -47
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Bilaga 4 Förslag till förändrad flerårsplan 2021-2031  
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Bilaga 5 Grafer över befolkningsutveckling elever 13-15 år i relation till kapacitet 
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 2020/01075  6 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 
uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

  

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 

Plan Välfärd 2030, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  Planen ska vara 

vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

som kan öka välfärdsresurserna.  

  

Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 

inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 

att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/01075 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 

Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 

uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 

Plan Välfärd 2030, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  Planen ska vara 

vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 

inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 

att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/01075 

  

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern  

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030.  

  

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

  

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

  

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

  

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort § 282 

 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Ändring av den andra föreslagna beslutssatsen till följande: att 

när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem. 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 

  

att när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem, 

  

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-10-02 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-10-02 

För besvarande av remiss, svar önskas senast 2020-12-02 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Västvatten AB/Uddevalla Vatten AB 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

För kännedom: 

Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030. Framtagandet av planen sker på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

 

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

 

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

 

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 

att inriktningen ska vara att plan Välfärd 2030 ska utgöra ett underlag till det pågående 

översiktplanearbetet, 

 

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kommunens berörda nämnder och bolag 

Avd för hållbar tillväxt 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden.  

  

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 

äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 

ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 

kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 

omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 

tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 

möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 

och ha ett bra liv. 

  

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 

från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 

vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 

metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap. 

 

Arbetsmarknad och Integrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 

presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 

till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 

finns med i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

  

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

Monica Bang Lindberg (L) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(6) 

2020-09-02 Dnr KS 2019/00712 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden.  

 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 

äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 

ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 

kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 

omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 

tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 

möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 

och ha ett bra liv. 

 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 

från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 

vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 

metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap. 

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 

presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 

till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 

finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

 

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 

 

Ärendebeskrivning 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 

 

Uppdragets karaktär skiljer sig från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd 

som utgår från vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och 

se över nya metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från 

arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 

 

Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            

(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 

 Hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” 

ska förstås i förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda 

benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 

planen. 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 

planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 

Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 

En agil process omfattade fem workshoptillfällen, där resultatet från en workshop 

utgjorde underlag för nästa, resulterade i de avgränsningar och vägval som gjorts för 

innehållet i planen. 

 

Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad 

som avses, inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och 

tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 

skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet – 

beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan därför få konsekvenser i förankring 

och genomförande av planen (AIU 2020-01-20). 
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Syfte 

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 

2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 

och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 

välfärd. 

 

Resultat 

 Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för 

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 

 Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU 

beslutat och inte föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens 

fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 

utgör viktiga nyckelkomponenter. 

 

Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad – hinder och 

möjligheter för Uddevalla?  

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 

viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 

med översiktsplan (ÖP). Vad är det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare 

en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som inte redan görs? Workshopen tog sin 

utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 

relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget ovan (AIU 2020-02-12). 

 

Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 

 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 

 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 

 

Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

 Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 

övergripande områden:  

(1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla kommun och dess 

invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka jämfördes med vad som 

redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 

som vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 
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o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - 

beskrivs vidare under rubrik 3) 

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 

 

Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas 

skapa kommunal tillväxt och hållbar välfärd blev nästa steg att fördjupa kunskap och 

förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  

(AIU 2020-03-11); 

 

Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 

företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, 

vad är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 

framgångsrika? 

 

Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 

kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

 

Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 

valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

 Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt 

(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är 

beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 

engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

 Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken 

effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?). 

 

Resultat 

 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

 ”I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” 

(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 

utvecklas: Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

 ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel. 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval & strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i 

nutid. Men med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och 

vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 

kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 

kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 2030? Hur möter Uddevalla 

kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 

relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) 

 

Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 

omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

 Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en 

osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 

framtiden? 

 

Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 

långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 

strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 

Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas? 

(AIU 2020-06-03). 

 

Syfte 

 Förslag till remissversion, en bruttoversion, som består av uttryckta politiska 

viljeinriktningar från tidigare workshops,  

kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 

arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  

Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 

i förslaget till remissversion.  

Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 

 

Resultat: 

 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 

 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 

 Beslut om remissförfarande – AIU 2020-09-09 
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HANDLINGSPLAN, - från förankring till remissarbete 

Förslag till genomförande: 

 

Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  

Steg 2. Skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input till handlingsplan för       

Övergripande Plan Välfärd 2030 

Steg3. Remissversion Plan Välfärd bearbetas och uppdrag beskrivs till nämnder och 

definierade aktörer 

Steg 4. Målsättningen är att planen kommer in i budgetdialogen för 2021 så att 

”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

Representant i AIU agerar ambassadör i sin respektive nämnd/styrelse och förvaltning 

genom att bjuda in sig och representant till resp. nämnds-/förvaltnings utvecklingsdagar 

(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  

o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 

o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 

 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 

 Hur väl kommer era nämnder/bolag kunna agera inom de tre strategiska 

målområdena? 

 Planeringsmöte (1 tim.) ”AIU-ambassadör” och tjänsteperson för gemensamt 

upplägg och genomförande av mötet för att koppla innehållet i planen till resp. 

nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 

skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 

 

Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 

nämnd/bolag som processleds av processledare från Hållbar Tillväxt, där 

dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 
år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
 
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som 
kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar 
över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 
utpekade områden.  
 
Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 
kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 
antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 
nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  
   
Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 
det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 
Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och äldre ska 
försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 
måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 
ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 
omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 
kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 
människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 
samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 
Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 
som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 
extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 
hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 
ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 
är tydligt.  
 
Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 
välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 
ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 
och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 
Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 
kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 
Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 
och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 
som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 
klimatförändringar och digitalisering.  
 
Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-
förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 
Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 
bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 
världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 
ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 
att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 
värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 
som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 
det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 
mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 
själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 
 
Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 
minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 
bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 
tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 
medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 
transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 
t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 
räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 
välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 
och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  
 
Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 
När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 
och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 
kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar också 
möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 
konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 
cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 
växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 
för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 
arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man arbetar 
uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär att jobb 
och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger arbetslivet 
tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste fortsätta 
uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta påverkar 
också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 
Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 
2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 
välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 
förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 
välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 
innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 
komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 
näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  
 
Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina 
samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 
välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 
entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  
 
Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  
Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 
Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 
att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 
globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 
arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 
2030: 
   

 
 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

 



 

6 
 

3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 
välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 
vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 
utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 
avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 
bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 
Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 
av privata aktörer.  
 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 
(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 
välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 
att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 
arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 
för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 
tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 
 
Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 
individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 
kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 
yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 
Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 
arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 
stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 
betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 
bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 
bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  
 
Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 
entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 
Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 
planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 
allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 
öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 
förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 
verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  
 
Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 
nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 
eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 
förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 
Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 
bransch. Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur 
man erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse 
är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 
egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 
  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 
Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 
Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 
Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 
att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  
Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  
 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 
och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 
2030 satsar kommunen på:  
 
► Smart och hållbar stad 
► Attraktivt företagsklimat 
► Effektiv logistik och hållbara transporter 
► Fungerande arbetsmarknad 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 
kommunen arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya 
utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  
 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 
såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. För gemensam 

välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 
 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
► Omställning till hållbart näringsliv. 
 



 

8 
 

4. Genomförande  
 
a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 
välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 
och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 
ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 
kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 
(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 
av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 
beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 
många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 
engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 
samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 
tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 
Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 
stärka samverkansförmågan och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar 
hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 
också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 
samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 
organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 
kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 
som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 
I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 
kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 
Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 
genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 
egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 
för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  
Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 
 

 

 

 

 

 

 
  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

Handlingsplan: 
Politiska Uppdrag 
antagna i Nämnd, 
Styrelse och KF  
 
(ny varje mandatperiod)  

Uppföljning varje tertial: 
• Uppdrag KS 
• Uppdrag BUN 
• Uppdrag SN 
• Uppdrag KFN 
• Uppdrag SBN 
• Uppdrag Bolag och 
Stiftelser 
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4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden  
 

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 
näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 
attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 
infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 
tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 
välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 
 
► Smart och hållbar stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 
digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 
system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 
cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 
välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

• Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer 
• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och företagsvänlig kommun för att företag och 
organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 
Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 
lokaliseringen.  
För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 
• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   
• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 
förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 
arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 
självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  
För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 
• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 
• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i mängd olika branscher. De små företagen är 
generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 
har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Tillgänglig 
kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 
arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 
arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 
arbetsliv.  
För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 
kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 
unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 
mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 
viktiga frågor. 
För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-

2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 
• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  
• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  
• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 
• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor. 
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4.2 Innovativ – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 
stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 
skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 
välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 
 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 
Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 
styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 
ta bort sådant som inte skapar värde.  
För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021-2030: 

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  
• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  
• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  
• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 
framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 
förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 
digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 
ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 
kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 
hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 
säger utan vad man gör som avgör resultatet.  
För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 
• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  
• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  
• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  
• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 
förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 
av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 
strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 
Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 
det givna och förändra.  
För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021-2030: 

 

• Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer 
• Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem 
• Tänka stort, testa smått och våga misslyckas. 
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4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 
innovativa och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 
företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 
lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 
och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 
bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 
som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 
utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 
möjliggörare 2030. 
 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 
utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 
(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 
trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  
För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  
• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 
• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  
• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 
genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 
idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 
och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 
form av strukturer, processer och metodstöd.  
För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 
• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 
för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 
med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 
Kraven ökar på företag att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en positiv 
samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar lokalt för 
att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 
omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 
additiv tillverkning (3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en 
ökande elkonsumtion.  
För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021-2030:  

• Underlätta företagens omställningsarbete  
• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 
Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 
tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag. 
Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 
målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 
organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 
viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 
kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 
6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 
2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 
utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 
kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen genom 
antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 
nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 
årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 
utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 
7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 
anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  
 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 
som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 
då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  
8. Källor och kunskapsbas 
 
Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 
• Modell kommunal tillväxt  
• Källor och kunskapsbas 
• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Om bilagan 

I denna bilaga beskrivs utgångspunkter, process och avgränsningar i framtagandet av övergripande 
Plan Välfärd 2030 fram till förslaget går ut på remiss hösten 2020. Bilagan är ett stöd för att förstå 
strategins logik, innehåll och form samt den process, omvärldsanalys, kunskapsunderlag och de 
inspel som lett fram till remissversionen. 

För att en övergripande plan ska vara relevant krävs nära dialog och god förankring hela vägen – 
både när den tas fram och när den genomförs. 

1. Politiskt uppdrag att ta fram Plan Välfärd 2030 
 

 
 

Kommunfullmäktige 2019-06-13  
- Utskrivet anförande av Jonas Sandvall utifrån KS förslag att ta fram plan välfärd 2030. 
- Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 
under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
 
KF 190613 - Välfärd 2030 och Integration 2030 

Punkt 5. Kommunens flerårsplan 2020-2022 Jonas Sandvall KD (1:25-33) – utskrivet anförande 

 

”Vi har ett par extra delar att föredra ifrån Kommunstyrelsen som gäller två strategier som Christer 

presenterade tidigare som vi vill redogöra för. Det är två inriktningspaket, det första är Välfärd 2030 och det 

andra Integration 2030. Vi ska börja med att ta oss igenom Välfärd 2030. 

 

Arbetet med välfärd i kommuner är idag och i snar framtid mycket större uppgift än vad det tidigare har varit 

mycket på grund av de demografiska utmaningarna. Och för att nå en god och hållbar tillväxt och välfärd så 

menar vi att vi behöver titta på de här områdena tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap i ett 

mer samlat paket och vi behöver också bli mycket bättre på kommunal nivå att arbeta i strukturerna kommunal 

nivå, regional nivå och nationell nivå och det här vill vi snäppa upp och bli bättre på i Uddevalla. 

Just två av de områdena vi ser i kommunen som har stora möjligheter till en positiv utveckling och 

effektivisering är just arbetsmarknads- och tillväxtområdet. Arbetslinjen och tillväxtlinjen är idag tätt 

sammanflätade strategiska områden och i vår omvärld idag med den exponentiellt ökande digitaliseringen, 

demografin, makroekonomiska effekter och förskjutningar samt även påverkan av internationell 

handelsutveckling, arbetsmarknadskorridorer, så har arbetsmarknad och tillväxtfrågor vuxit till att faktiskt 

tangera samma grundsyfte nämligen den positiva utvecklingen av samhället genom att människor får rätt 

kompetens för att kunna utföra rätt uppgifter. Samtidigt så skapar dessa utmaningar också stora möjligheter 

idag i att våga tänka nytt och våga tänka om. I dagens utvecklingsläge så är det allt viktigare än någonsin att 

se till att vår kommuns tvärsektoriella och strategiska linje optimeras och effektiviseras på ett så bra sätt som 

möjligt.  

 

Vi ser också en mycket större möjlighet för kommunen att arbeta ut mot näringsliv och företag genom arbetet 

att slussa individer vidare mot morgondagens arbetsmarknad. Vi lanserar därför i vårt arbete inom KS ett 

strategipaket Välfärd 2030 med ett fokus på hur just tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap 

kan samverka bättre för kommunens bästa. Målet är att alla medborgare ska kunna få ta vara på de 

möjligheter de behöver för att just gemensamt kunna utveckla vår kommun och vår omvärld och vårt samhälle 

till en bättre framtid. Det är också genom arbetet med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet 

med att kunna få en väg tillbaka till ett fungerande liv och goda värden som står i fokus för oss. Samtidigt är 

det ju också avgörande att kommunen även stimulerar helhetsperspektivet inom arbetsmarknadsfrågor och de 

branscher som vi i vår kommun kan tjäna att strategiskt satsa på. Entreprenörskap och innovation är då 

viktiga frågor och aspekter och verktyg som starkt påverkar denna helhet.  

KF 190613 AIU 191009 KS 191030
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För innovation det handlar om att tar vara på idéerna och se till att de kan komma fram och entreprenörskapet 

i sin tur tar vara på de här drivna idéerna och för över det till konkreta värden som skapas för andra 

människor. Tänk en kultur i vår kommun där den vanliga anställda inser att han eller hon kanske kan vara en 

intraprenör som kan vara med och positivt utveckla vår verksamhet. Det framtidsläget är en gamechanger.  

Vi ser också en möjlighet av att vi kan växla delar av det som utförs inom verksamheten mot civilsamhället där 

vi har starka krafter ASF:er och IOP kan också växla skattepengar upp mot en mot fyra, och en mot fem, där 

ser vi också en stor potential. Vi ser också att arbetslinjen och arbetsmarknad, det är en så otroligt viktig 

nyckel för utmaningarna vi har inom integration och segregation där genom ett meningsfull bidragande till 

samhället genom arbete och sysselsättning som exempelvis nyanlända snabbare kan lära sig språk, 

värderingar och integreras på ett gott sätt och där vi i samhället också kan möta dem som kommer till oss.  

 

Och vi växlar då över till Integration 2030.  

Vi vet att fler händer behövs i arbetet som ligger framför oss. Kurvan är tydlig i att det kommer vara en stor 

efterfrågan i jobb i bland annat kring att ta hand om de yngre som växer i demografin såväl som de äldre. Så 

vi behöver fler händer, och det har vi alltid gjort. Men vi måste också se till att ta ansvar för en god 

integration och en stark arbetslinje inom detta.  

Vi vill se till att ta hand om de människor som kommer till vår kommun och säkerställa att vi blir ännu bättre 

på en god och en snabbare integration. Det gäller alla individer som sätter sina fötter innanför vår 

kommungräns. Och vi tror också inom integrationen att det finns tre stycken primära områden. Dels så är det 

arbete och utbildning, dels är det boendet och sen så är det den sociala strukturen och det goda livet. Detta 

visar både evidensen och forskning tydligt på, men det gäller då att se på hur vi arbetar strukturellt och 

strategiskt för att dessa områden ska samspela och skapa enklare och snabbare gränssnitt in i samhället.  

I en framtid när allt mindre pengar finns att lägga på integrationen så måste vi våga tänka nytt och se på hur 

vi kan korta ner tiden ifrån anländ till integrationens. Etableringsfasen på två-tre år kan vi arbeta med där 

man oftast lägger de största resurserna nu på  att optimera ännu mer. I gamla system så tänkte man oftast att 

man ska ha ett helt språkpaket innan man matchas mot arbetsmarknaden. Men exempelvis i vår vuxverksamhet 

nu så försöker vi hitta nya modeller där man direkt matchas ut mot arbetsmarknaden och lär sig språken delvis 

på plats någonting som visar sig ha väldigt god effekt och då minskar tiden ifrån anländ till arbete.  

Segregationen är också någonting som påverkar integrationen i mycket hög utsträckning såväl som 

hedersproblematiken, och vårt mål är därför att föra samman dessa tre aspekter i ett strategiskt arbete. Och 

vårt mål är att alla människor i Uddevalla kommun ska kunna agera på de drömmar och talanger de har och 

inte behöva hindras av strukturer som exempelvis inte tillåter en del människor att komma fram. 

Vi har inte alla svar direkt men vi vill ta ett större långsiktigt grepp i att börja söka svar och omsätta det i en 

strategisk handling. Mycket av detta arbete handlar slutgiltigt här om ett samspel mellan hjärta och hjärna. De 

sista åren så har vi i de politiska debatterna oftast fått en stor uppdelning i läger av de som bara förlitar sig på 

det emotionella eller bara förlitar sig på teorin. Vi tror naturligtvis att dessa två läger måste mötas.  

Vilka värden och värderingar är det vi vill bygga vår tillväxt och arbetsmarknad och integration på. Det är det 

slutgiltigt handlar om. Värderingar handlar om vad vi argumenterar för och kultur handlar om vad vi agerar 

på. Så vi vill också lägga till i KF här först Välfärd 2030 där vi samlar områdena arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap, en bättre linje, och även Integration 2030 där vi långsiktigt tittar på 

områdena integration, segregation och hedersproblematiken på ett nytt sätt.  

Tack.” 
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-10-09  
- Beslut  
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
- Beslut  
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2. Process och delaktighet i att ta fram  

    Plan Välfärd 2030 
 
Här beskrivs processen och resultatet från genomförda workshops med AIU under våren. 
 
Som framgår av uppdraget (rubrik 1) saknades tydlighet kring: 
 

• varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030 (behov och syfte) 
 

• vilka effekter förväntas vid ett lyckat genomförande av planen till 2030 
 

• hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” ska förstås i 
förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda benämningen ”Plan Välfärd” 
och hur avgränsningar förväntades göras i planen 

 
I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet, processades planen fram 
tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads- och integrationsutskottet (AIU) 
januari-juni 2020. En agil (rörlig) process med fem workshoptillfällen, där resultatet från en 
workshop utgjorde underlag för nästa, resulterade i avgränsningar och vägval som gjorts för 
innehållet i planen. 
 
Figuren nedan sammanfattar syfte och resultat av respektive workshop. Varje kvadrat symboliserar 
att vi gått ut brett för att förstå ett område, dels genom workshop med AIU, dels genom att undersöka 
vad forskning och beprövad erfarenhet säger om kommunal tillväxt och strategier. Därefter har 
kvadraterna smalnat av genom att analysera och kondensera ner resultaten för att lägga grunden för 

nästa steg i processen vilket visas genom illustrationerna mellan kvadraterna. 
 

  

Figur 1 Process och delaktighet i att ta fram övergripande Plan Välfärd 2030  
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Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
 
Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad som avses, 
inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och tydliggöra bredden av 
kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 
innovation som skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet 
beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan få konsekvenser i förankring och genomförande 
av planen (AIU 2020-01-22). 

Syfte  
• Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 2030 
• Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar och 

definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god välfärd 

Resultat 

• Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för att 
tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd 

• Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU beslutat och inte 

föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens fokus på tillväxt och 
arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation utgör viktiga nyckelkomponenter 

Politisk slutsats i Workshop 1  
Några nyckelord som kom fram på frågan ”Vad behöver kommunen göra för att klara god välfärd 

2030?” har bearbetats och tagits vidare till nästa workshop: 

 

Ytterligare förtydligande av uppdraget gjordes tillsammans med AIU:s presidium under ett 
extramöte 7 februari.    

Locka nya invånare/företag Utbildning God entreprenöriell anda Bättre företagsklimat 

Utveckla pendlingsområden Strategisk samverkan Attraktiv arbetsgivare Lyhördhet mot invånare 

Väx medelstora/små företag Koncerntänkande Kompetensförsörjning Ledarutveckling 

Smart resursutnyttjande Stärk infrastruktur Innovativ förmåga Arbeta strategiskt 

Brukarens behov i centrum Attrahera företag Stimulera idéer till jobb Samverka mot idéburen 

Utveckla arbetssätt/teknik Egen försörjning Livslångt lärande Social inkludering 
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Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad –  

                        hinder och möjligheter för Uddevalla?  
 

 
Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem viljeriktningar, i 
styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete med översiktsplan (ÖP). Vad är 
det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som 
inte redan görs? Workshopen tog sin utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal 
nationella initiativ som relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget (AIU 2020-02-12).  

Syfte  
• Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030  
• Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare till 2030  
• Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad? 

Resultat 

• AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad 

o Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 
övergripande områden: (1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla 

kommun och dess invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka 
jämfördes med vad som redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar 
och uppdrag.  

• Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut som 
vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 

o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - beskrivs vidare 
under rubrik 3)  

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste framtidsfrågan” (Ratio, 

2017).  

Politisk slutsats i Workshop 2  
Några nyckelord som kom fram på frågorna ”Vad ser ni för hinder för Uddevallas tillväxt idag - 

faktorer som hindrar tillväxt idag, vad behöver Uddevalla göra till 2030?” och ”Vad ser ni för 

utmaningar på arbetsmarknaden idag - faktorer som bromsar arbetsmarknaden idag, vad behöver 

Uddevalla göra för att stimulera arbetsmarknaden till 2030?” Dessa har bearbetats och tagits vidare 
till nästa workshop:  

  Hinder  Möjligheter 

Tillgång till utbildad arbetskraft Flexibel modern arbetsmarknad 

Tillgång till mark för etablering Matcha kompetensbehov i samverkan 

Långsiktiga förutsättningar för etablering Utbildningsmöjligheter 

Restider och pendlingsmöjligheter Platsutveckla unika värden 

Infrastrukturen Öka inflyttning 

Svårt gå från ord till handling Markreserver 

Kommunal organisations tröghet Stora företag som kan anställa 

Bristande långsiktighet  Fler folk i arbete 

Intressekonflikter Företagsexpansion och etablering 

Låg utbildningsnivå Positionera oss som möjliggörare 

För mycket ”in-house” ska lösa allt själva Snabbare och enklare processer 

Brister i framtidsorientering Kultur för innovation & entreprenörer 
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Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om Plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas skapa 
kommunal tillväxt och hållbar välfärd, blev nästa steg att fördjupa kunskap och förståelse för vad 
som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad (AIU 2020-03-11);  

• Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 
företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, vad 
är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 
framgångsrika?  

• Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 
kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är kompetensens 
betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 
kompetensförsörjning för tillväxt? 

Syfte:  
• Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån valda 

modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 
• Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt (utifrån 

kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är beroende av andra 
aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers engagemang blir avgörande drivkraft för 
tillväxt. 

• Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken effekt önskar 
AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?).  

Resultat:  
• Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: ”I grund och botten 

handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” (Kommunforskning i Väst, 2012 – 
Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar) 

• Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och utvecklas: Arbeta 

utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012). 
• ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel.  

Politisk slutsats i Workshop 3  
Några nyckelord som kom fram i arbetet med önskat läge som inarbetats i en fiktiv löpsedel ”Dagens 

Samhälle” och tagits vidare till nästa workshop:   

 

 

 

  

Egenförsörjning Bred politisk samsyn Delaktighet och helhetssyn 

Lokal arbetsmarknad Hitta smarta lösningar Bra samarbete med företag 

Hög sysselsättning Internutbildade tjänstemän Kommunen god arbetsgivare 

Höjd medelinkomst Trygg och trivsam plats Blomstrande företagsstad 

Bra att bo Samverka över partigränser  Jobba gemensamt inte i stuprör 

Ny beslutsprocess Företag vågar investera Investera i mark/fastigheter 

Arbetslinjen Jobba gemensamt inte i stuprör Kommun–näringsliv tillsammans 

Samband resultat–nytta Lätt hitta rätt kompetens för företag Samverkan offentligt–näringsliv 

Kommunen möjliggör Engagerad kommun som är ”på tårna” Enkla spår in i kommunen 

Samtala med aktörer Se företag och invånare som tillgångar Låg arbetslöshet 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval &  

                        strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i nutid. Men 
med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och vem som förväntas göra 
vad inom välfärden, förändras förutsättningar för kommunens verksamheter och invånarnas 
förväntningar på de välfärdstjänster kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 

2030? Hur möter Uddevalla kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade 
resurser? Hur relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 
(AIU 2020-04-22) Denna workshop innehöll en längre presentation som gav input till gruppen inför 
grupparbetet. Utifrån redovisade trendspaningar och omvärldsbevakning fick representanterna i AIU 
med stöd av ”Konsekvensträd” analysera vad som driver trenderna utifrån Uddevallas perspektiv och 
vilka konsekvenser det kan komma att medföra. 

Syfte:  
• Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär omvärldsförändringar 

för Uddevalla 2030? 

• Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en osäker och 

föränderlig omvärld? 

• Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta framtiden 

Resultat: 
• Diskussion kring vilken ambitionsnivå i strategiska riktningar kommunen önskar/vågar 

formulera och agera på för att framtidssäkra planen. Utifrån gemensam referensram och 
insikter lades grunden för att säkra långsiktiga framtidsorienterade områden i planen.  

Politisk slutsats i Workshop 4  
Några nyckelord som bearbetats och tagits vidare till det första utkastet av planen och den avslutande 
workshopen:  

Digitala lösningar Förändrade arbetsuppgifter Ändrade konsumtionsmönster 

Omskolning Digitaliserade processer AI i allt från skolor till omsorg 

Digitala plattformar  Locka unga medarbetare Smarta & skräddarsydda lärare 

Platsens attraktion Service när man vill Transparens, invånare-företag-förvaltning 

Olika servicenivåer Alla kan få tillgång till allt Förändrade förutsättningar för företag 

Se över processer Corona - det glokala stärks Alla kan inte ta del av digitaliseringen 

Attraktiv arbetsgivare Leverera mer för pengarna Ge företag/invånare bättre service 
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Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas?  
 
Tankar kring ett önskat läge för Uddevalla har kommit fram genom tidigare workshops.  
Det fanns då behov av att ställa en rad frågor till forskning och erfarenhet inte minst kring trender, 
utvecklingsmöjligheter och konsekvenser för det kommunala välfärdsuppdraget (4. Källor och 
kunskapsbas). Exempelvis:  
   

• Vad behöver kommunen göra för att driva utvecklingen i önskad riktning?  
• Vad är det som gör att företag lyckas växa och ställa om för hållbar framtid?  
• Vad är det som gör att människor väljer att bosätta sig på en plats – idag och i framtiden? 
• Vilka förväntningar har företagen på en attraktiv och konkurrenskraftig kommun?  
• Vad är det för kompetens som kommer efterfrågas i morgondagens arbetsliv? 
• På vilket sätt bjuder den ökande digitaliseringen både på möjligheter och utmaningar?  
• Hur påverkas arbete, pendling, boende, infrastruktur av digitaliseringen?  
• Vad blir kommunens roll i allt detta?   

 

Vad är det då Plan Välfärd 2030 behöver sätta fokus på som inte redan finns i befintliga strategiska 

och styrande dokument? Utifrån den samlade bild som utkristalliserat sig har planen antagit formen 
av ett långsiktigt framtidsinriktat förnyelsesprogram som stöder kommunen som organisation att 
förflytta sig från att vara förvaltningsproffs till att ta rollen som utvecklingsmotor. Det resulterade i 
tre strategiska målområden om utpekade satsningar (AIU 2020-06-03). 
 
Syfte: Att mot bakgrund av resultatet i processen anta tre centrala målområden i Plan Välfärd 2030  

Resultat: Föreslagna målområden i planen godkändes: Attraktiv och konkurrenskraftig som 
huvudmål, men för att klara det krävs att kommunen upplevs som Framtidsorienterat och Innovativ 
och som Möjliggörare och Medskapare. Kugghjulet symboliserar hur målområdena stärker varandra. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Politisk slutsats i Workshop 5  
Diskussion fördes kring innehåll som bantades ner och 
bearbetades ytterligare till ett förslag till remissversion 
till nästa AIU.   
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Beslut om remissförfarande  
 

Ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 presenterades (AIU 2020-06-03) 

Syfte: Att ta ställning till remissförfarandet av Plan Välfärd 2030  
 
Resultat: AIU valde att återremittera planen för ”konkretisering av 
målgruppen och anpassning av innehållet efter denna”. 
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3. Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030 

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsuppdraget. Tillväxtarbetet 
kan beskrivas som konsten att hantera sina lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid 
och sätter i stor utsträckning ramarna. 

Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som tagits fram av 
Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). Den bygger på fyra delar: Lokala 
förutsättningar, Vision, Interna resurser & förmågor och Externa resurser & förmågor. 
Tillväxtkraften ligger i att utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen). Genom kugghjulet 
med dess målområden i Plan Välfärd 2030 stärks kommunens tillväxtkraft. Då ökar också 
möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust 
och Läge ger livskvalitet.  

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet  
Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra aktörers 
agerande. Deras engagemang blir en avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för 
andra att agera ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med kommunal 
tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig  
► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där människor kan leva, arbeta och ha 
ett bra liv Innovativ  
► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och bidra som katalysator i 
utvecklingen Möjliggörare 
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MODELLENS DELAR KOPPLADE TILL PLAN VÄLFÄRD 2030 
 

Lokala förutsättningar  
har formats under lång tid och sätter ramar för kommunens handlings- alternativ för framtida 
utveckling. T.ex. geografisk läge, historik, storlek, styre, om folkmängden ökar eller minskar, 
karaktär och omfattning av näringsliv och arbetsmarknad samt tillgång till kommunikationer och 
infrastruktur. 

Externa resurser och förmågor  
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på egen hand. Dels påverkas den önskade 
utvecklingen  ofta av faktorer utanför kommunens handlings- område. Dels räcker kommunens egna 
resurser och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra aktörer att engagera sig i åtgärder som 
främjar visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  mobilisera dessa aktörer och samordna 
resurser och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, lokala näringsidkare, stora institutioner och 
företag, myndigheter och nationella politiker. 

Interna resurser och förmågor  
Det är centralt att identifiera vilka interna resurser och förmågor som finns i koncernen Uddevalla 
kommun och som kan användas till åtgärder som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Förutom 
kommunens egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser och kommunalförbund värdefulla 
resurser för välfärdsuppdraget.  

Vision  
för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, innovativa (nytänkande) och 
möjliggörande kommunen. Den syftar till att skapa framtidstro och önskvärd utveckling för såväl 
invånare och den kommunala organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska 
förmedla kommunen som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd och till att 
uppnå Uddevallas vision. 

SWEET SPOT  
En av den kommunala organisationens främsta uppgift är att vara en plattform för externa krafter och 
göra det enkelt för andra aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete handlar då om att utveckla 
kommunens Sweet spot (överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. Det blir därför viktigt att 
välja vilka faktorer, resurser och strategier man ska fokusera på. Plan Välfärd 2030 innebär att 
prioritera och agera för att göra överlappningen så stor och kraftfull som möjligt för att stimulera till 
att utvecklingen går i önskad riktning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr BUN 2020/01106  7 

Remiss från Västra Götalandsregionen - Kollektivtrafikplan för 
Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram en ny Kollektivtrafikplan för Uddevalla har pågått sedan 2018 

och letts av tjänstemän från respektive organisation. Efter att ha hanterat förslags-

handlingen den 15 september 2020 i Stadstrafikforum, bestående av politiker från 

regionen och Uddevalla kommun, beslutades att planen skickas på remiss till Uddevalla 

kommun, Västtrafik och Trafikverket.  

  

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka planen på remiss till barn och utbildnings-

nämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden.  

  

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 

Remiss inklusive underlag 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 
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Kommunstyrelsen har beslutat att skicka planen på remiss till barn och utbildnings-

nämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden.  

  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 

Remiss inklusive underlag 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

I remissen beskrivs det arbete och de slutsatser som dragits vad gäller kollektivtrafik-

plan för Uddevalla kommun. I underlaget beskrivs sammanfattningsvis kommunens 

planering som påverkar behovet av trafiklösningar, allmänhetens resande med kollektiv-

trafiken, vilka hinder som finns för ett ökat resande med kollektivtrafik samt möjliga 

åtgärder för att öka det kollektiva resandet.  

 

Utifrån vad som framkommer i remissunderlaget framförs följande från barn och 

utbildningsförvaltningen:  

 

 Skoltrafiken är visserligen upphandlad separat, men den är inte stängd för 

allmänheten utan tillgänglig för alla resenärer. Den får därför inte ses som en 
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isolerad företeelse utan måste beaktas i den övergripande planeringen. Det är 

viktigt att det finns en väl fungerande skoltrafik och kollektivtrafik så att så 

många skolskjutsberättigade elever som möjligt kan åka med den allmänna 

kollektivtrafiken istället för särskilt upphandlade fordon (taxi). En icke 

fungerande kollektivtrafik kan också medföra att eleverna skjutsas till skolorna, 

vilket får till följd att trafiken runt skolorna ökar.  Så planeringen måste ske i 

dialog med kommunen för anpassning av allt kollektivt resande. Skolornas start– 

och sluttider måste vara utgångspunkt vid planering. Tillsammans med rese-

utförare måste en gemensam planering ske för att utnyttjande av resurser ska ske 

på bästa sätt, både ur de resandes perspektiv och vad gäller effektivitet och 

ekonomi. En gemensam genomgång bör ske av samtliga aktiviteter som 

kommunen ansvarar för i syfte att hitta optimala lösningar för att öka det 

kollektiva resandet, men samtidigt inte behöva öka det totala antalet fordonen 

som är i trafik. 

 

 Bättre förutsättningar för arbetspendling kan medföra att fler väljer att åka 

kollektivt och att biltrafiken därigenom minskar runt våra skolor, vilket är 

positivt.  

 

 Den stora inflyttningen har medfört att det är fullt på vissa skolor i kommunen.  

Flera elever har långt till sina skolor och det är därför viktigt att linje-

sträckningen är väl genomtänkt och att eventuella byten inte innebär att restiden 

blir orimlig.  

 

 Drygt 40 % av eleverna vid Uddevalla gymnasieskola bor i andra kommuner. 

Det är därför viktigt att pendlingen till angränsande kommuner beaktas när 

stadstrafiken planeras.  

 

 Det är viktigt med tydlig information vad gäller bussars nummer, information 

om anslutningar, snabb information vid förseningar m.m. Detta är särskilt viktigt 

för de yngre eleverna och deras vårdnadshavare så att de ska känna sig trygga 

vid resandet med allmänna kommunikationer. Det är också viktigt att förarna ger 

god service och kan hjälpa till vid behov.    

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Stadshuset Varvsvägen 1 
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0522-69 00 00 
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0522-69 60 01 
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Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remiss från 

Västra Götalandsregionen om kollektivtrafikplan för Uddevalla 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram en ny Kollektivtrafikplan för Uddevalla har pågått sedan 2018 

och letts av tjänstemän från respektive organisation. Efter att ha hanterat 

förslagshandlingen den 15 september 2020 i Stadstrafikforum, bestående av politiker 

från regionen och Uddevalla kommun, beslutades att planen skickas på remiss till 

Uddevalla kommun, Västtrafik och Trafikverket. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att skicka remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden, samt 

 

att svar ska skickas till kommunledningskontoret senast den 2020-11-26 

 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsen ordförande 

 

 
Expediera till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur och 

fritidsnämnden 

 

 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 

hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 

Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 

efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 

 

 



Från: Line Rondestvedt De Verdier <line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se> 
Skickat: den 29 september 2020 09:31 
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen@uddevalla.se>; vasttrafik@vasttrafik.se 
<vasttrafik@vasttrafik.se>; trafikverket@trafikverket.se <trafikverket@trafikverket.se> 
Ämne: Remiss Kollektivtrafikplan för Uddevalla 

Hej,  

Arbetet med att ta fram en ny Kollektivtrafikplan för Uddevalla har pågått sedan 2018 och letts av 
tjänstemän från respektive organisation.  

Efter att ha hanterat förslagshandlingen den 15 september 2020 i Stadstrafikforum, bestående av 
politiker från regionen och Uddevalla kommun, beslutades att planen skickas på remiss till Uddevalla 
kommun, Västtrafik och Trafikverket. 

Bakgrund 

Uddevalla är ett av regionens prioriterade pendlingsnav. Befolkningen har ökat med cirka 13 procent 
sedan 2000 och både utveckling och prognoser visar på fortsatt tillväxt.  

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Uddevalla kommun och Västtrafik tagit fram en 
gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling och det hållbara resandet.  

Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, 
leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling. Både Vision Västra Götaland – 
Det goda livet – och de nationella, regionala och lokala målen eller strategiska inriktningarna utgör 
grunden för arbetet. 

Planen tas fram samtidigt som det pågår en revidering av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götalandsregionen och mitt i en pågående pandemi, med stora effekter på vårt sätt att resa vilket 
kan komma att påverka remissversionens mål för resandeutveckling och hållbart resande innan 
planen antas i kollektivtrafiknämnden 2021. Planen samordnas även med Västtrafiks 
utvecklingsplaner samt med kommunens utvecklings- och översiktsplaner. 

Nu önskar vi synpunkter från respektive part samt Trafikverket på föreliggande förslagshandling.  

  

Svar önskas 15 december. 

  

Mvh Line de Verdier 

Regionutvecklare  

  

 
  
  
Line de Verdier 
Regionutvecklare 
Avdelning Kollektivtrafik och Infrastruktur 
Koncernstab regional utveckling 
Västra Götalandsregionen 
  
Mobil: 0769-40 28 23 
E-post line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se 
www.vgregion.se/kollektivtrafik 
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www.vgregion.se/regionutveckling 
  
Regionens hus 
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg 
Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg 
Leveransadress: Södra Sjöfarten 11, 411 04 Göteborg 
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Förord

Kollektivtrafikplan för Uddevalla  

FÖRORD

Uddevalla är ett av regionens prioriterade pendlingsnav. Befolkningen har ökat 
med cirka 13 procent sedan 2000 och både utveckling och prognoser visar på 
fortsatt tillväxt. 

Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg för att ge invånarna bättre 
förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar sam-
hällsutveckling. Vision Västra Götaland – Det goda livet samt lokala mål och 
strategier utgör grunden för arbetet. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Uddevalla kommun och Väst-
trafik har tagit fram en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling fram 
till år 2030. Ofta, snabbt, enkelt och tydligt är den riktning parterna gemensamt 
vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i. 

Kollektivtrafikplanen tas fram samtidigt som det pågår en revidering av trafik-
försörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen och mitt i en pågående 
pandemi, med stora effekter på vårt sätt att resa. Planen samordnas även med 
Västtrafiks utvecklingsplaner samt med kommunens utvecklings- och över-
siktsplaner.

Kommunen planerar för en stor utbyggnad av bostäder och verksamheter, först 
och främst i centrumnära lägen. Det innebär att fler kommer få möjlighet att 
byta till mer yteffektiva transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Men 
det innebär också att några områden kommer att vara svåra att försörja med bra 
kollektivtrafik. För att nå ett hållbart transportsystem behöver vi därför jobba 
bredare, och för att bistå invånarna att ställa om måste vi bland annat arbeta 
med beteendeförändringar.

Kollektivtrafikplanen har tagits fram av tjänstemän från respektive organisation, 
och stadstrafikforum i Uddevalla har utgjort politisk styrgrupp. Planen skickas 
på remiss till berörda parter från september 2020 till januari 2021. 

Stadstrafikforum för Uddevalla 15 september 2020

Bakgrund  
och analyser

Mål och  
indikatorer

Strategier 
Utblick 2035

Dialog och 
förankring

Förslags
handling

Förankring & 
revidering

Fast
ställelse

Våren 2018 15 september  
2020

Kollektivtrafiknämnden  
februari 2021
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SAMMANFATTNING

Uddevalla kommun är en av tillväxtmotorerna i Västra Götaland. En positiv 
regional utveckling förutsätter goda pendlingsmöjligheter. Det ställer krav på 
god tillgänglighet och framkomlighet för hållbara resalternativ som kollektiv-
trafik, gång och cykel.

Målbilden fokuserar på att utveckla såväl kollektivtrafiken som det hållbara 
resandet. Den beskriver hur kollektivtrafiken i Uddevalla kommun, med fokus 
på stadsbusstrafik och kopplingar till den regionala trafiken, behöver utvecklas 
fram till år 2030. Alla involverade parter ska känna en trygghet i en långsiktig, 
gemensam och strategisk kollektivtrafikplan.

Dialoger och undersökningar har gett värdefulla inspel
Flera dialogmöten med medborgare, elever och företrädare för olika intresse-
organisationer har genomförts. Dialogerna visar att det råder en tydlig bilnorm 
i Uddevalla kommun, såväl i den yngre som i den äldre generationen. På kort 
sikt efterfrågas ökat utbud på kvällar och helger, bättre tillgänglighet till fri-
tidsaktiviteter och bättre bytespunkter. 

Invånarna har deltagit i två stora resvaneundersökningar som genomförts av 
Västsvenska paketet och av Västtrafik. Båda undersökningarna visar att bilen är 
det vanligaste färdmedlet för alla invånare i Uddevalla kommun och utgör 70 
procent av resorna. Hälften av invånarna kan dock tänka sig att resa mer kol-
lektivt och säger att de troligen skulle kunna göra det också. Valet av färdmedel 
från de olika områdena påverkas av avståndet till handel och service samt av 
tillgången till kollektivtrafik. 

Dialoger och undersökningar har gett värdefulla inspel och visar att potentialen 
för att öka resandet med hållbara transportmedel är hög. 

Befolkningen ökar 
Uddevallas befolkningsmängd var 56 703 i december 2019. Det är en ökning med 
cirka 13 procent sedan år 2000. Prognosen är att kommunen ska fortsätta öka 
med cirka 10 procent till år 2028. Byggnation av bostäder och verksamheter ska 
ske i de centrala delarna av kommunen. I förlängningen ska det byggas bostäder 
och verksamheter ut till det område som idag är hamnområde. 

Pendlingsstatistiken visar att det finns en stor utpendling till andra starka 
arbetsmarknader såsom Trollhättan och Göteborg. Den största inpendlingen 
sker från bland annat Trollhättan, Vänersborg och Munkedal. Uddevalla är en 
relativt stark arbetsmarknadskommun med stora företag, industrier, offentliga 
arbetsgivare samt centrumhandel och ett större köpcentrum.

Behov av bättre bytesmöjligheter mellan tåg och busstrafik
Dagens linjenät är utformat för resor från ytterområdena till centrum som mål 
eller bytespunkt. Resandeutvecklingen har fluktuerat under åren 2000 till 2018; 
nu syns en svagt ökande restrend. 

De två största knutpunkterna är Kampenhof bussterminal och Uddevalla cen-
tral. Bussterminalen ligger mycket väl till ur ett kollektivtrafikperspektiv, med 
direkt anslutning till stadskärnan och till centrumhållplatser. För att stärka 
kollektivtrafikens roll behövs dock bättre bytesmöjligheter mellan tåg och 
busstrafik. Diskussioner kring en samordnad terminal för tåg, regionbuss och 
stadstrafik har pågått i många år och är förenad med stora kostnader. Mindre 

FÄRDMEDELSANDEL I JÄMFÖRELSE
En färdmedelsandel för bilresor i Uddevalla kommun på 
70 procent är större än i Trollhättan och Vänersborg som 
ligger på 65 procent. En tredjedel av resorna i Uddevalla 
görs med hållbara färdmedel, vilket är något mindre än 
i Trollhättan och Vänersborg där framför allt cykel har 
en mycket större andel. 
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åtgärder bör kunna genomföras för att stärka de befintliga bytespunkterna. En 
ny lokalisering, motiverad främst ur ett stadsutvecklings- men också ur ett till-
gänglighetsperspektiv, behöver utredas vidare tillsammans med berörda parter.

Elektrifiering och automatisering skapar möjligheter
En trend- och scenarioanalys, som Västra Götalandsregionen genomfört i anslut-
ning till revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, visar bland annat att 
den rådande teknikutvecklingen med nya tjänster, exempelvis via applikationer 
i mobiltelefoner och datorer, spås fortsätta. Särskilt elektrifieringen och auto-
matiseringen ger fler möjligheter att resa hållbart från dörr till dörr. Planen ska 
ska även erbjuda viss flexibilitet och anpassning inför kommande år, samtidigt 
som den har en strukturerande funktion.

En ökning av antalet hållbara resor ett måste
Uddevalla har lägst andel hållbara resor av pendlingsnaven i Västra Götalands-
regionen, vilket gör att en stor ökning av antalet hållbara resor behöver ske för 
att kommunen ska bidra till att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet och 
för att stödja stads- och befolkningsutvecklingen. Resandeutvecklingen bör 
vara kraftigare än befolkningsökningen. Målet är därför att resandet med kol-
lektivtrafiken behöver öka med i genomsnitt 2 procent per år. 

Viktigt med en attraktiv kollektivtrafik
Kvalitetsmål för resenären är ofta, enkelt, snabbt och tydligt – faktorer som 
invånarna prioriterar högt. Att uppnå dessa mål är en förutsättning för att kol-
lektivtrafiken ska kunna attrahera och ta hand om fler resenärer samt att vi ska 
nå framtida mål på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

Målen kommer att följas upp via indikatorer som belyser såväl kvalitet och 
kvantitet som effektivitet.

Strategier för framtidens kollektivtrafik
Mellan uppsatta mål och dagens kollektivtrafik finns ett gap som visar vilka 
brister som behöver åtgärdas för att uppnå en mer attraktiv kollektivtrafik och 
bidra till ökad andel hållbara resor. De viktigaste identifierade bristerna ur ett 
resenärsperspektiv är: långa restider i några av reserelationerna jämfört med 
bil; utbudet under kvällar och helger som upplevs och inte heller är tillräckligt; 
linjenätet har för många varianter, ger god yttäckning men är inte lika enkelt 
att förstå jämfört med i andra pendlingsnav; det finns få möjligheter till genom- 
eller direktresor förutom till centrum; det finns linjer med lågt resande och 
några med kapacitetsproblem.

Stadens invånare upplever inte kollektivtrafiken och övriga hållbara transporter 
som fullgoda alternativ. Stadens geografi och geografiskt utspridda mål- och 
bytespunkter för arbete och fritid bidrar till upplevelsen. Framkomlighetspro-
blem finns i de centrala delarna och vid järnvägsövergångarna – problem som 
riskerar att öka i takt med att staden förtätas och tågtrafiken ökar. 

För att uppnå målen och åtgärda bristerna, men samtidigt ta höjd för en annan 
framtidssituation, har ett antal strategier för framtidens kollektivtrafik tagits 
fram. 

Trafikkoncept beskriver trafikering, stråk och bytespunkter
Utifrån strategierna har olika trafikkoncept med riktlinjer och de viktigaste 
egenskaperna och funktionerna för trafikering, stråk och bytespunkter tagits 
fram. Koncepten beskriver funktionen och de ingående delarna i Västtrafiks 

Målstruktur för kollektivtrafikens utveckling.

VIKTIGA STRATEGIER FÖR  
FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK
• integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen

• utveckla kollektivtrafiken i tydliga stråk kopplade till 
kommunens utbyggnadsplaner

• ta ansvar för hela resan samt för utveckling av smi-
digare bytespunkter

• bidra till såväl en levande tätort såväl som landsbygd

• uppnå en enkel och tydlig huvudnätsstruktur samt 
ett grundutbud med regelbunden tidtabell och kon-
sekventa trafikdygnstider

• stärka arbetet med att förändrade resvanor

• fortsätta fordonsutvecklingen i syfte att bättre till-
godose resenärernas krav och en bättre stadsmiljö 
samt att skapa förutsättningar för en fossilfri region 
år 2030

• prioritera kollektivtrafiken där det är trångt om 
utrymme eller genomföra åtgärder för att minska 
barriärer mot järnvägen

• genomföra åtgärder som gör det enklare för bussen 
att ta sig fram

• planera för ett långsiktigt utvecklingsarbete i stadens 
fysiska struktur och bebyggelseutveckling när det 
gäller lokalisering av bytespunkter såväl som arbets-
platser.
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kundlöfte. De kollektivtrafikstråk som pekas ut är viktiga ur ett långsiktigt 
perspektiv och ska ha hög framkomlighet och hög turtäthet. Behov av infra-
strukturinvesteringar ska därför identifieras utifrån dessa stråk.

I takt med att planens mål om ökat resande uppfylls, kommer antalet männ-
iskor som rör sig i kollektivtrafiken och på bytespunkterna att öka. Detta ställer 
krav på att bytespunkterna utvecklas för att motsvara kraven på en modern 
kollektivtrafik. Byten kommer även i fortsättningen ske mellan bil eller cykel 
och kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att behovet av parkering för cykel 
och bil i anslutning till kollektivtrafiken ses över under genomförandet.

Inför kommande trafikupphandling, med planerad trafikstart i juni 2024, ska en 
översiktlig etappindelning av satsningarna, samt vilka kostnader det medför, tas 
fram. Behov av infrastrukturåtgärder tas fram och beskrivs. Vissa är kostnads-
bedömda, övriga behöver fortsatt utredning och analysarbete, vilket behöver 
ske i genomförandefasen.

En mer attraktiv kommun och ett starkare pendlingsnav
Om satsningar sker i enlighet med planens ambitioner är den samlade bedöm-
ningen att måluppfyllelsen blir god och att antalet hållbara resor förväntas 
öka kraftigt. Planen stödjer också den stads- och befolkningsutveckling som 
kommunen planerar för. Satsningarna betyder förbättrade restider i viktiga 
relationer och i fler reserelationer än idag – vi binder samman staden och kopplar 
ihop arbetsmarknadsregioner, och nya exploateringar får en tillgänglig kol-
lektivtrafik. Kollektivtrafiken förväntas också bättre motsvara framtida behov 
och underlätta vardagslivet och resor till fritidsaktiviteter. Fler erbjudanden 
gör att antalet vardags- och helgresor ökar. Det förväntas även ökad cykel- och 
gångtrafik samt en minskad klimatpåverkan genom satsningar på elektrifiering.

Planen skapar nya resmöjligheter och stärker vissa kopplingar mellan områden 
och centrum, vilket bidrar till att fysiska och mentala avstånd mellan områden 
minskar. Planen förväntas därmed främja integration och tillgång till samhälls-
service och samhällsfunktioner.

Uddevalla kommer att stärkas och utvecklas i rollen som ett viktigt pendlings-
nav i Västra Götalandsregionen och som en attraktiv kommun att bo och leva 
i. Satsningarna stödjer hela regionens utveckling i en hållbar, ekologisk, social 
och ekonomisk riktning. 

Kollektivtrafikplanen kommer att mäta och följa ett antal utvalda indikatorer 
som stäms av årligen.

När parterna har antagit kollektivtrafikplanen återstår genomförandet. Par-
ternas planeringsprocesser är inte statiska och går inte alltid i samma takt. En 
rad externa och interna faktorer kommer att påverka genomförandet. Finan-
sieringsmöjligheter och konjunkturändringar såväl som teknikutveckling och 
samhällstrender är faktorer som kommer att påverka. Planen kan behöva ses 
över efter några år och justeras.

Parterna har identifierat ett antal frågor som behöver utredas och analyseras. 
En linjenätsutredning, utifrån det utpekade nätet, ska genomföras.
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1. INLEDNING

BAKGRUND
En positiv regional utveckling förutsätter goda pendlingsmöjligheter. En hållbar 
utveckling kräver en ömsesidighet mellan lokalisering av bostäder och verksam-
heter samt utveckling av infrastruktur, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. 

Uddevalla är en av tillväxtmotorerna i Västra Götalandsregionen. Det är en 
regional angelägenhet att kommunen utvecklas positivt på ett hållbart sätt. Det 
ställer krav på god tillgänglighet och framkomlighet för hållbara resalternativ 
som kollektivtrafik, gång och cykel. 

Tillväxtmotorerna och de tyngsta pendlingsstråken är särskilt viktiga för att 
knyta samman orter, omland och region. Koncentration av verksamheter, service 
och bostäder till noder i starka kollektivtrafikstråk ger ännu bättre förutsätt-
ningar för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och för ett ökat 
hållbart resande. 

Denna plan fokuserar på att utveckla kollektivtrafiken och bidra till ett hållbart 
resande. Planen ska också bidra till dialog och ökad kunskap hos beslutsfattare, 
tjänstemän och invånare om hållbart resande. Genom fortsatta diskussioner 
och ställningstaganden blir förståelsen för framtida åtgärder större.

SYFTE
Med kollektivtrafikplanen skapas en gemensam målbild för kollektivtrafikens 
utveckling. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ökat resande med håll-
bara transportmedel, i symbios med en samhällsplanering som stödjer detta i 
Uddevalla kommun. 

Tidsperspektivet är lång sikt. Parterna ska känna trygghet i att ha en långsik-
tig gemensam plan som grund för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
Planens ambitioner ska säkerställas genom att handlingsplaner tas fram samt 
genom regelbunden uppföljning i det fortsatta arbetet. 

Planen ska bland annat ge Västtrafik vägledning att planera för stadstrafikens 
utveckling, ge underlag för fordonsinvesteringar samt underlag för investeringar 
i infrastruktur. För kommunen är planen ett instrument för en samhällsplane-
ring, som bidrar till ökat hållbart resande. 

Planen innehåller övergripande mål och kvalitetsmål som visar vad vi ska uppnå 
och varför, samt vad vi strävar efter. Från målen tas steget till struktur och 
utveckling, där en övergripande struktur presenteras tillsammans med ett antal 
utvecklingsprinciper för stadstrafikens funktion, fysiska struktur och trafikering. 
Kvalitetsmål, struktur och utvecklingsprinciper konkretiseras i en systemlösning 
som bygger på ett kollektivtrafikkoncept för stadstrafiken. Därefter beskrivs 
förväntade effekter samt återstående arbete under planens genomförande.

HÅLLBART RESANDE
Med hållbart resande avses kollektivtrafik, gång och 
cykelresor.
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METOD 
Att utveckla kollektivtrafiken är ett långsiktigt arbete som med utgångspunkt 
i hållbar samhällsplanering kräver såväl stora som mindre investeringar i infra-
struktur, fordon, informationsinsatser och påverkansåtgärder. De åtgärder och 
investeringar som genomförs på kort sikt i en handlingsplan måste därför ligga 
i linje med de långsiktiga målen. 

Kollektivtrafikplanen sedd i ett tio-årsperspektiv måste därför grundas på kom-
munens och regionens visioner och mål och samspela med vilken roll övriga 
hållbara transporter kan spela i denna process. 

En målorienterad arbetsmetod skiljer sig från den traditionella metoden att 
utveckla kollektivtrafiken i vilken åtgärder genomförs i mindre steg med utgångs-
punkt från rådande förhållanden. Ett sådant arbetssätt innebär en successiv 
anpassning av utbudet till efterfrågan utan långsiktiga mål.

AVGRÄNSNINGAR
Ansvaret för stadstrafikens utveckling ligger inom mandatet för stadstrafikforum 
som är ett samverkansforum mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 
Uddevalla kommun. Stadstrafikforum fattade beslutet att ta fram en kollek-
tivtrafikplan som säkerställer en utveckling av stadstrafiken. Det handlar om 
att säkra att samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikens 
utveckling går hand i hand. 

Den geografiska avgränsningen är resor som har start- eller målpunkt i kom-
munen men inkluderar också kopplingen mellan de regionala och lokala resorna. 
Planen studerar inte detaljer såsom linjedragning, och den är inte heller någon 
linjenätsutredning. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken i hela territoriet hanteras i trafikförsörjnings-
programmet och i övriga underlag, se Planeringsunderlag och Styrdokument 
nedan. 

Planen omfattar inte den fysiska utformningen av stråk, bytespunkter, fordon 
eller linjenät. Detta är något som måste utredas vidare i det fortsatta arbetet. 
För att bedöma effekterna av föreslagna åtgärder har dock ett strukturerande, 
prioriterat linjenät som följer strategierna och utvecklingen tagits fram. 

PLANERINGSUNDERLAG
Kollektivtrafikplanen utgår från antagna styrdokument i kommunen och Västra 
Götalandsregionen samt prognoser, analyser och underlag som har tagits fram 
i arbetet tillsammans med övriga underlag i närliggande frågor. 

En sammanställning av de viktigaste styrande och vägledande dokumenten 
återfinns nedan och ytterligare information finns i bilaga 1. Utöver dessa har 
andra nationella, regionala och kommunala dokument använts som underlag 
i den mån de gett vägledning för hur kollektivtrafiken behöver utvecklas för 
att uppnå önskade effekter. 

Erfarenheter från antagna kollektivtrafikplaner i övriga utpekade noder har 
tillvaratagits liksom harmonisering av struktur och uppbyggnad för att underlätta 
struktur och jämförelser.

NULÄGE

VISION

I kollektivtrafikplanen används en målorienterad 
 arbetsmetod (backcasting) som innebär att man börjar 
med att definiera ett önskvärt framtida tillstånd (en 
vision). Därefter identifieras de åtgärder som krävs för 
att uppnå det önskvärda tillståndet.
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STYRDOKUMENT

Västra Götalandsregionen
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och Vision Västra Göta-
land utgör grunden för arbetet med regional utveckling. Utvecklingen i hela 
Västra Götaland ska ske med samtliga hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt.

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål och inriktning 
för att bidra till att uppfylla visionen om det goda livet: 

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Hållbara resor i Västra Götaland – Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

(fastställs våren 2021)
• Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning

Utöver dessa finns följande strategier framtagna:

• Målbild Tåg 2035 inkl Målbild tåg 2028 (2013 och 2020) och Västtågsutred-
ningen (2017). Anmärkning: Inarbetad i Målbild tåg 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland (2018)
• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor (september 2018).
• Landsbygdsutredning – Kollektivtrafik i Västra Götaland (april 2014) 

Styrdokument Uddevalla kommun
Kommunens vision har formulerats som Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, 
lust och läge ger livskvalitet. Översiktsplanen (antagen 2010) utgör det viktigaste 
styrdokumentet för kommunens mark- och vattenanvändning och beskriver 
bland annat hur den bebyggda miljön ska användas och utvecklas. En reviderad 
översiktsplan för hela kommunen beräknas stå klar under 2021.

Bland övriga styrdokument märks också tillhörande fördjupade översiktsplaner.

• Översiktsplan för Uddevalla (2010) 
• Fördjupad översiktsplan, FÖP, Uddevalla tätort (2017)
• Samhällsbyggnadsstrategi (2015)
• Cykelplan (2011) 
• Trafik och parkeringsstrategi, (2017)
• Funktionsutredning Kollektivtrafikens noder i Uddevalla, (Trivector, 2016)
• Områdesplan Bäveån, (2016)
 

Bilden från trafikförsörjningsprogrammet visar hur 
 regionen och Agenda 2030 hänger ihop.

Västra Götaland 
– Det goda livet

Västra  
Götaland 

2020 – strategi 
för tillväxt och 

utveckling

Regionalt  
trafikförsörj-
ningsprogram

Strategi för 
hälso- och 

sjukvårdens 
omställning

Kulturstrategi
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Samtliga strategier samt remissverisionen av trafikför-
sörjningsprogrammet 2021–2025 finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik.
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Flera dialogmöten med invånare, elever och företrädare för olika 
intresseorganisationer har genomförts med fokus på kommunens 
och stadens utveckling och mobilitetsfrågor. 

Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, 
K2, genomförde under perioden 2015–2017 ett forskningsprojekt om 
samverkansmodeller med inriktning mot ökat kollektivtrafik resande. 
Uddevalla medverkade som ett ”Living Lab” för att undersöka meto-
der för samverkan och effekter av genomförda åtgärder.* Flera flera 
workshopar genomfördes. 

Vid revideringen av översiktsplanen för Uddevalla har flera dialog-
möten med invånare genomförts i syfte att samla in synpunkter på 
vad som är bra i kommunens olika delar och vad som kan förbättras. 

Göteborgs Universitet genomförde (2016) ett forskningsprojekt 
om tillgänglighet för att utveckla begreppet hållbar tillgänglighet i 
den urbana och regionala planeringen. Projektet syftade till att hitta 
och lyfta fram lämpliga metoder och verktyg som bidrar till plane-
ring som skapar tillgänglighet utan att bidra till ökade transporter. 

Kollektivtrafik i storstadens skugga
K2-forskarnas arbete har sammanfattats i skriften ”Kollektivtrafik 
i storstadens skugga”. Det råder en tydlig bilnorm i kommunen, 
från den yngre till den äldre generationen. Flera faktorer påverkar 
olika gruppers uppfattning av kollektivtrafiken, både positiva och 
negativa faktorer. 

Bland yngre efterfrågas: 

• Trygg atmosfär
• Högre turtäthet under eftermiddag och kväll
• Bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter

De äldre efterfrågar:

• Lugn och trygg miljö
• Punktlighet 
• Högre turtäthet under dag- och kvällstid
• Bättre tillgänglighet till fritidsaktiviteter

Bland förvärvsarbetande efterfrågas:

• Bättre tillgänglighet till arbetsområden med konkurrenskraftiga 
restidskvoter

• Direkta regionala kopplingar
• Tydliga och smidiga bytespunkter mellan lokal- och regionaltrafik

Beslutsfattare och tjänstemän
Under en workshop med ett tjugotal aktörer från regionala, natio-
nella och lokala myndigheter samt från näringslivet diskuterades 
hur kollektivtrafiken kan utvecklas för att attrahera fler resande. 
Teman som diskuterades, kopplade till eftersökta brister, var bland 
annat beteendepåverkande åtgärder, utveckling av regionaltrafi-
ken, planering av lokaltrafiken, att göra Kampenhof bussterminal 
tryggare, att utveckla noder, biljetter och priser, tidig delaktighet 
i planeringen, teknik och IT samt busschaufförernas bemötande 
av resenärer. 

Slutsatser
Ovanstående punkter sammanfattar väl, enligt forskarna, var fokus 
behöver läggas för att kollektivtrafiken ska locka till sig en större 
marknadsandel av motoriserade resor. Parterna behöver ha en bättre 
förståelse och kunskap om kollektivtrafiksystemet, både dess posi-
tiva och mer negativa sidor. För att kunna konkurrera med bilen 
och skapa möjligheter för fler hållbara resor finns till exempel ett 
behov av att förtäta de mer centrala delarna i kommunen. Likaså 
behöver bytespunkter erbjuda enkla byten mellan olika trafikslag.

Myndigheter och beslutsfattare behöver också skaffa sig en bättre 
förståelse för och kunskap om kollektivtrafiksystemet, både dess 
positiva och mer negativa sidor. 

*  K2, 2019. Kollektivtrafik i storstadens skugga – Krönikor från  
living lab i Uddevalla. 
http://www.k2centrum.se/kollektivtrafik-i-storstadens-skugga-
kronikor-fran-living-lab-i-uddevalla

Dialogmöten och medborgardialog
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
NULÄGESBESKRIVNING

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 december 2019 hade Uddevalla kommun en folkmängd på 56 703 invå-
nare. Från millennieskiftet (48 971 invånare) till och med år 2019 har befolk-
ningen i Uddevalla kommun ökat med 7 732 invånare, vilket motsvarar en ökning 
på cirka 13 procent – en befolkningsökning med drygt 400 nya invånare per år. 

Befolkningstillväxten utgörs huvudsakligen av ett positivt flyttnetto tillsammans 
med ett positivt födelsenetto. Övervägande del av de inflyttade har tidigare 
bott i andra delar av Västra Götaland; resterande kommer från övriga delar i 
landet eller utlandet.

Befolkningsprognos 
Den kommunövergripande prognosen, som uppdateras årligen, sträcker sig 
över tio år medan delområdesprognosen avser de fem närmsta åren. Antalet 
invånare år 2029 beräknas (enligt prognos 2020) uppgå till drygt 61 500, vilket 
motsvarar ett invånartillskott på cirka 4 900 personer (närmare 9 procent). 

Under de närmaste åren förväntas följande områden ha störst befolkningstillväxt:
• Sundstrand/Ammenäs 
• Ljungskile tätort
• Furuhall/Överbyhöjd (Rotviksbro-Lanesund)
• Centralorten Uddevalla

På längre sikt kommer exploateringarna i central Uddevalla att öka med bebyg-
gelse på Kampenhofsområdet och runt Bäveån.

Utbyggnadsområden i Uddevalla på kort och lång sikt
Stadens stadsutvecklingsprojekt fokuserar på exploatering och utbyggnad av 
bostäder och verksamheter inom området väster om Västerlånggatan och i 
förlängningen ut till det område som idag utgör hamnområde. Utbyggnaden 
av områdena kring Bäveån kommer att ske etappvis under lång tid och bedöms 
totalt kunna rymma 4 500 nya bostäder. Bostäderna kompletteras med arbets-
platser, butiker, restauranger, skolor och andra verksamheter. 

Planerade bostadsexploateringar för för perioden 
2018 och framåt. 
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Landsbygd och mindre tätorter
Generellt gäller en långsam utvecklingstakt av bostäder på landsbygden. Kom-
plettering av enstaka fastigheter i anslutning till redan befintliga kan ske där 
inga andra restriktioner sätter stopp. Där vatten- och avloppslösningar finns kan 
ytterligare exploatering medges, till exempel på Fräknestranden och Lanesund. 
För kommunens småorter Hogstorp, Skredsvik, Fagerhult (Lane) och Kyrkbyn 
(Lane-Ryr) finns för närvarande inga omfattande utbyggnadsplaner. 

SYSSELSÄTTNING

Arbetsmarknaden till i dag
Antalet arbetstillfällen i kommunen uppgick till cirka 25 100 (2016) varav lite 
mer än 30 procent (7 600) innehades av arbetstagare från andra kommuner, 
främst Trollhättan (1 244) och Vänersborg (1 146). Inpendlingen fördelade sig 
ungefär lika för kvinnor och män. 

Antalet förvärvsarbetande kommuninvånare var 26 200 (2016) varav 8 700 
förvärvsarbetade i en annan kommun, främst Trollhättan (1 894) och Göte-
borg (1 764). Män dominerade pendlingen mot Göteborg och kvinnor mot 
Trollhättan.

 
ANDEL SYSSELSATTA I UDDEVALLA KOMMUN 2016  
FÖRDELAT PÅ NÄRINGSGRENAR, %. Källa: SCB

Til
lve

rkn
ing

, 

utv
inn

ing

Byg
gv

erk
sa

mhe
t

Han
de

l

Tra
ns

po
rt

Hote
ll, 

res
tau

ran
g

Fa
sti

gh
ets

ve
rks

am
he

t, 

för
eta

gs
tjä

ns
ter

Civi
la 

myn
dig

he
ter

,  

för
sva

ret

Utbi
ldn

ing

Vård
, o

mso
rg

Pe
rso

nli
ga

 oc
h  

ku
ltu

rel
la 

tjä
ns

ter Övri
gt

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Vilka är de största arbetsplatserna?
Uddevalla kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen, följt av 
Västra Götalandsregionen (primärt Uddevalla sjukhus). Största privata arbets-
givare är Ikea och Kynningsrud. Till skillnad från exempelvis Trollhättan och 
Vänersborg utgör Uddevalla en tydlig småföretagarkommun. Vid sidan om 
vård och omsorg är handel den näringsgren som har flest anställda. 

Framtidens arbetsmarknad
Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Uddevalla 
kommun. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former 
för samarbeten. Uddevalla ska, i linje med kommunens vision, vara hjärtat i 
Bohuslän samt vara centrum för handel, service och kommunikationer och en 
av regionens tillväxtmotorer. Kommunen ska sträva efter ett gott företagsklimat 
och skapa en etableringsbe redskap genom mark och lokaler. 

DE FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA  
I UDDEVALLA KOMMUN, 2017

Uddevalla kommun 5 425

Västra Götalandsregionen 2 325

Ikea 275

Samhall 275

Kynningsrud Prefab 225

Källa: Uddevalla kommun
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STÖRRE MÅLPUNKTER I UDDEVALLA KOMMUN

MÅLPUNKTER
Viktliga målpunkter i staden samt knut- och bytespunkter i kollektivtrafiken:  
• Badhuset
• Bohusläns museum
• Centrala staden
• Gustafsberg
• Gymnasieskolan i Uddevalla
• Kampenhof bussterminal
• Rimnersområdet med inom- och utomhusidrottsplatser
• Sjukhuset
• Torp Köpcentrum
• Torp Terminalen
• Uddevalla central
• Uddevalla östra
• Vuxenutbildningen (före detta Regementet)
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PENDLING OCH RESFLÖDEN
Uddevalla utgör ett av regionens fem så kallade pendlingsnav. I statistiken 
noteras störst inpendling från Trollhättan, Vänersborg och Munkedal, men 
kommunen erbjuder även boende i fler av de kringliggande kommunerna arbete 
inom såväl offentlig som privat sektor. 

Utpendling från Uddevalla sker i första hand till Trollhättan och Göteborg. 
Sammantaget omfattar in- och utpendlingen omkring 8 000 personer in- och 
ut ur kommunen. 

RESMÖNSTER OCH RESANDE
I samband med genomförandet av infrastrukturpaketet för Göteborgsområdet, 
Västsvenska paketet, genomförs med jämna mellanrum resvaneundersökningar. 
År 2017 inkluderades även invånare i Trestadsområdet i undersökningen, då 
Trestad numera ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Resvaneundersök-
ningen kartlade invånarnas resvanor en genomsnittlig dag på hösten 2017.

Målet med resvaneundersökningen är att följa resvanorna och att få bättre insikt 
i hur invånarna reser till och från kommunerna samt hur fördelningen över 
olika färdmedel ser ut. Undersökningen kartlägger medborgarnas regionala 
resmönster sett till bland annat färdmedelsfördelning och restid. 

Färdmedelsfördelningen för Göteborgs arbetsmarknadsområde visar att bil 
dominerar som färdmedel och används för 53 procent av resorna. Näst vanli-
gast är kollektivtrafikresor som används för 23 procent av resorna. Vidare görs 
fler resor till fots, 15 procent, jämfört med cykel, 8 procent. 

I Uddevalla är bilen det vanligaste färdmedlet, med en andel på hela 72 pro-
cent. De hållbara resorna utgör 28 procent av det totala resandet i Uddevalla 
tätort, där kollektivtrafikresor utgörs av 13 procent, gång 11 procent och cykel 
4 procent. Jämfört med Tvåstad har Uddevalla en lägre andel gång och cykel 
men högre andel kollektivtrafik och bilresor. 

Jämförelse av färdmedelsfördelningen i Uddevalla, 
Tvåstad och i hela regionen enligt Västsvenska paketets 
resvaneundersökning 2017.

FÄRDMEDELSFÖRDELNING VARDAGAR PER OMRÅDE 
ENL VÄSTSVENSKA PAKETETS RESVANEUNDERSÖKNING 2017
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FEM PENDLINGSNAV I REGIONEN
Regionens pendlingsnav utgörs av delregionala arbets-
marknadscentrum, noder med extra hög prioritet, vilka 
är utpekade som tillväxtmotorer i Västra Götalands 
region utvecklingsprogram. 

ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN  
UDDEVALLA, 2017

PENDLARE

Kommun Från Uddevalla Till Uddevalla
Antal/dag % Antal/dag %

Trollhättan 1 907 22 1 309 17

Göteborg 1 853 21 552 7

Stenungsund 821 9 397 5

Vänersborg 671 8 1 168 15

Munkedal 554 6 858 11

Lysekil 428 5 559 7

Orust 328 4 467 6

Färgelanda 296 3 677 9

Kungälv 197 2 112 2

Tanum 183 2 241 3

Källa: Uddevalla kommun

TRESTAD OCH TVÅSTAD
Trestad är den samlande benämningen av städerna 
Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Tvåstad mot-
svarar Trollhättan och Vänersborg.

VÄSTSVENSKA PAKETETS RVU 2017  
I ARBETSMARKNADSOMRÅDET 
KRING GÖTEBORG
Totalt 46 620 invånare i åldern 16–84 år ingick i urvalet 
varav 12 239 personer svarade på en webb- eller pos-
tenkät, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 27 procent. 
I Uddevalla svarade 336 personer för totalt 639 antal 
resor.
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Resvaneundersökning för Uddevalla tätort
Inom ramen för arbetet med framtagande av kol
lektivtrafikplanen genomfördes i november 2018, i 
samarbete mellan Västtrafik och kommunen, en ny 
resvaneundersökning för Uddevalla tätort. 

Syftet med undersökningen var att utvärdera mark
nadsandelar gällande resor för olika trafikslag som de 
boende gör till, från och inom staden. Vidare önskades 
information om resandets omfattning, resandeström
mar, samt invånarnas attityder till resandet.

En tredjedel av resorna görs  
med hållbara färdmedel
Under en genomsnittlig vardag i Uddevalla tätort genomför cirka åtta 
av tio invånare minst en resa. Det motsvarar 2,1 resor per invånare 
och 2,6 resor per invånare som rest under dagen. Av de cirka 89 500 
resor som genomförs per vardag sker cirka två tredjedelar med bil, 
och den resterande tredjedelen av gång, cykel och kollektivtrafik. 
Cykel motsvarar endast 4 procent av de totala antalet resor. Gång-
trafiken har sen undersökningen 2017 ökat med 4 procent mot en 
motsvarande minskning av biltrafiken.

Bilen vanligaste färdmedlet för alla grupper
Fördelningen mellan olika färdmedel skiljer sig både vad gäller kön 
och åldersgrupper. Män använder till större del bil som färdme-
del jämfört med kvinnor medan förhållandet är det motsatta vid 
kollektivtrafikresor. För gång- och cykelresor syns ingen markant 
skillnad mellan könen. 

Yngre samt pensionärer gör en större andel av sina resor med 
kollektivtrafik. Samma åldersgrupper utför även den lägsta andelen 
cykelresor. Den yngsta gruppen är dock underrepresenterad bland 
enkätsvaren (3,9 %). 

Bilresor motsvarar den största andelen resor för alla åldersgrupper 
men är högst bland invånare i åldrarna 25–65 år. 

Hälften av invånarna kan tänka sig  
fler kollektivtrafikresor
Trots den höga andelen bilresor har en stor andel av invånarna en 
positiv grundsyn när det kommer till frågan att ersätta bilresor med 
gång-, cykel- eller kollektivtrafikresor. Hälften av invånarna menar 
att de absolut skulle kunna tänka sig att resa mer kollektivt och en 
femtedel säger att de troligen skulle kunna göra det. 

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv önskade invånarna 
först och främst lägre priser, följt av ökad turtäthet, mindre avstånd 
till hållplatser, bättre punktlighet, fler hållplatser och linjer och fler 
turer på helger och kvällar.

Färdmedelsfördelningen går att påverka
Färdmedelsfördelningen visar att val av färdmedel påverkas av 
avstånd till handel och service och tillgång till kollektivtrafik för 
pendling till arbete med mera. Människors färdmedelsval kan därför 
påverkas om samhällsplaneringen utformas för att stödja gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. En väl utbyggd struktur som stöder gång- 
och cykeltrafik bidrar också till fler hållbara resor. 

Byggs det exempelvis bostäder i ytterområden, där tillgång till 
lokal service och förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikförsörj-
ning är begränsade, är det rimligt att anta att de framtida resenärerna 
till stor del kan förväntas resa med bil. 

Byggs det istället i centrala staden eller i centrumnära områden  

RESOR FÖRDELADE PÅ FÄRDMEDEL OCH ÅLDER. 
Källa: RVU i Uddevalla 2018
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kan man förvänta sig en annan färdmedelsfördelning. Tillgången 
till service och lokal handel är en viktig faktor för att uppmuntra 
till hållbara resor även för andra reseärenden än arbete och skola. 

Högst bilreseandel återfinns i de västra delarna av tätorten, det 
vill säga i Fasseröd, Kurveröd och Herrestad. Anmärkningsvärt är 
att det även är en hög andel bilresor från relativt centrala stadsdelar 
som Hedegärde, Karlsberg och Elseberg. I centrum, Centrala staden, 
Söder och Hönsebergshagen är andelen gång- och cykelresor hög 
medan andelen kollektivtrafikresor är som högst i Skogslyckan och 
Tureborg. 
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Resflöden i Uddevalla tätort.

DAGENS KOLLEKTIVTRAFIK  
I UDDEVALLA KOMMUN

Regiontrafik 
Prioriterade kollektivtrafikstråk syftar till att knyta samman regionens olika 
delar och de pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland. Ytterligare några stråk syftar till att knyta regionen till målpunkter 
utanför Västra Götaland exempelvis Halden, Karlstad och Örebro. 

För Uddevallas del är järnvägen ryggraden i stråket Uddevalla–Göteborg. Tåget 
kompletteras med regional busstrafik när kapaciteten i järnvägssystemet inte 
räcker till. Restidsmässigt är buss minst lika konkurrenskraftig.  

Viktiga regionbusslinjer som berör Uddevalla: 

• 810 Uddevalla–Ljungskile–Göteborg 
• 860 Smögen/Kungshamn–Uddevalla–Trollhättan
• 730 Uddevalla–Bengtsfors
• OEXP Uddevalla–Torp–Orust–Stenungsund

Regionbusslinjer som endast angör Torp:

• 841 Lysekil–Torp–Göteborg
• 871 Strömstad–Torp

Vidstående karta visar de regionala busslinjer som angör Uddevalla. Obser-
vera att det finns ytterligare ett stort antal busslinjer som trafikerar Uddevalla 
kommun för vilka trafikuppdraget är av mer lokal karaktär eller där turutbudet 
är begränsat.
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Lokal busstrafik
Utöver de större regionbusslinjerna (expressbussar) finns ett stort antal busslinjer 
som trafikerar kommunen och närliggande kommuner. Turutbudet på dessa 
linjer är begränsat och i första hand anpassat till skol- och arbetsresor. Syftet 
med dessa linjer är att binda samman landsbygd och de mindre tätorterna med 
kommunhuvudorten och kollektivtrafikens bytespunkter genom att erbjuda ett 
antal resmöjligheter även utanför de starka stråken. 

Landsbygdsutredningen, som är en del av det regionala trafikförsörjningspro-
grammet, ligger till grund för utbudet med syfte att trygga rätt servicenivå 
utifrån tätortens storlek. Kommunens geografiska struktur med de stora vägarna 
och stråken E6, väg 44 och väg 161 ger dock stora delar av kommunens lands-
bygdsbefolkning tillgång till ett avsevärt bättre kollektivtrafikutbud än vad 
som vanligtvis kan erbjudas på landsbygden.

Stadsbusstrafik
Dagens linjenät är utformat för resor från ytterområdena till Uddevalla centrum 
som mål eller bytespunkt. Stadsbusstrafiken består av sex linjer (linje 1–6) med 
som tätast 12-minuterstrafik (linje 1). Flera av linjerna trafikeras som bäst med 
15-minuterstrafik under vardagar. Utöver dessa linjer finns linje 12 som utgör 
stadens kvälls- och nattrafiklinje. Högst resande återfinns på linje 2 (Hov-
hult–Kampenhof–Torp) med 755 000 resande och linjerna 1, 3 och 5 med över 
500 000 resande per linje.  

Fakta om linjerna redovisas i tabellen på nästa sida. Linjesträckningarna för 
respektive stadsbusslinje återges i nedanstående linjekarta.

Linjesträckningar för stadsbusstrafiken i Uddevalla. 
Linje 1–6 visas i kartbilden. 
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Resandeutvecklingen med stadsbusstrafiken sedan linjeomläggningen 2014 
återges nedan. Det kan skönjas små resandeökningar för flertalet av linjerna, 
undantaget linje 2, som haft en resandeökning på hela 13 procent för perioden 
2015–2017.
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RESANDEUTVECKLING FÖR STADSBUSSLINJE 1–6, 2015–2019.  
Påstigande i tusental. 

Stadsbusstrafikens resandeutveckling från millennieskiftet till år 2018 visar att 
resandet har fluktuerat genom åren men att det finns en svagt ökande restrend. 
Den markanta resandeökningen som noteras för år 2018 beror till stor del på 
övergången av datakälla från biljettstatistik till det automatiska kundräknings-
systemet (KRS).
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PÅSTIGANDE I STADSTRAFIKEN ÅR 2000–2019 Påstigande i tusental. 

Stadsbusstrafikens resandeutveckling från millennie-
skiftet till år 2019 visar att det finns en svagt ökande 
restrend.

TURUTBUD FÖR STADSBUSSTRAFIKEN I UDDEVALLA DECEMBER 2018–JUNI 2019
Mån–fre Lördag Söndag

Linje 1 Kampenhof–Helenedal 06.00–20.00 (12-min.trafik) 20.00–22.00 (20-min.trafik) 08.00–14.30 (kvartstrafik) 14.30–19.30 (30-min.trafik) 08.30–19.30 (30-min.trafik)

Linje 2 Torp*–Kampenhof–Hov
hult** Linjen körs via Uddevalla Ö

06.10–19.30 (kvartstrafik del av linjen), *endast 30-min.trafik) 
19.30–22.30 (30-min.trafik, ** trafikeras till kl 21)

06.30–18.00 (30-min.trafik, Trafiken från Torp kl 09-23) 07.30–18.30 (30-min.trafik,  
Trafiken från Torp 08.30–22.30)

Linje 3 Hovhult–Kampenhof–
Bohusgården*

05.30–09.15 (20-min.trafik) 09.15–12.45 (30-min.trafik) 13.15–
19.00 (20-min.trafik) 19.00–21.00 (30-min.trafik)

08.30–09.00 (30-min.trafik) 09.00–15.00 (20-min.trafik, 
* Bohusgården trafikeras med 2 turer/timme kl 15–16) 
15.00–18.30 (30-min.trafik)

08.30–18.30 (30-min.trafik)

Linje 4 Torp–Kampenhof 09.30–19.30 (30-min.trafik) 06.30–19.30 (30-min.trafik) 06.30–19.30 (30-min.trafik)

Linje 5 Kurveröd*–Kampenhof–
Äsperöd

05.15–19.30 (kvartstrafik del av linjen), *Kurveröd 30-min.trafik 
05.45–20) 19.30–21.00 (30-min.trafik)

08.30–18.30 (30-min.trafik, *Kurveröd timmestrafik kl–19) 08.30–19.00 (30-min.trafik,  
*Kurveröd timmestrafik kl 9–19)

Linje 6 Sunningen**– Kampen
hof–Kuröd*

06.00–19.00 (30-min.trafik, *trafikeras till kl 17.30) 19.00–
22.30 (timmestrafik, **Sunningen trafikeras med tre turer, 
övriga turer startar vid Kissleberg bussplan)

07.45–18.45 (timmestrafk, *Trafikeras ej, **enstaka turer) 
20.45–23.15 (enstaka turer)

09.45–21.15 (timmestrafik, *trafikeras ej, 
**enstaka anropsstyrda turer)

Linje 12 Ringlinje 21.00–23.45 (6 turer) 00.35–02.15 (4 turer) 05.30–07.15 (30-min.trafik) 18.15–
19.30 (3 turer) 19.30–23.45 (40-min.trafik)

00.35–02.15 (4 turer) 05.30–07.15 (30-min.
trafik) 19.00–20.00 (3 turer) 20.00–23.00 
(40-min.trafik)
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Antal turer per timme och gatusnitt. De röda linjernas tjocklek illustrerar totalt antal turer sammanräknat för båda färdriktningar  
i högtrafik respektive lågtrafiktid.

HÖGTRAFIK LÅGTRAFIK

Tätortstrafik Ljungskile
I Ljungskile körs linje 826 i tätorten och matar till tåg- och regionbusstrafiken 
vid Ljungskile station. Linjen trafikeras i en slinga med 27 turer under vardagar 
och 8 respektive 3 turer under lördagar och söndagar. Trafikeringen sker med 
oregelbunden turtäthet. 

Centrala knutpunkter
I dagens kollektivtrafiksystem finns det två knutpunkter för kollektivtrafiken 
i centrala Uddevalla: Kampenhof bussterminal och Uddevalla central. Därtill 
finns även järnvägsstationen Uddevalla östra som dock endast trafikeras av 
Bohusbanan. Bussterminalen vid Kampenhof ligger mycket väl till ur ett kol-
lektivtrafikperspektiv, med direkt anslutning till stadskärnan via Kungsgatan 
och i direkt anslutning till stadsbusstrafikens centrumhållplats utmed Väster-
långgatan. Terminalen är idag något överdimensionerad och upptar stora ytor 
i ett centralt läge som kommunen skulle kunna utnyttja för stadsutveckling. 
För att stärka kollektivtrafikens roll i Uddevalla, lokalt och regionalt är det 
angeläget att knyta tågtrafiken närmare den övriga kollektivtrafiken. 

En flytt av Uddevalla central till ett östligare läge närmare järnvägsviadukten 
över Väster långgatan skulle medföra betydande förbättringar avseende till-
gängligheten till såväl stadskärnan och sjukhuset som till andra målpunkter i 
centrum. Med ett nytt stadsbussläge vid järnvägsviadukten över Västerlång-
gatan kan en attraktiv och gen koppling mellan tåg och busstrafik uppnås, 
vilket vore mycket positivt.

En flytt av Uddevalla central eller av Kampenhof är förenade med stora kostnader. 
Med tanke på att dagens bussterminal även klarar framtidens kapacitetskrav bör 
man i ett kortare tidsperspektiv fokusera på mindre åtgärder. Det kan handla 
om åtgärder som stärker attraktiviteten för befintliga kollektivtrafiknoder, men 
också om att effektivisera trafikeringen av Kampenhof, exempelvis genom att 
i högre grad trafikera med genomgående linjer. På lite längre sikt bör i första 
hand Uddevalla central flytta till ett nytt östligt läge. En flytt av Kampenhof 
kan främst motiveras ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Detta med hänsyn till 
att en flytt av terminalen sannolikt blir dyr och att terminalen endast skulle 
flytta ett kvarter.

Visionsbild från Målbild Koll2035, kollektivvtrafikpro-
gram för stomtrafiken i Göteborg. ©Sturm&Drang
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Restidskvot är ett mått på hur kollektivtrafikens restid förhåller sig 
till tiden samma resa tar med bil, och den är en viktig faktor vid val 
av färdmedel. En undersökning av restiderna från respektive stads-
delscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter respektive Uddevalla 
sjukhus har genomförts. Resultatet visar att alla jämförda målpunk-
ter nås inom 30 minuter med kollektivtrafiken och att 18 av 25 
undersökta relationer nås inom 20 minuter. Reserelationerna, som 
valts ut och redovisas i intilliggande diagram, utgör stora start- och 
målpunkter i Uddevalla kommun.

Med hänsyn till att restiderna i de flesta fall understiger 30 
minuter kan redan små skillnader i restid generera stora skillnader 
i restidskvot. Det är i detta sammanhang relevant att studera de 
faktiska körtiderna för respektive färdmedel. 

Undersökningen visar att:

• I flertalet studerade reserelationer, Torp undantaget, är restiden 
som mest 10–20 minuter, vilket i de flesta städer är att betrakta 
som en acceptabel restid. 

• Restiderna med kollektivtrafiken är starkt beroende av huruvida 
det finns en direktförbindelse mellan stadsdelscentrum och mål-
punkt eller inte. De snabbaste reseförbindelserna till Torp sker 
dock genom byte till regionala linjer. 

• Restiden till Uddevalla central (tåg) behöver förbättras.

• Herrestad är den del av staden där restiderna med kollektivtrafiken 
idag presterar sämst relativt bilen.  

• Generellt står sig restiderna med cykel väl gentemot bil och kol-
lektivtrafik och cykling kan därmed, vid sidan om kollektivtrafiken, 
erbjuda utökade möjligheter för hållbart resande.

BESKRIVNING AV METOD  
Restiderna har studerats för kollektivtrafik, bil och cykel i reserelationer 
mellan stadsdelscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter samt till 
sjukhuset och avser i samtliga fall en resa som påbörjas klockan 07:30 
en vardag år 2020. 

Restidsberäkningarna har tagits fram genom sökningar i Västtrafiks 
reseplanerare för kollektivtrafik samt i Google Maps för bil och cykel. 
En centralt belägen hållplats i respektive stadsdel har använts som 
mätpunkt. 

Det ska betonas att sökningarna endast har gjorts i en färdriktning, in 
mot centrum, vilket för cykel kan innebära att restider i motsatt riktning 
kan ge ett andra restider på grund av stadens topografi.

Restider och restidskvoter
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3. TRENDER OCH 
FRAMTIDSBILD

Regionen tog 2015, tillsammans med en rad andra aktörer, fram en underlags-
rapport, Trend och scenarioanalys, inför revideringen av trafikförsörjningspro-
grammet 2016–2020. En uppdatering och ny analys av dessa togs fram inför 
det nya programmet för perioden 2021–2025. Nedanstående trender baseras på 
detta underlag men anpassat till Uddevallas lokala förutsättningar.

Fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar
Den rådande teknikutvecklingen med nya tjänster, exempelvis via applikationer 
i mobiltelefoner och datorer, spås fortsätta. Detta ger även möjligheter till en 
ökad interaktion mellan medborgare och offentliga aktörer, mellan företag och 
kunder samt mellan människor. Det sker även en snabb utveckling av såväl 
autonoma som eldrivna fordon och transportmedel. Nya sätt att resa kollektivt 
testas eller kommer bli verklighet inom planens målår 2030. Elektrifierade bussar 
inom ramen för nuvarande trafikavtal finns redan på plats.  

Hur kommunerna kommer att påverkas av den här teknikutvecklingen är svårt 
att förutsäga. För att säkerställa att teknikutvecklingen går i en hållbar rikt-
ning är det viktigt att kommuner och övriga offentliga aktörer tar en aktiv roll. 

Till år 2025 kommer elbilar och elbussar i stadstrafiken att ha ökat kraftigt. 
I enlighet med regionens miljö- och klimatstrategi, som sträcker sig fram till 
2035, samt Västtrafiks fastställda miljö- och klimatplan för samma period, ska 
all stadstrafik vara elektrifierad till år 2030. Detta genomförs genom att krav på 
elbussar successivt ökar i kommande upphandlingar. I Uddevalla stadstrafik rullar 
redan flera elbussar och fler tillkommer i samband med ny upphandling 2024.

En elektrifiering kommer även leda till att målen om minskat buller nås. Elbussar 
är tystare än konventionella bussar, särskilt vid låga hastigheter där motorljudet 
dominerar över däckljudet. Dessutom spås självkörande eller delvis automati-
serade fordon, eventuellt i kombination med BRT (Bus Rapid Transit), vara 
en verk lighet i framtiden.

De senaste åren har försäljningen av elcyklar ökat kraftigt, vilket ger för bättrade 
möjligheter för cykling i Uddevallas kuperade topografi. Därför är det av vikt 
att planera för att elcykling kommer att öka allt mer framöver. Utvecklingen 
av cykelinfrastrukturen bör alltså anpassas för större cykelflöden men också 
för snabbare cyklister.

Landsbygdens utveckling påverkas genom att elbilar kan erbjuda ett hållbart 
resealternativ för boende i miljöer där kollektivtrafiken inte erbjuder resmöj-
ligheter. I takt med att självkörande fordon introduceras, kan delade fordon 
ersätta privatägda bilar och bli konkurrent eller komplement till kollektivtrafiken, 
beroende på hur tjänsterna utformas. 

Tjänster kopplade till mobilitet blir viktigare
Redan idag finns ett flertal mobilitetstjänster kopplade till kollektivtrafiken, 
bland annat genom tillgång till pendelparkering och hyrcykelsystem med mera.  
Hyrcykelsystem finns först och främst i Göteborg, men troligen kommer lik-
nande system på plats i övriga pendlingsnav. Likaså kräver allt färre tjänster 
fysisk närvaro. Exempelvis skapar den pågående digitaliseringen förutsättningar 
för ett minskat transportarbete då många av dagens tjänsteresor istället kan 
ersättas av digital kommunikation. Användandet av kombinerade mobilitets-

BRT, BUS RAPID TRANSIT
Bus Rapid Transit står för högt utvecklade busstrafik-
system där man tagit vara på många av de lösningar 
man finner i modern spårtrafik – egna körbanor, gena 
linjesträckningar, full prioritet i alla korsningar, hög 
kvalitet och tydlig identitet på fordon och hållplatser 
etc.
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tjänster ses som en viktig åtgärd för att trycka på och förenkla övergången från 
personbilsresor till mer hållbara resvanor i Uddevalla. 

I och med att knappt 20 procent av kommunens befolkning bor på landsbyg-
den är det extra viktigt med tjänster som underlättar den första respektive sista 
sträckan mellan hemmet och kollektivtrafiken. Organiserad samåkning är ett 
bra exempel på ett mer hållbart sätt att resa. Med dagens möjligheter att på ett 
smidigt sätt koppla samman individer och deras resbehov ökar möjligheterna 
att få till en effektiv samåkning. Vid de större knut- och målpunkterna blir det 
allt viktigare att erbjuda tjänster och utrymme för de hållbara transportmedlen. 
Möjligheterna till detta bevakas och följs upp i samband med genomförandet 
av planen.

Ökad efterfrågan på hållbara färdsätt
Transporterna i Sverige har ökat i hög grad under de senaste 50 åren. Trenden 
är tydlig och vi reser allt mer och längre. Den här utvecklingen har underlättats 
och prioriterats utifrån målen om regionförstoring, där flera arbetsmarknader 
integreras och ger ökade förutsättningar för de boende och verksamma att söka 
arbete på andra orter. Samtidigt är det också tydligt att vårt sätt att resa påverkar 
klimatet negativt och behöver ändras i en mer hållbar riktning.

Som individer kommer vi att efterfråga effektivare och snålare kommunika-
tionssätt och fossilfria drivmedel. Detta medför en ökad efterfrågan på hållbara 
färdsätt där gång, cykel och kollektivtrafik, under förutsättning att dessa resor 
ur ett hela-resan-perspektivet fungerar, förmås ta marknadsandelar från bilen. 
Det räcker dock inte att vi som individer gör mer hållbara val i vår vardag. På 
kommunal nivå behöver tjänstemän uppmuntras att resa hållbart i arbetet och 
inför nybyggnationer behöver kraven vid markanvisning skärpas. Nya, skarpare 
parkeringsnormer som reglerar tillgången på parkering behöver också tas fram. 

Inom klimatstrategin Klimat 2030* kraftsamlar Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen tillsammans kommunala såväl som privata aktörer för att skapa 
en klimatsmart region. Det övergripande målet med strategin är att regionen 
ska vara fossiloberoende år 2030. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet anger mål om att andelen håll-
bara resor ska öka i hela Västra Götaland. För att uppnå detta mål behöver 
fler gå, cykla eller resa med kollektivtrafik till arbete och skola, särskilt i de 
befolkningstätaste delarna. I mindre tätbyggda delar är bilen oftast det mest 
effektiva alternativet och här behöver fler resor ske med förnybart drivmedel, 
genom samåkning eller, om bilen används, i kombination med kollektivtrafik. 

Att göra tydliga prioriteringar i exempelvis infrastrukturen för de hållbara trans-
portslagen, på bekostnad av utrymme för bil, sänder en tydlig signal. Sådana 
prioriteringar skapar också bättre förutsättningar för att uppnå en pålitligare 
och mer robust kollektivtrafik, vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta 
kan i sin tur locka fler att resa kollektivt.

Ökad inflyttning till attraktiva områden
Urbaniseringen ökar snabbt och innebär att allt fler kommer att bo i städer eller 
större tätorter. Uddevallas utvecklingsplaner ligger i linje med denna utveckling 
genom att de största utbyggnadsplanerna återfinns i Uddevalla tätort. Den pla-
nerade utvecklingen är i linje med ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet 
med förtätning och genom att huvuddelen av utbyggnaden sker inom de större 
tätorterna. Genom framtida befolkningstillskott kommer förutsättningarna för 
hållbart resande att öka. Stadstrafiken spås påverkas positivt och för att möta 
det ökade resandet behövs utökade satsningar.

KOMBINERAD MOBILITET  
PÅ LANDSBYGDEN
Projektplattformen Hållbart Resande Väst, HRV, har 
startat pilotprojekt för kombinerad mobilitet på lands-
bygden och arbetar aktivt med beteendeförändringar 
och projektstöd.

* Kraftsamling Klimat 2030, länsstyrelsen och västra 
götalandsregionen 2018.
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Regionförstoringen fortsätter
De lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland knyts samman. Udde-
valla, Vänersborg, Trollhättan, Skövde och Borås knyts samman med fler tågturer 
och snabbare trafik. Resandet i Trestadsområdet – Uddevalla, Trollhättan och 
Vänersborg – spås öka och ge ytterligare utökat underlag för arbets-, studie- och 
fritidsresande. För att uppnå det senare är det viktigt att erbjuda bra resmöjlig-
heter även utanför arbets- och studiependlingstider.

Målbild Tåg 2035 har kompletterats med slutsatser från den så kallade Väst-
tågsutredningen, vilket bland annat innebär en utbyggnad av dubbelspår på 
södra Bohusbanan, vilket i sin tur ger kortare restider mellan Uddevalla och 
Göteborg. När pendlingsströmmarna jämnar ut sig kan en mer effektiv kol-
lektivtrafik erbjudas invånarna. 

Förändrad befolkningsstruktur
Trenden pekar mot allt fler och friskare äldre samt en fortsatt stor invandring 
och inflyttning till Sverige. Samtidigt som den äldre befolkningen ökar, sker 
det ändringar i samhället som kan motverka behovet av ökad anpassning till 
en mer tillgänglig kollektivtrafik. Pensionsåldern höjs och äldres rörlighet och 
ekonomiska frihet ökar. Med framtidens teknikutveckling och olika satsningar 
på kompletterande service till den ordinarie kollektivtrafiken kommer dessa 
förändringar att kunna hanteras.

De tidigare årens utveckling, där en stor del av befolkningsutvecklingen i kom-
munen härrört från inflyttning från utlandet, spås fortsätta. Kommunen ser ljust 
på framtiden och vill fortsätta att utvecklas och erbjuda kommunal service samt 
bidra till att tätorterna utformas med en stark koppling till kollektivtrafiken. 

Stadstrafiken spås påverkas positivt, och utökade satsningar behövs för att möta 
ett ökat resande. 

Förändrad stadsplanering
Utvecklingen med en ökning av centrumnära bostäder och verksamheter på mark 
som idag används för hamn- och industriverksamhet ger förutsättningar för ett 
minskat bilberoende. För att stödja utvecklingen mot mer hållbara transporter 
behöver infrastrukturella satsningar genomföras för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik. För att säkerställa att social hållbarhet beaktas inom stadsplaneringen 
behöver även behoven hos mindre resursstarka grupper i samhället tillgodoses. 
Satsningar på hållbara transporter, i kombination med varierade upplåtelsefor-
mer för bostäder, gynnar en mer diversifierad och inkluderande utveckling.

Mer viljestyrd planering
Det är en tydlig trend att beslutsfattare och tjänstemän allt mer utgår från 
ideala målbilder och visioner i arbetet med framtidsfrågor. Detta är något som 
kommer att fortsätta liksom att skapa incitament för att inkludera och involvera 
invånarna i utvecklingsarbetet. 

Den antagna Trafik- och parkeringsstrategin är ett viktigt steg i riktning mot 
viljestyrd planering. Kommunen behöver gå från bilnorm, där biltrafiken under 
många år har varit vägledande för stadsplanering och samhällsutveck ling, till 
hållbarhetsnorm. I strategin formuleras hur kommunen vill att transportsys-
temen ska utvecklas i en mer hållbar riktning.
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SLUTSATSER
Att planera för framtidens infrastruktur och trafiksystem i syfte att möte lokala, 
regionala och globala utmaningar i en osäker framtid, speciellt med tanke på 
gällande pandemi, covid-19, innebär att inblandade parter i arbetet med kol-
lektivtrafikplanen behöver kunna tänka bortom det system som finns idag. 
Teknikutvecklingen medför också att planen, samtidigt som den har en struk-
turerande funktion, även ska erbjuda viss flexibilitet och anpassning. För att 
fortsätta utvecklingsarbetet och öka det hållbara resandet är det viktigt att det 
finns en gemensam arena där parterna kan diskutera olika åtgärder. Stadstrafik-
forum är en fortsatt viktig mötesplats för att diskutera framtidens utmaningar. 

Internationella erfarenheter har visat att kollektivtrafiken numera för många 
städer handlar om image, profilering och marknadsföring. Det är sällsynt att en 
stad idag marknadsför sig som bilvänlig. Däremot är en attraktiv kollektivtrafik 
ett konkurrensmedel gentemot andra städer. Kundupplevelsen är en drivande 
kraft mot ett större användande av kollektivtrafiken. Om kollektivtrafiken 
upplevs som mer effektiv och modern i och med digitalisering av biljetthantering 
och kollektivtrafiktjänster, så kommer det att bidra till att kollektivtrafiken blir 
ett mer attraktivt transportval.

Att stödja och följa aktuell forskning och innovation blir viktigt för att bygga 
kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya lösningar som behövs 
för att åstadkomma en effektiv och attraktiv kollektivtrafik i regionens pend-
lingsnav. 

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för hållbart resande. 
Det har startats flera projekt som kommer att studera alltifrån pandemins påver-
kan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på finansieringen.

Det är angeläget att Stadstrafikforum återkommer till hur den långsiktiga påver-
kan blir för stadstrafiken i Uddevalla.
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4. MÅL OCH INDIKATORER

Nedanstående målstruktur för stadstrafikens utveckling i Uddevalla är baserad 
på det regionala trafikförsörjningsprogrammet, kommunens översiktsplan och 
övriga styrande dokument (se kapitel 2 för mer information). 

Det är viktigt att notera att målet för en ökad andel hållbara resor tar sin 
utgångspunkt i de förutsättningar som finns i ovan nämnda styrande dokument. 

Arbetet med specificering av intentionerna i bland annat trafikförsörjningspro-
grammet, trendanalys och erfarenheter från antagna kollektivtrafikplaner för 
övriga pendlingsnav i regionen har gett en tydligare bild av vad som behöver 
åstadkommas för att uppnå måltalen för år 2030.

Bilden nedan visar hur målstrukturen hänger ihop med styrdokumenten, med 
mål och målområden från trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021–2025, 
samt med kvalitetsmål som följs upp genom ett antal indikatorer, framtagna 
just för att mäta och följa upp planen. Indikatorerna ska belysa hur planens 
genomförande går. 

Målstruktur för kollektivtrafikens utveckling.

ÖVER GRIPANDE  
MÅL

MÅL
OMRÅDEN

KVALITETS 
MÅL

INDIKA
TORER

Ökad andel hållbara resor

God  
tillgänglighet

För  
resenären

Hållbara resor, restid, turtäthet, enkelhet, trygghet m fl

MÅLSTRUKTUR

STYRANDE DOKUMENT
Uddevalla: översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, samhällsbyggnadsstrategi, 
trafik- och parkeringsstrategi mfl.

Västra Götalandsregionen: regionalt 
trafikförsörjnings program, miljö- och 
 klimatstrategi, Målbild Tåg 2035 mfl.  

Enkel, trygg och  
inkluderande

För  människan  
i staden

Låg miljö påverkan

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ökad andel hållbara resor 
För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål att andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska öka i förhållande till övriga resor – från 42 
procent år 2025 till minst 50 procent år 2035 – behövs en kraftsamling i Uddevalla 
kring frågan. Uddevalla har lägst andel hållbara resor bland pendlingsnaven, 
vilket innebär att en stor ökning av antalet hållbara resor behöver ske för att 
kommunen ska bidra till att nå målen i trafikför sörjningsprogrammet.

I nedanstående bild från trafikförsörjningsprogrammet redovisas en uppskattad 
andel hållbara resor år 2018. Stadstrafiken i regionenens noder ska bidra till att 
andelen hållbara resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökar i förhållande 
till övriga resor, med sikte på målen i trafikförsörjningsprogrammet.
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11

I städer och tätorter är andelen hållbara resor högre än i mindre 
tätbebyggda delar av regionen. Det är viktigt att ta hänsyn till olika 
geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd olika initiativ 
för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Med utgångspunkt i kollektivtrafikbarometern tillsammans med den 
resvaneundersökning som genomförts inom Västsvenska paketet år 
2017 kan andelen hållbara resor uppdelat på olika geografier 
uppskattas. Eftersom statistiken är hämtad från två olika källor är 
underlagen inte helt jämförbara med varandra, men ger en bild av 
fördelningen av resor i olika geografiska delar av Västra Götaland år 
2018.
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Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra Götalands delregioner och regionala pendlingsnav (Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla). Göteborgsregionen övriga presenteras exklusive Kungsbacka, som trafikeras av 
Västtrafik men inte tillhör Västra Götaland

Kollektivtrafikbarometern är en 
branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som genomförs 
av Svensk Kollektivtrafik.

Västsvenska paketet är en 
överenskommelse som innehåller en 
rad stora satsningar på infrastruktur  
i Göteborgsområdet under åren 
2010-2027.

Uppskattad andel hållbara resor 2018

Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra 
Götalands delregioner och regionala pendlingsnav 
(Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde,  
Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla).

RESANDEMÅL FÖR UDDEVALLA STADSTRAFIK
Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler invå-
nare möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i stadstrafiken 
och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett tydligt sätt knyter 
ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I stråken har kollektivtra-
fiken förutsättningar att vara konkurrenskraftig gentemot bilen och det är 
därför viktigt att invånarna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk, antingen 
via bebyggelseutveckling i närhet till stråken eller med hjälp av pendelparke-
ringar för bil och cykel.

Resandet med stadstrafiken har ökat årligen sedan linjeomläggningen år 2014 
och likaså befolkningsutvecklingen är positiv i kommunen sedan många år 
tillbaka. I kommunens befolkningsprognos beskrivs en tillväxt om knappt 
5 000 nya invånare till år 2029, vilket motsvarar en årlig tillväxt på strax under 
en procent per år. Inom stadstrafikområdet spås befolkningen procentuellt öka 
i motsvarande takt som övriga kommunen i ett kortare tidsperspektiv. Med 
ökande invånarantal ökar också antalet resor med kollektivtrafik.

För att uppfylla målet om att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtra-
fikresandet dock öka mer än befolkningsutvecklingen. I underlagsarbetet till 
regionalt trafikförsörjningsprogram har det gjorts en bedömning att stadstrafiken 
i Uddevalla behöver öka med 15 procent till år 2025 (relativt år 2018 års resande) 
för att bidra till regionens övergripande resandemål.

Med denna målsättning måste resandet i stadstrafiken i Uddevalla öka med  
2 procent per år och skulle då uppgå till knappt 3,3 miljoner resor år 2025. Med 
motsvarande ökningstakt innebär det 3,6 miljoner resor år 2030. 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Miljoner  
resor

5

4

3

2

1

RESANDEPROGNOS Resandeutveckling

Enligt befolkningsutvecklingen
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet

Diagrammet ovan redovisar prognosticerad resandeutveckling om kollektiv-
trafiken följer befolkningsutvecklingen respektive om kollektivtrafiken tar 
marknadsandelar.

I underlagsarbetet till det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns även 
mål för det hållbara resandet i Uddevalla. Till år 2025 ska andelen hållbara resor 
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vara 35 procent för de hållbara färdmedlen respektive 65 procent med bil. En 
förutsättning för att såväl mål om ökat hållbart resande som att resandemålet 
ska uppfyllas är att övriga satsningar genomförs enligt strategierna i kapitel 5, 
Struktur och utveckling.

Bil
69 %14 %

4%
13 %

Gång

Kollektiv- 
trafik

Cykel

2018

Bil
65 %

Hållbara 
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35 %

MÅL 2025

FÄRDMEDELSFÖRDELNING

Resvaneundersökningar och forskningsrapporter visar att bilnormen i kommu-
nen fortfarande är mycket stark. Kommunen måste därför vidta åtgärder om 
utvecklingen ska ändras och om kommunen ska bidra till en ökning av det 
hållbara resandet. 

I staden finns störst potential för ökat antal resor och högre marknadsandel för 
kollektiva resor. För invånare boende på landsbygden och i mindre tätbebyggda 
delar av kommunen är inte alltid kollektivtrafiken lösningen på alla transportbe-
hov. Här kan bilen fortfarande vara det mest effektiva alternativet. Här behöver 
en omställning ske till mer förnybart drivmedel och fler behöver välja att samåka 
eller använda bilen i kombination med kollektivtrafik. Det är därför viktigt att 
ta hänsyn till olika geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd 
olika initiativ för att kunna bidra till att det övergripande målet nås.

MÅLOMRÅDEN
Trafikförsörjningsplanen är uppbyggd med utgångspunkt från tre mål kopplat 
till olika egenskaper hos kollektivtrafiken. Dessa handlar om kollektivtrafik 
med god tillgänglighet, som är enkel trygg och inkluderande samt ger låg mil-
jöpåverkan. På motsvarande sätt kan målområden för stadstrafiken i Uddevalla 
formuleras vilket innebär att målen för kollektivtrafiken i Uddevalla är:

 X Kollektivtrafiken har god tillgänglighet

 X Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande

 X Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan

God tillgänglighet
På regional nivå handlar målet om att geografiskt knyta samman territoriet 
Västra Götaland och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader, 
vilket i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en 
viktig roll för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Kollektivtrafiken behöver också utvecklas för att underlätta pendlingen till och 
från Uddevalla samt mellan Trollhättan, Vänersborg och Göteborgsregionen. 
Tågtrafiken ska vara stommen för dessa resor varför tågets koppling till staden 
och stadstrafiken är särskilt viktig. 

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att geogra-

KORT RESTID OCH MÅNGA RES
MÖJIGHETER
Trafikförsörjningsprogrammets mål om andel invånare 
med högst 60 minuters restid till närmsta regionala 
pendlingsnav med minst tio resmöjligheter syftar till att 
öka invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de 
stora arbetsmarknads-orterna i Västra Götaland: Göte-
borg/Mölndal/Partille, Borås, Skövde, Trollhättan/
Vänersborg och Uddevalla. Genom att inkludera minst 
tio resmöjligheter i vardera riktningen kan kollektivtra-
fiken ge möjlighet till arbets- och studiependling. Stads-
trafiken i dessa noder ska vara möjlig att använda under 
hela dagen för att möjliggöra kopplingar till den regio-
nala trafiken.
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fiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa tillgänglighet 
till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. 

För att få tillgång till kollektivtrafik i stråk blir det viktigt att invånarna kan 
ansluta till kollektivtrafikens stråk, antingen med bebyggelseutveckling i närhet 
till stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

Enkel, trygg och inkluderande
Målet är att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och inklu-
derande. Kollektivtrafiken ska vara ett naturlig val i vardagen och vara utformad 
utifrån den variation av förutsättningar och behov som finns hos befolkningen. 
Upplevelsen innefattar inte enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjlighe-
ten att få information inför resan, att köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen 
eller stationen samt att efter kollektivtrafikresan ansluta till slutmålet. Det är 
därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med 
angränsande kommuner och Trafikverket är avgörande för resultatet. 

God framkomlighet och prioritet för kollektivtrafiken är en förutsättning för 
pålitlighet och punktlighet, såväl i städernas infrastruktur som på järnväg. Tra-
fikföretagen spelar en viktig roll när det gäller körsätt, bemötande, fordonens 
kvalitet och trafiksäkerhet. 

Den nya zonstrukturen som införs i november 2020 och i vilken hela Fyrbodal 
tillsammans med en stor del av hela Västra Götaland blir en zon, kommer att 
bidra stort till upplevelsen av att det är enkelt att resa med kollektivtrafiken. 
Arbets- och studiependlarna kommer att gynnas av att kunna åka i en zon. 
Samtidigt kommer periodkortet för Uddevalla tätort att finnas kvar i form 
av en ”mini-biljett”. Detta för att priserna ska kunna hållas nere för pendlare 
inom tätortsområdet. 

Låg miljöpåverkan 
Att kollektivtrafiken i stort sett i sig är fossilfri och att utsläppen har minskat 
kraftigt är en del i arbetet för att nå klimatmålen, men att fler ställer om sina 
resvanor till hållbara färdmedel är nödvändigt för att klimatmålen ska kunna nås.

Kommunens utveckling av bostäder och verksamheter och framtida satsningar 
på kollektivtrafiken ska därför samordnas så att konkurrenskraftiga utbud och 
restider med kollektivtrafiken kan erbjudas i fler av de viktiga reserelationerna. 

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimatpåverkan och 
vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I detta innefattas effektiv 
trafik driven av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan, samt att fler väljer 
kollektivtrafiken framför bilen. Det krävs en stor satsning på elektrifiering av 
främst stads- och tätortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och klimat, 
bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga lokala utsläpp av 
partiklar och avgaser. 

KVALITETSMÅL 

Underlätta ett enkelt vardagsliv 
Kollektivtrafiken ska erbjuda snabba, enkla och pålitliga resor med god turtäthet 
under större delen av trafikdygnets timmar mellan viktiga målpunkter. Därmed 
skapas goda förutsättningar för ett enklare vardagsliv där behovet av bil, och 
den tillgängliga ytan för biltrafik, kan minskas. I kommunens nya översiktsplan 
betonas hållbarhetsaspekterna och det så kallade 8–80-perspektivet. Det som är 
bra för de yngre och vad som är bra för de äldre är också bra för hela samhället. 

Ny taxezonindelning i Västra Götaland från november 
2020.

HUR SER LIVET UT FÖR EN  
ÅTTA RESPEKTIVE ÅTTIOÅRIG  
UDDEVALLABO?
Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om 
både åttaåriga barn och åttioåriga äldre kan röra sig 
med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är 
samhället inte bara väl anpassat för dessa grupper utan 
ger också god livskvalitet till alla samhällsgrupper. 
Metoden utgår från stadsbyggnadsfrågor och lägger 
särskilt fokus på närmiljö och trafik. 

För att ett åttaårigt barn ska kunna röra sig fritt i sin 
närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge 
goda förutsättningar att gå och cykla. Den behöver 
också upplevas som trygg av föräldrarna. 

För äldre kan såväl en väl utbyggd kollektivtrafik som 
avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön ge goda förut-
sättningar och uppmuntra till ett rörligt liv. 

Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att 
skapa en närmiljö som är god för 8- och 80-åringar utan 
att skapa en närmiljö som är god för alla. Några utgång-
punkter för detta är exempelvis en god kollektivtrafik 
och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som gynnar 
alla invånare. Källa: Översiktsplan för Uddevalla
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Det är viktigt att kollektivtrafiken hanterar en allt större andel av arbetspend-
lingen men också en större andel av övriga resor. Vardagsresor handlar om 
så mycket mer: resor till fritidsaktiviteter, shopping, besök, turism, nöje och 
rekreation. Det innebär att offentlig och redan etablerad kommersiell service 
samt personalintensiva arbetsplatser behöver lokaliseras nära kollektivtrafik-
knutpunkter för att uppnå god tillgänglighet med kollektivtrafiken. 

Satsningar på att skapa attraktiva gång- och cykelstråk för att komma till kol-
lektivtrafiken samt att erbjuda service i närområdet är särskilt viktiga satsningar.

Kvalitetsmålen som följer nedan har delats in i två huvudkategorier: kvalitetsmål 
ur ett resenärsperspektiv och kvalitetsmål för människan som vistas och rör 
sig i anslutning till kollektivtrafiken och staden. Kvalitetsmålen är tänkta att 
vara mer beskrivande. I en uppföljning av målen görs en bedömning av hur väl 
kvalitetsmålen är uppfyllda. 

Kvalitetsmål för resenären – ofta, enkelt, snabbt och pålitligt 
Från resvaneundersökningen och genomförda dialoger framkommer de faktorer 
som invånarna prioriterar högst och som kan kopplas till kollektivtrafikens 
kvalitet: 

• Ökat turutbud, speciellt i mellantrafik och kvälls-/helgtrafik 
• Enkelhet/tillgänglighet 
• Pålitlighet 
• Trygghet 
• Kortare restider 
Utöver dessa faktorer är det även fler egenskaper som kan bidra till en attraktiv 
kollektivtrafik. Nedan beskrivs kvalitetsmålen mer ingående. 

Turtäthet 
Uddevalla erbjuder idag överlag en god turtäthet för busstrafiken under högtra-
fiktimmarna på för- och eftermiddagen under vardagar. Men för att invånarna 
ska kunna tänka sig att resa mer med kollektivtrafiken efterfrågas ett ökat utbud 
under kvällar och helger. 

Kvalitetsmålen för turtäthet innebär främst att sträva efter en mer funktions-
anpassad busstrafik. 

Kvalitetsmålen för turtäthet är: 

 X Öka turutbudet i befolkningstäta stråk.

 X Erbjud ett grundutbud i övriga stråk och anpassa turerna så att byten vid 
stadens knutpunkter underlättas.

 X Öka turutbudet under dygnets lågtrafiktimmar. 

Enkelhet 
Med enkelhet menas ett intuitivt kollektivtrafiksystem men också att de olika 
trafikkoncepten, se kapitel 6, har en tydlig identitet. Vid byten ska det vara lätt 
att hitta anslutande linjer, något som förutsätter en tydlig skyltning och utform-
ning av fordon, bytespunkter och hållplatser i stadstrafiken. Det är viktigt att 
prioritera linjenätets utformning, förutsägbarhet och stabilitet över tid. 

Kvalitetsmålen för enkelhet är: 

 X Tydlig information om resmöjligheter, biljettalternativ och information 
som är lättillgänglig via digitala kanaler och i anslutning till hållplatserna. 
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 X Enkel, överskådlig och lättbegriplig trafik- och linjestruktur. 

 X Eftersträva samma trafikeringsmönster under hela trafikdygnet. 

Byten 
Resenärer undviker helst byten då dessa lätt kan upplevas som osäkra och 
tidskrävande. Då alla reserelationer inte kan erbjudas med direktlinjer är det 
därför viktigt att möjliggöra smidiga och intuitiva bytespunkter. 

Idag sker de flesta byten mellan stadsbusslinjer och regionala linjer vid Kampen-
hofs bussterminal. Däremot saknas effektiva bytesmöjligheter mellan buss och 
tåg, då Uddevalla centralstation ligger cirka 900 meter nordväst om Kampenhof. 

Kvalitetsmålen för byten är: 

 X Byten inom kollektivtrafiken ska fungera på ett effektivt och tryggt sätt. 

 X Väl fungerande bytesmöjligheter ska finnas mellan stadstrafik, lokal- och 
regional busstrafik och tåg. 

Restider 
För att attrahera fler resenärer måste restiderna med kollektivtrafiken vara kon-
kurrenskraftiga jämfört med att resa med bil. En undersökning av restiderna 
från respektive stadsdelscentrum till kollektivtrafikens knutpunkter respektive 
Uddevalla sjukhus har genomförts. Resultatet visar att alla jämförda målpunkter 
nås inom 30 minuter med kollektivtrafiken och att 18 av 25 undersökta relatio-
nerna nås inom 20 minuter

Restiderna med kollektivtrafiken är starkt beroende av huruvida det finns en 
direktförbindelse mellan stadsdelscentrum och målpunkt eller inte. De snab-
baste reseförbindelserna till Torp sker dock genom byte till regionala linjer. 

Kvalitetsmålet för restid är: 

 X Det bör vara mindre än 20 minuters restid från stadsdelscentrum till ut pekade 
målpunkter i 80 procent av de utpekade reserelationerna. 

Pålitlighet 
Pålitlighet är något som väger tungt vid valet av färdmedel för en resa. En resenär 
behöver vara säker på att komma fram på utsatt tid, men även kunna lita på att 
kollektivtrafiken är punktlig vid resans start. För att erbjuda pålitlighet krävs 
ett robust kollektivtrafiksystem, vilka båda är beroende av god framkomlighet. 

I centrum finns en problematik kring järnvägsövergångarna där busstrafiken, 
liksom annan trafik, stoppas vid bomfällningar för tåg. Med ökande tågtrafik 
kommer problemet att tillta och åtgärder behöver vidtas för att öka framkom-
ligheten för stadens busstrafik.

Kvalitetsmålet för pålitlighet är: 

 X Prioritera framkomlighet för busstrafiken så att restiderna är desamma under 
huvuddelen av trafikdygnet. Detta ger i sin tur förutsägbarhet och ställer 
krav på robusta tidtabeller och robust trafikering. 

Trygghet 
Trygghet, eller upplevd trygghet, är något som är utpekat av invånarna som 
en brist. Den upplevda tryggheten är individuell och ett resultat av ett flertal 
faktorer. Bland dessa ingår till exempel vilken tid på dygnet det är, hur en plats 
är utformad och underhållen, social miljö med mera. För att skapa en trygg 
helhetsupplevelse är det också viktigt att beakta hela resan. Gång- och cykelvägar 
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vid och i anslutning till hållplatser ska vara gena, välunderhållna (vinterväg-
hållning och god markbeläggning) och väl upplysta. Trygghet handlar också 
om trafiksäkerhet, det vill säga hur säkert det är att resa med kollektivtrafiken 
i Uddevalla. En annan viktig faktor är kundbemötande.

Kvalitetsmålet för trygghet är: 

 X Kollektivtrafikens miljöer ska upplevas trygga och säkra under hela resan, 
från start- till slutpunkt. Detta inkluderar utöver fordonen såväl enskilda 
hållplatsmiljöer som kollektivtrafikens större knutpunkter.

 X Utpekade mål i strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor ska uppfyllas.

Komfort 
Begreppet komfort kan tolkas och uppfattas olika för skilda situationer och 
grupper. Äldre upplever ofta att bussresor inte tillfredsställer deras krav på 
komfort och service. 

Resenärer i stadstrafiken ska uppleva komforten ombord och på hållplatserna 
så god att komforten som enskild faktor inte får dem att välja bil framför kol-
lektivtrafik. Åkkomforten ska vara jämförbar med bilen, vilket ställer krav på 
allt från fordon och körstil till körfälts- och hållplatsutformning. För korta resor 
i rusningstid kan de flesta acceptera att stå; annars är sittplats en självklarhet 
ur ett säkerhets- och bekvämlighetperspektiv. 

Kvalitetsmålet för komfort är: 

 X Att resan har en god och smidig komfort med tillräckligt med plats.

 X Hållplatsmiljöer ska vara utformade i enlighet med Västtrafiks riktlinjer.

Kvalitetsmål för människan i staden 

Stadsliv och hållplatser 
I Uddevalla har befolkningen nära till stadens möjligheter och naturens lugn. 
Transportsystemet erbjuder en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det 
som kommunen och övriga delar av regionen har att erbjuda. Hållbara val är 
självklara för invånare, besökare och näringsliv. Transportsystemet ska stärka 
möjligheterna till en god livskvalitet och en attraktiv stad. 

Kollektivtrafiken ska vara en framträdande del av stadsmiljön och stärka kom-
munens identitet och karaktär. Kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare ska 
ges hög prioritet. Bytespunkter och hållplatser ska växa och utvecklas i nära 
relation till stadslivet för att skapa levande och naturliga mötesplatser och bidra 
till stadens attraktivitet. 

Kvalitetsmålet för stadslivet är: 

 X Kollektivtrafikens miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. När 
fler reser kollektivt, istället för med egen bil, skapas mer utrymme för stadsliv.

Kollektivtrafik och stadsutveckling i samklang 
Kommunens övergripande planer och strategier talar om att utveckla ett attrak-
tivt samhälle där de gemensamma resurserna används på det mest fördelaktiga 
sättet. Alla hållbarhetsperspektiv ska finnas med. 

Större fokus ska läggas på tätorternas utveckling och på vikten av att vitalisera 
centrumkärnan i Uddevalla. Stadens centrala delar i områdena kring Bäveån 
ska utvecklas, men också obebyggda kvarter och omvandlingsområden med 
tillgång till goda kommunikationer med tåg och buss. 
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Strategin kan sammanfattas i följande tre delar: 

• Utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande 
samhällsbyggnadsstruktur. 

• Bygg där det redan finns (eller är enkelt att komplettera) vägar, vatten och 
avlopp, värme och kollektivtrafik. 

• Stärk stadens attraktionskraft – bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden 
växa inifrån och ut. 

Kollektivtrafiken behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och utgör därför 
en strukturerande planeringsfaktor för stadsplanering. 

Kvalitetsmålet för samhällsplanering och kollektivtrafik är:

 X Stad och tätort måste förhålla sig till och ta hänsyn till kollektivtrafikens 
långsiktiga möjligheter för att resandet ska öka. 

Miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken påverkar miljön lokalt och globalt. Miljöpåverkan beror på 
aspekter som fordon, drivmedel, genhet i linjenätet och attraktivitet. En effektiv 
och attraktiv kollektivtrafik kan ta marknadsandelar från biltrafiken och bidra 
till en minskad miljöpåverkan. 

Regionen har betonat att el och biogas ska prioriteras som drivmedel i kollek-
tivtrafiken. Ökad användning av el i stadstrafiken är ett tydligt mål i regionens 
miljö- och klimatstrategi, vilket också bidrar till målet om en lägre energian-
vändning. 

Kvalitetsmålen för miljöpåverkan är: 

 X Miljöpåverkan från kollektivtrafiken ska successivt reduceras för att minska 
CO₂-utsläpp och minska energianvändningen per person.

 X All stadstrafik ska vara eldriven från år 2030. 

Trafiksäkerhet och buller 
Längs gatu- och vägsträckningar där det finns brister i trafikmiljöns utform-
ning kan hastigheten upplevas vara hög, vilket skapar otrygghet, ökar risken 
för olyckor, och det kan till och med påverka användningen av staden. 

Buller påverkar både stadslivet och hälsan negativt. Dagens kollektivtrafik-
fordon orsakar buller på flera olika sätt: när de startar samt genom ljud från 
motor och däck. Teknikutvecklingen kommer att driva fram tystare fordon och 
andra buller dämpande åtgärder. Med miljö- och klimatstrategins mål om en 
elektrifierad stadsbusstrafik till 2030 och med ett delmål till 2025 på 30 procent 
kommer det innebära att allt färre störs av buller från kollektivtrafiken. 

Kvalitetsmålen för trafiksäkerhet och buller är: 

 X Trafiksäkerheten i kollektivtrafiken ska vara hög och antalet incidenter och 
olyckor ska minimeras. Vi ska sträva mot en nollvision. 

 X Bullerstörningar från kollektivtrafiken ska successivt minska. 

INDIKATORER
Ett antal indikatorer kommer att följas upp med olika intervall och ansvariga. 
Se kapitel 8, Uppföljning för mer information om respektive indikator och hur 
den ska följas upp.
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5. DAGENS BRISTER OCH 
STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ 
MÅLEN

FUNKTIONS OCH KVALITETSBRISTER
Mellan kvalitetsmål och dagens kollektivtrafik finns ett gap som visar vilka 
brister som behöver åtgärdas för att uppnå en mer attraktiv kollektivtrafik och 
bidra till en ökad andel hållbara resor. 

Nedan finns de viktigaste utpekade bristerna för kollektivtrafiken i Uddevalla. 
Det finns ytterligare synpunkter som vi har beaktat i arbetet, men planen foku-
serar på de brister som Stadstrafikforum har störst rådighet över. 

För resenären
• Jämfört med bil tar det för lång tid att resa med stadstrafiken till flera av mål- 

och bytespunkterna. Flera reserelationer, framförallt de som medför ett byte, 
resulterar i restidskvoter i förhållande till bil på 2–3 eller mer. I dessa relationer 
utgör inte kollektivtrafiken ett bra alternativ för dem som har tillgång till bil.

• Dagens utbud under kvällar och helger är inte tillräckligt för ett regionalt 
pendlingsnav. När det ordinarie linjeutbudet ersätts av en annan linje med 
andra körvägar försvåras möjligheterna för både nya och befintliga resenärer 
att resa kollektivt. 

• Ett tydligt och enkelt linjenät för stadsbussarna saknas. Antalet linjer i stads-
busstrafiken är fler än i andra städer av samma storlek. Linjerna har också 
olika linjevarianter. 

• Stadstrafiken är uppbyggd kring ett linjenät som är konstruerat för att ge 
en god yttäckning av stadens bostads- och verksamhetsområden. Linjenätet 
är vidare uppbyggt för att mata resenärer till och från centrala Uddevalla 
där byten mellan stadsbuss- och regiontrafik är möjlig vid Västerlånggatan/
Kampenhof. 

• Flera stadsbusslinjer startar respektive slutar vid Kampenhof bussterminal/
Västerlånggatan, vilket minskar möjligheten till genomresor och direktresor. 
Samtidigt saknas det genomgående linjer med hög turtäthet och gena körvägar, 
som ger förutsättningar för ett ökat resande. För att erbjuda ett mer kvalitativt 
bussalternativ krävs att utbudet ökas där det finns kapacitetsproblem och att 
busslinjerna samordnas bättre för att på så sätt möjliggöra tidseffektiva och 
smidiga byten.

För människan i staden 
Andelen resor med de hållbara transportmedlen är låg jämfört med målen i de 
regionala målen för år 2025 vilket innebär att:

• kollektivtrafiken och övriga hållbara transporter inte uppfattas som ett första-
handsval eller ett fullgott alternativ till resor med bil. Bilnormen i kommunen 
är mycket stark.

• stadshuset är beläget cirka två kilometer väster om centrum. Resor för anställda 
och besökare med stadsbuss innebär ofta ett byte vilket innebär länge restider 
jämfört med bil. Frågan om en flytt av stadshuset till centrum har utretts 
politiskt, vilket vore angeläget ur tillgänglighetssynpunkt men även för positiva 
effekter på en attraktiv centrumkärna.  
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• målpunkter för fritidsaktiviteter och rekreation har perifera placeringar. Frid-
hemsområdet, Rimnersområdet och Gustafsbergsområdet har inte tillgång 
till kollektivtrafik i anslutning till respektive område.

• det saknas en smidig lösning för att byta mellan buss och tåg. Uddevalla 
central ligger cirka 900 meter nordväst om Kampenhof bussterminal. Byten 
försvåras också av att endast ett fåtal linjer passerar stationen, vilket medför 
att flertalet bussresenärer behöver byta alternativt promenera för att nå tåg-
stationen. I genomförda dialoger upplevs skyltningen mellan stationen och 
bussterminalen som bristfällig. Den behöver ses över.

• när busstrafiken korsar Bohusbanan vid Lagerbergsgatan respektive vid Väst-
götavägen orsakar bomfällningar tidsförluster för bussarna. När staden förtätas 
och kollektivtrafiken ska byggas ut måste störningarna på kort sikt minimeras. 
På sikt behövs planskilda korsningar vid Lagerbergsgatan och Västgötagatan. 
Trafikverket har genomfört en utredning och beskrivit tänkbara åtgärder som 
kan förkorta bomfällningstiderna vid viktiga övergångar.

• kollektivtrafiken bidrar till bullerstörningar. Särskilt i de kuperade delarna 
av staden.

• elbussar laddas idag på depån. Det saknas en långsiktig lösning för hur en 
mer storskalig elektrifiering av stadstrafiken ska hanteras. 

STRATEGIER
För att uppnå målen och åtgärda bristerna men samtidigt ta höjd för en annan 
framtidssituation har ett antal strategier för framtidens kollektivtrafik tagits 
fram. Dessa bygger på generella planeringsprinciper, som bland annat återfinns 
i Kol-Trast-handboken med flera planeringsdokument. 

Integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
Bebyggelseutveckling och förnyad infrastruktur ska gå hand i hand med utveck-
ling av kollektivtrafiken så att lokaliseringen av service, arbetsplatser och bostäder 
kan dra nytta av befintlig och planerad kollektivtrafik och tillsammans bidra 
till en hälsosam och attraktiv boendemiljö. 

För att användningen av hållbara färdmedel ska öka måste kollektivtrafik, gång 
och cykling anpassas till övriga transportnät samt möta det behov av förflyt-
ning som nuvarande bebyggelse ger. Omvänt behövs en anpassning av framtida 
bebyggelse till de hållbara färdsättens förutsättningar. 

Kommunen måste i utvecklingen av centralorten tillvarata potentialen i obe-
byggda delar i centrum, vilket minskar behovet av transporter. I den redan 
bebyggda strukturen kan ytterligare utveckling ske i nära anslutning till kol-
lektivtrafikens stråk. Det innebär tät och nära lokalisering av främst service 
och verksamheter till gemensamma målpunkter – som är lätta att nå med 
välutvecklad kollektivtrafik, gång och cykel – samt en gynnsam, samordnad 
utformning av bebyggelse och övriga trafiknät. 

Långsiktig utveckling i tydliga stråk 

• Ökat utbud i starka stråk med potentiellt god efterfrågan innebär effektivare 
resursanvändning och bättre förutsättningar för kollektivtrafik med god kva-
litet och korta restider. 

• Flexiblare kollektivtrafik med flera trafikkoncept, såväl tydliga starka linjer 
som linjer med exempelvis lägre utbud

Hela resan och utveckling av smidiga bytespunkter 
• Alla delar av resan ska ha god kvalitet. 

KOLTRASTHANDBOKEN
Kol-Trast är en planeringshandbok för en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik utgiven av Trafikverket och Sve-
riges Kommuner och Landsting, 2012.

Källa: https://webbutik.skl.se 



34

5. dagens brister och strategier För att Uppnå målen

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

• Låg standard på någon punkt drar ner helheten. 
• Trygga, säkra anslutningsvägar, hållplatser och bytespunkter. 
• Enkelt biljettsystem. 
• Körvägar med hög framkomlighet. 
• Komfortabla fordon, bra bemötande och mjukt körsätt. 

Bidra till levande tätorter såväl som landsbygd 
• Koncentration av service och annan samhällsservice i centrala delar samt i 

tätorten Ljungskile. 

Enkel och tydlig linjenätsstruktur 
• Enkelt och sammanhållet linjenät som möjliggör genomresande i centrum 

utan byte. 
• Samma linjenät, kvällar och helger.
• Gena, tydliga förbindelser till större målpunkter.
• Väl anpassad, synlig infrastruktur med prioriterad framkomlighet som byggs 

ut i takt med behovet. 
• Tydliga, väl synliga, tillgängliga och trygga hållplatser nära målpunkter där 

man förväntar sig att finna dem. 
• Gena, trygga anslutningsvägar för fotgängare och cyklister. 
• Väl utvecklad information som stöd för resenären. 

Regelbunden tidtabell och konsekventa trafikdygnstider 
• När turtätheten är glesare än var 10:e minut bör regelbundna avgångstider 

eftersträvas. Vid lägre turtätheter bör linjerna ha samtrafik vid en eller flera 
bytespunkter för att minska den totala restiden. Detta gäller primärt Kam-
penhof bussterminal men bör även tillämpas för lokaltrafiken i Ljungskile 
med koppling till den regionala trafiken.

• Linjevarianter, det vill säga att en linje har olika körvägar eller linjeben, ska 
helst inte förekomma.

• Stadslinjer ska under hela trafikdygnet ha ett grundutbud på 30-minuterstra-
fik som sedan utökas för att motsvara efterfrågan. En linjes grundutbud bör 
utformas så att tiderna är samma under måndag till söndag. 

Informationsinsatser för förändrade resvanor 
• Ett stort behov finns att arbeta med olika påverkansmetoder och marknads-

föring för att förändra värderingar och beteenden i riktning mot ett ökat 
hållbart resande. 

• Påverkansinsatser får störst effekt om de utförs i direkt samband med kvalitets-
förbättringar av kollektivtrafiken och i nära samklang med stadsutvecklingen.

Fordonsutveckling för bättre stadsmiljö 
• Fordon ska vara anpassade för sitt uppdrag och ha god tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. 
• Låga emissioner samt buller- och avgasnivåer eftersträvas och är till fördel 

för alla. 
• Elbussar i stadstrafiken kommer att öka kraftigt fram till 2030, vilket kräver 

anpassade utrymmen i infrastrukturen med mera. 
• Fordonen ska utvecklas i samklang med den tekniska utvecklingen, bland 

annat när det gäller elfordon och automatiserade lösningar. 
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Prioritera kollektivtrafiken 
• Parkeringstal och prissättning av parkeringsplatser bör bidra till att stimulera 

hållbara transportmedel. Kommunens parkeringsstrategi utgör ett viktigt 
instrument. 

• Samhällsplaneringen bör inriktas mot att lokaliseringen av arbetsplatser, ser-
vice och bostäder sker nära befintliga bytespunkter eller, vid utvecklingen av 
nya bytespunkter, med hög tillgänglighet för de hållbara transportmedlen.

Framkomlighet 
Hastighetsdämpande åtgärder – i form av portar, gupp, sidoförskjutningar, 
cirkulationsplatser eller avsmalningar – som oftast begränsar busstrafikens 
komfort och körhastighet mer än biltrafikens, bör undvikas i det prioriterade 
kollektivtrafiknätet. När åtgärder måste genomföras ska det göras i nära dialog 
med parterna. Hela bussens körväg och sträckning ska då beaktas. 

Framkomlighetsåtgärder för buss – som busskörfält, signalprioritet vid trafikljus, 
ombyggnad av korsningar och minskning av parkeringsplatser – syftar till att 
göra det enklare för bussen att ta sig fram. Samhällsekonomiskt ger sådana 
satsningar tidsvinster, minskad trängsel och ökad nöjdhet för resenärerna. 

Exempel på konkreta åtgärder: 

• Cirkulationsplatser är bra lösningar för ökad bilkapacitet och trafiksäkerhet, 
men kan vara ogynnsamma för bussar beroende på antal, utformning och 
trafikvolym. Åtgärder för att prioritera busstrafiken är bland annat rak kör-
ning eller vänstersväng genom cirkulationsplatsen för bussarna och särskilt 
högersvängande körfält. 

• Beakta framtidens teknikutveckling bland annat elektrifiering, automatisering 
och digitalisering. 

• Högre prioritet för kollektivtrafiken i korsningar genom satsningar i trafik-
signaler och företrädesskyltning. 

• Satsningar på busskörfält och bussgator behövs när staden förtätas och trafiken 
ökar och trängsel uppstår. 

• Borttagning av kantstensparkering, fastighetsutfarter och anslutande mindre 
gator längs det prioriterade kollektivtrafiknätet, särskilt i tätorterna. 

• Vid behov öka hållplatsavståndet genom att slopa eller slå samman hållplatser. 
• Att aktivt söka lösningar som ger hög framkomlighet för kollektivtrafiken 

och samtidigt hög trafiksäkerhet blir viktigt i genomförandet av planen. 

Fysisk struktur och bebyggelseutveckling 
Uddevallas koppling till järnvägen har historiskt sett haft stor betydelse. Järnvägs-
stationer har generellt fått en utökad roll i takt med att samhällena har förtätats 
och stationerna har utvecklats till knutpunkter för alla hållbara transportmedel. 
Sett till Uddevalla centrums geografiska avgränsning leder dock de båda järnvägs-
stationernas halvperifera lokalisering i kombination med stadstrafikens knut-
punkt vid Västerlånggatan/Kampenhof till bristande bytesmöjligheter mellan 
lokal och regional kollektivtrafik med hämmad resandeutveckling som följd. I 
Ljungskile är buss- och tågtrafiken samlokaliserad vid järnvägsstationen, vilket 
underlättar omstigning. Viss samordning sker mellan lokal- och regiontrafik 
men det finns förbättringspotential.

Tillgång till bra kollektivtrafik i attraktiva lägen, såväl vid stationer som vid 
större bytespunkter och hållplatser, är en viktig förutsättning och drivkraft för 
fortsatt utveckling. Tillgängligheten och den ökade rörlighet den medför ger 
invånarna tillgång till en större arbetsmarknad i regionen och en ökad möjlig-
het att välja boendemiljö. 
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För en fortsatt utveckling av områdena kring stationerna i Uddevalla och Ljung-
skile är det nödvändigt och viktigt att ha god samverkan med såväl de lokala 
som de regionala aktörerna. 

I genomförandet av planen blir det viktigt: 

• att inhämta kunskap från en rad pågående projekt om stationsutveckling. 
• att planera för ett långsiktigt utvecklingsarbete i dialog med lokala såväl som 

regionala parter. 
• att mark används effektivt. Aktiviteter koncentreras inom gångavstånd till 

stationen och Kampenhof bussterminal. Tillgängligheten till stationen som en 
lokal målpunkt måste förbättras och stationen och det stationsnära området 
integreras med omgivande stadsdelar. Befintliga eller nya bytespunkter eller 
stationer ska också kompletteras med nya funktioner, service och ny bebyg-
gelse i anslutning. 

• att arbetsplatser lokaliseras inom gångavstånd (max cirka 600 m) från statio-
nerna. En rad studier visar att när arbetsplatser placeras nära stationer och 
bytespunkter väljer de anställda i högre grad de hållbara färdmedlen. 

• att bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller cykelavstånd (max cirka 
1–2 km) från stationen. Bebyggelsen ska vara tätast närmast stationen. 

• att skapa gena, effektiva körvägar med god framkomlighet för busstrafiken 
till och från stationer och större bytespunkter. 
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6. TRAFIKKONCEPT, STRÅK 
OCH BYTESPUNKTER

TRAFIKKONCEPT
Ett trafikkoncept består av många olika delar.

Västtrafik definierar olika trafikkoncept där utgångspunkten är att skapa för-
utsättningar för att utveckla enhetliga trafikeringskoncept i regionens olika 
delar, men med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna i varje område. 
Detta ger varje kommun möjlighet att, genom stadens struktur och utveckling, 
påverka kollektivtrafikens utveckling och utbud. 

Koncepten beskriver funktionen och de ingående delarna i Västtrafiks kund-
löfte. Ett koncept lanseras inte mot kund utan att samtliga delar har beaktats 
och tillhörande standardnivåer är uppfyllda. 

Ansvar och roller för trafikkonceptet i Uddevalla
Trafikering – med Västtrafik och Västra Götalandsregionen som huvudansvariga. 

Fordon – med Västtrafik som huvudansvarig. 

Gator och vägar – med kommunerna som huvudansvariga. Där kollektiv-
trafikplanen angränsar eller omfattar statlig väg är Trafikverket ansvarig för 
infrastrukturen och dess funktion. 

Hållplatser och bytespunkter – med Västtrafik som ansvarig för själva anlägg-
ningarna ovan mark och kommunerna eller Trafikverket som ansvariga för 
själva ytan och anslutande gång- och cykelvägar. 

Stadsutveckling – med kommunerna som ansvariga för lokalisering av verk-
samheter och bostäder samt samordning med exploateringar, infrastruktur och 
förtätningar. Stadsutvecklingen bör i första hand ske utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv och på ett sådant sätt att förutsättningar finns för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik och en tilltalande stadsmiljö. 

Hållbarhet – med Västtrafik och Västra Götalandsregionen som huvudansva-
riga för samhällsnyttan. Hållbarhet omfattas av följande kvalitetsmål: trygghet, 
stadsliv och hållplatser, miljöpåverkan, trafiksäkerhet och buller samt långsiktigt 
av städernas strukturer. 

Hållbarhet är en övergripande fråga som ska beaktas  
i samtliga ingående delar.Hållbarhet – ekonomisk/ekologisk/social

Stads- 
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terminaler Gator & vägar Fordon Trafikering
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Ett trafikkoncept är en helhet som består av många 
olika delar. Illustrationen visar exempel på delar och 
vem som har huvud ansvaret.

VÄSTTRAFIKS KUNDLÖFTE:
•  Du ska alltid känna dig trygg hos oss. 

•  Du ska alltid känna att vi hjälper dig. 

•  Du ska alltid känna att du har den kunskap du behöver.

Genom att utgå från kundlöftet i hela Västtrafiks verk-
samhet, sätts fokus på kunden och kundens upplevelse. 
Det bidrar i sin tur till nöjdare kunder och ökat resande.
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Trafikkoncept i Uddevalla 
Kollektivtrafikplanen pekar ut de viktigaste kollektivtrafikstråken i kommu-
nerna samt sätter upp riktlinjer för de viktigaste egenskaperna för trafikering 
och infrastruktur. Planen behandlar dock inte hur fordon eller hållplatser ska 
utformas eller vilka linjer som ska trafikera de olika sträckorna. 

Områdestrafik Uddevalla stad
Trafikkonceptet områdestrafik stad har karaktären av tyngre stadstrafik och 
finns i regionens fem utpekade pendlingsnav, lika med stadstrafikområden, 
varav Uddevalla är ett av dessa. Samverkan med kommunerna samt de bestämda 
standardnivåerna bidrar till en strukturerande effekt. 

Linjesträckningar planeras utefter befintlig bebyggelse och målpunkter, men 
även med utblick mot planerade utbyggnadsområden. Genom en långsiktig 
planeringshorisont och samverkan med kommunerna och lokala intressenter 
skapas en trygghet och stabilitet över tid, som leder till ett ökat resande och en 
positiv inverkan på stadsutvecklingen.  

Stadstrafiken har en viktig funktion för det lokala resandet, men också som en 
del i det regionala resandet där byte sker mellan tåg och stadsbuss eller mellan 
regionbuss och stadsbuss. Linjenätet bör utformas enkelt och erbjuda attraktiva 
resmöjligheter i stadens viktigaste stadsdelar och stråk. 

Genom stadens Flexlinje erbjuds en extra service för resenärer som behöver 
komma nära olika målpunkter eller som behöver extra stöd i samband med 
sin resa. Flexlinjen och stadstrafikens bussar bör ses i en helhet där de olika 
trafikformerna kompletterar varandra på ett positivt sätt.

När det gäller trafikering så definieras ett minsta grundutbud avseende öppet-
tider, turintervall, körvägar, taktfasta tidtabeller med mera. Det verkliga utbudet 
kan på vissa linjer behöva vara betydligt större än grundutbudet, men styrs då 
utifrån efterfrågan. Dock ska inte det minsta grundutbudet understigas för 
någon stadstrafiklinje. 

Det är av största vikt med en långsiktighet i linjeplaneringen. Om linjesträck-
ningen bara ändras när det är absolut nödvändigt möjliggör det förbättringar i 
infrastrukturen och bidrar till en strukturerande effekt. Ett antal kollektivtra-
fikstråk har pekats ut som särskilt viktiga ur ett långsikt perspektiv (se vidstå-
ende bild). I dessa stråk ska framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras 
mycket högt och där ska det också finnas en mycket långsiktig trafikering med 
hög turtäthet. 

Planens prioriterade stråk för stadstrafiken är 
markerad i rött. Det är i dessa stråk framtida 

satsningar både när det gäller turutbud  
och infrastruktur behöver lokaliseras i första 
hand. Även lokaltrafiken mellan Uddevalla–

Ljungs kile (grönt) samt regiontrafikstråk  
finns med i kartan. 

PRIORITERADE STRÅK
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Regiontrafik 
Regiontrafiken består dels av delregional buss- och tågtrafik med koppling till 
tätorterna, dels av långväga buss- och tågtrafik som knyter ihop trafikförsörj-
ningsprogrammets prioriterade stråk. 

Den delregionala busstrafiken består dels av snabbare bussar med expressbus-
skaraktär (med få hållplatsstopp och snabba körvägar), dels av bussar med mer 
uppsamlande karaktär (fler hållplatsstopp och trafikering i mindre tätorter med 
mera). I stråken finns oftast båda varianterna. 

Trafikförsörjningsprogrammets prioriterade stråk trafikeras i huvudsak av tåg, 
men trafiken kan också kompletteras eller utföras med expressbusstrafik, se 
bilaga 1 för mer information. 

Övrig kollektivtrafik 
Utöver konceptet områdestrafik stad kan det finnas områdestrafik tätort eller 
landsbygd. Denna är mer flexibel och trafikerar när och där det behövs, anpassat 
efter behoven hos exempelvis skolor och arbetsplatser. 

Anropsstyrda linjer 
Områdes- och regionlinjer kan vara helt eller delvis anropsstyrda i områden 
eller under tider då resandeunderlaget är oregelbundet eller lågt. Turerna kan 
köras med vanlig buss eller med mindre fordon. 

Närtrafik 
Närtrafik är kollektivtrafik mellan landsbygd och tätort. Resan sker mellan 
en adress på landsbygden och en närtrafikhållplats i tätorten inom samma 
kommun. Resorna sker med start i bestämda tidsintervall och samordnas med 
andra anropsstyrda resor såsom sjukresor, färdtjänst med mera. 

Skoltrafik 
Särskild skoltrafik är kommunernas eget ansvar att planera och trafikera. Viss 
samordning kan dock ske. Kommunerna kan välja att låta Västtrafik upphandla 
och trafikera skolbusstrafik.

STRÅK

Regionala stråk
De största in- och utpendlingsstråken för Uddevallas del är mot Göteborg och 
Trollhättan. Inpendling sker även till Uddevalla från Munkedal och Vänersborg 
(se kapitel 2). Förutom huvudorterna är Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL 
en viktig regional målpunkt med hänsyn till sitt unika utbud i regiondelen. 

Norrut finns stråket via Bohusbanan och E6 mot Tanum och Strömstad och 
västerut stråket mot Lysekil och Sotenäs. Det finns även ett regionalt stråk mot 
Dalsland genom Färgelanda och Bengtsfors. 

Lokala stråk
Stråket mellan orterna Uddevalla och Ljungskile är en del i det södergående 
regionala stråket mot Göteborg utmed Södra Bohusbanan och E6. Mellan orterna 
kompletteras utbudet i stråket med kollektivtrafik som matar till knutpunkterna. 
Denna trafik ska uppfylla mål och syfte i Landsbygdsstrategin. 

Utpekade stråk inom staden omfattar befintliga målpunkter och större bostads-
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områden. Det är också i anslutning till dessa som framtida stadsutveckling i 
huvudsak förväntas ske. Detta stärker de lokala stråken ytterligare och skapar 
goda förutsättningar att utveckla ett tyngre och tydligare stadsbussnät som 
erbjuder attraktiva resmöjligheter och kopplingar till regionala stråk under 
hela trafikdygnet.

KNUTPUNKTER OCH BYTESPUNKTER
Även om direktresor är attraktiva är människors resbehov oftast så skiftande 
att det är omöjligt att tillgodose detta önskemål. Ett modernt stadsbussystem 
skapar därför attraktiva resor genom en bra grundtrafikering och attraktiva 
bytesmöjligheter mellan linjerna. Bytespunkterna kan vara spridda i staden för 
att skapa ett flerkärnigt nät eller koncentrerade så att bytena sker vid en större, 
central bytespunkt. 

I takt med att planens mål om ökat resande gradvis uppfylls kommer antalet 
människor som rör sig i kollektivtrafiken och på dess bytespunkter att öka. 
Detta ställer krav på att bytespunkterna utvecklas för att motsvara kraven på en 
modern kollektivtrafik. Nedan listas viktiga knut- och bytespunkter i Uddevalla.

Kampenhof bussterminal
Kampenhof är den största centrala knutpunkten i Uddevalla och en mål- och 
bytespunkt för tätortstrafiken och den regionala busstrafiken.

Torpterminalen
Torp är förutom en viktig målpunkt för handel utanför staden en viktig bytes-
punkt där lokala och regionala kollektivtrafiklinjer möts.

Uddevalla central och Östra station
Lokala och regionala tågstationer är och kan utvecklas till väsentliga utveck-
lingsnoder. Vid stationerna i Uddevalla ges vissa bytesmöjligheter till stads- och 
regiontrafik. Men primärt är det Kampenhof och Torpterminalen som har de 
viktigaste bytespunktsfunktionerna i staden. 

Övriga bytespunkter
På övriga hållplatser där byten mellan kollektivtrafiklinjer sker är det viktigt 
att bytet kan ske på ett effektivt, trafiksäkert och tryggt sätt. På dessa platser 
behöver väderskydd, säkra gångvägar och belysning med mera finnas.

Kollektivtrafikplanen beskriver här endast bytespunkter som är viktiga ur ett 
övergripande system- och utvecklingsperspektiv. Kommersiell och upphand-
lad trafik ska ha konkurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och 
hållplatser. För resenären är det hela resan – kvaliteten från dörr till dörr, hur 
man tar sig till och från hållplatsen och hållplatskvaliteten i båda ändar – som 
är avgörande.

PENDELPARKERINGAR FÖR BIL OCH CYKEL
Byten kommer även framöver att ske mellan bil eller cykel och kollektivtrafiken. 
Pendelparkeringar för bil och cykel finns idag på strategiska platser utmed de 
regionala stråken, oftast i anslutning till större tätorter samt i kringliggande 
kommunhuvudorter, i anslutning till de större hållplatserna.

Det är viktigt att behovet av pendelparkeringar ständigt ses över och att utökning 
eller minskning sker i samråd mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik.

KNUT OCH BYTESPUNKTER
Knutpunkter är mer än en bytespunkt och innehåller 
mer service och en tätare stadsmiljö. 

Bytespunkter är platser där kollektivtrafiklinjer möts och 
resenärer kan byta.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA VIKTIGA  
BYTESPUNKTER
• Sjukhuset

• Gymnasieskolan i Uddevalla

• Vuxenutbildningen (före detta Regementet)

• Torp köpcentrum

• Rimnersområdet med inom- och  
utomhusidrottsplatser

• Bohusläns museum

• Badhuset

• Gustafsberg



 41

6. traFiKKoncept, stråK och bytespUnKter

Kollektivtrafikplan för Uddevalla  

Pendelparkering för bil 
För centralortens del sker byten mellan bil och kollektivtrafik vid Kampenhof 
och vid centralstationen samt vid Torp, där parkeringar finns. Det är viktigt 
att det finns bra möjligheter att pendelparkera för dem som måste ta bilen en 
del av resan. Men målet bör vara att minska behovet av att starta eller sluta sin 
resa med bil, och istället välja mer hållbara resealternativ, som buss, gång eller 
cykel. Kommunens parkeringsstrategi behöver styra utbudet. 

Det finns idag åtta utpekade pendelparkeringar i Uddevalla kommun. Inom 
Uddevalla tätort ligger det pendelparkeringar i anslutning till de två stationerna, 
samt vid Kampenhof och Torp. Inom Ljungskile tätort finns det också pen-
delparkeringar. På dessa finns det möjlighet att parkera bil och cykel. Vid den 
senaste beläggningsinventeringen (2018) konstaterades att beläggningen var hög 
(90–100 procent) på parkeringarna i Ljungskile samt vid Kampenhof och vid 
Östra station. Vid Torp samt vid Uddevalla central var beläggningen relativt 
låg (34–45 procent). Det är bara parkeringarna vid Torp och i Ljungskile som 
inte är avgiftsbelagda. Bara parkeringen vid Torp samt en av parkeringarna i 
Ljungskile är skyltade som pendelparkering (från inventeringen 2018).

Pendelparkering för cykel 
Byten mellan cykel och kollektivtrafik sker på många platser i kommunerna. 
Pendelparkeringar för cykel bör finnas i anslutning till samtliga större hållplat-
ser för stadstrafiken. Vissa regiontrafikhållplatser erbjuder cykelparkering med 
möjlighet att på ett tryggt sätt låsa fast sin cykel. Cykelparkering bör även finnas 
på strategiska hållplatser dit man kan tänka sig att cykla för att kunna resa med 
en attraktivare linje, för att till exempel undvika ett bussbyte. 

PENDELPARKERINGAR
• Groheds korsväg, två parkeringsytor

• Kampenhof

• Ljungskile station, två parkeringsytor

• Torp köpcentrum

• Uddevalla centralstation

• Uddevalla östra
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7. EFFEKTER OCH  
KONSEKVENSBEDÖMNING

I framtiden kommer allt fler att gå, cykla och resa med kollektivtrafiken. Sats-
ningar i såväl infrastruktur som på trafikering och kommunikation samt insatser 
för beteendeförändringar kommer att krävas för att uppnå framtidsbilden.

Kollektivtrafikplanen har i huvudsak konsekvensbedömts på en övergripande 
nivå. Enskilda åtgärder, som kan vara aktuella för statlig medfinansiering – 
exempelvis busskörfält, signalprioritet eller hållplatser – bedöms i enlighet med 
stadsbidragsförordningen för medfinansiering av bland annat kollektivtrafik-
åtgärder och övriga styrande dokument.

EFFEKTER KOPPLADE TILL  
DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN
Måluppfyllelsen av regionens mål i trafikförsörjningsprogrammet blir god och 
antalet resor i stadstrafiken förväntas öka kraftigt i stadstrafiken. Genomförs 
planen stödjer den också den stads- och befolkningsutveckling som kommunen 
planerar för. 

Satsningarna betyder förbättrade restider i viktiga relationer och i fler reserelatio-
ner än idag; vi binder samman staden och kopplar ihop arbetsmarknadsregioner, 
och nya exploateringar får en tillgänglig kollektivtrafik.

Genomförs satsningar på genomgående linjer och förbättrade bytesmöjligheter 
mellan buss och tåg förväntas kollektivtrafiken bättre motsvara behovet.

Satsningarna underlättar vardagslivet och resor till fritidsaktiviteter. Fler erbju-
danden gör att antalet vardags- och helgresor ökar. Om utökad samverkan 
mellan kollektivtrafik och stadsutveckling sker, förväntas även att cykel- och 
gångtrafiken ökar.

Minskad klimatpåverkan genom satsningar på elektrifiering och ett ökad håll-
bart resande blir en följd av satsningarna.

EFFEKTER KOPPLADE TILL KVALITETSMÅLEN

För resenären och invånaren i staden
När alla åtgärder är genomförda kommer resenärerna att uppleva kollektivtrafi-
ken som mer tillgänglig samt enklare, trygg och säker. Med genomgående linjer 
blir det färre byten än idag och med nya bytesmöjligheter har resmöjligheterna 
ökat. Resenärerna upplever att linjenätsstrukturen är enkel, robust och stabil 
över tiden. 

Invånarna upplever i högre grad att kollektivtrafiken är en del av stadsmiljön 
och att kollektivtrafiken stärkt kommunens identitet och karaktär. De upplever 
centrum och målpunkter som mer tillgängliga. Det är enklare att klara varda-
gen utan bil för både arbetsresor och övriga vardagsresor. Även fritidsresor med 
kollektivtrafik kommer att bli mer tillgängliga. Byten mellan buss och tåg blir 
möjliga och tillgängliga på ett bättre sätt än i dag. 

Bullerstörningar och utsläpp från kollektivtrafiken har successivt minskat. 
Utvecklingen går snabbt framåt mot en tystare fordonsflotta och andra åtgär-
der gör att färre kommer att störas av buller.
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Uddevalla kommer att stärkas och utvecklas i rollen som ett viktigt pendlings-
nav i Västra Götalandsregionen och som en attraktiv kommun att bo och leva 
i. Satsningarna stödjer hela regionens utveckling i en hållbar, ekologisk, social 
och ekonomisk riktning.

Utvecklingen av stadstrafiken bidrar även till att skapa en tydlig och gemensam 
struktur av hur de hållbara transportmedlen ska utvecklas. Samordnas kollek-
tivtrafikens utveckling med kommunens utvecklingsplan kommer det hållbara 
resandet öka kraftigt. Fler får möjlighet att ta sig till fots och med cykel till de 
centrumnära områdena.

Sociala effekter
Genomförandet av planen kommer att påverka människor såväl som kommu-
nens stadsdelar och mötesplatser. 

När parterna i en genomförandefas utgår från Västra Götalandsregionens strategi 
för kollektivtrafik på jämlika villkor kommer det ge ytterligare förbättringar 
så att den allmänna kollektivtrafiken blir allt mer tillgänglig för fler grupper 
i samhället. Se även Bilaga 1 för mer information om strategins inriktning. 

Samverkan mellan parterna krävs för att resultat ska uppnås. Det är viktigt att 
det i planeringen av genomförandet tas hänsyn till lokala förutsättningar i de 
olika stadsdelarna i kommunen, och att satsningarna förankras. 

Planen skapar nya resmöjligheter och stärker vissa kopplingar mellan områden 
och centrum, vilket kommer bidra till att fysiska och mentala avstånd mellan 
områden minskar. Planen förväntas därmed bidra till ökad integration och 
tillgång till samhällsservice och samhällsfunktioner.  

Barn och ungdomar får lättare att resa till skola och fritidsaktiviteter när utbu-
det ökar och kopplingen mellan olika färdmedel förbättras. Allt fler kommer 
att uppleva att vardagen blir lättare när valfriheten och utbudet ökar på ett 
hållbart sätt. 

När samplanering av kollektivtrafik och stadsutveckling sker, blir effekten att 
de stärker varandra. Invånarna kommer att uppleva större frihet, får möjligheter 
att välja var de önskar bo inom tätorten, och kan resa på ett mer hållbart sätt. 
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8. UPPFÖLJNING

Att mäta är att veta! Genom att mäta och följa indikatorerna för uppsatta 
mål kan utvecklingen följas. I de fall trenden pekar åt fel håll kan åtgärder 
sättas in för att slutligen nå målen. Under respektive rubrik som representerar 
ett kvalitetsmål är indikatorer uppsatta med metod, ansvarig och frekvens på 
uppföljningen. Uppföljning sker löpande enligt frekvenserna nedan. Rappor-
tering till Stadstrafikforum sker varje år i en årsrapport. Tätare uppföljning för 
rapportering kan göras vid behov. 

Indikatorerna kan komma att förändras i samband med remisskedet och allt 
eftersom genomförandet framskrider. Under remissen kommer indikatorerna 
ses över och en instruktion kring hur uppföljningen ska genomföras, ev behov 
av eventuella nollmätningar, tas fram.

MÅL INDIKATOR METOD ANSVARIG FREKVENS

Hållbara resor
Resandeökning på 2 % per år Resandeökning per år Resandestatistik Västtrafik Halvårsvis

Marknadsandel 35 % till 2025 Andel resor per invånare RVU Västtrafik Vid behov

Restid Restider till olika målpunkter

Turtäthet Ökat turutbud Tidtabell Tidtabell Västtrafik Årligen

Pålitlighet

Punktlig resa  
(80 % av alla turer

Andel punktliga turer Västtrafik/ 
trafikföretag

Månadsvis

Upplevd punktlighet Andel resenärer som upplever  
att fordon kommer i tid

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Halvårsvis

Komfort

God och smidig åkkomfort Andel resenärer som upplever att 
fordon körs lugnt/smidigt

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Halvårsvis

Tillräcklig plats/sittplatser Andel resenärer som anser att det 
är tillräckligt med plats ombord

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Årligen

Enkelhet
Tydlig och lättillgänglig informa-
tion om resmöjligheter

Andel resenärer som tycker det  
är enkelt att resa med Västtrafik

Kundundersökning Västtrafik Årligen

Trygghet

Resenärerna ska känna sig trygga  
i kollektivtrafiken

Andel resenärer som som upplever 
sig väl bemötta

Kundundersökning Västtrafik/ 
trafikföretag

Årligen

Alla prioriterade hållplatser enligt 
Strategin för kollektivtrafik på 
jämlika villkor ska vara funktions-
hinderanpassade enligt plan till 
2025

Andel hållplatser som är funktions-
hinderanpassade

Avstämning mot gemen-
sam åtgärdslista

Västtrafik/ 
kommunen

Årligen

Miljöpåverkan

CO2-minskning CO2-utsläpp per personkm Fordonsdata basen 
FRIDA

Västtrafik/ 
trafikföretag

Årligen

Minskad energianvändning Energianvändning per personkm Fordonsdata basen 
FRIDA

Västtrafik/ 
trafikföretag

Årligen 

Buller
Bullerminskning Bullernivå Bullerkartläggning Kommunen/ 

trafikföretag
Vid behov



 45

9. genomFörande

Kollektivtrafikplan för Uddevalla  

9. GENOMFÖRANDE

INLEDNING
Efter att parterna har antagit planen återstår genomförandet. Parternas plane-
ringsprocesser är inte statiska och går inte alltid i samma takt. En rad externa 
och interna faktorer kommer att påverka planens genomförande. Finansiering 
och konjunkturändringar såväl som teknikutveckling och samhällstrender och 
en pandemi är faktorer som kommer att påverka genomförandet av planen. 

Planen kan behöva ses över några år efter antagandet och samordning behöver 
ske i samband med kommunens utveckling. Arbetet behöver ske i ett flertal olika 
konstellationer i enlighet med ansvar och roller i kapitel 6, Trafikkoncept, stråk 
och bytespunkter. Arbeten med framkomlighet, utveckling av signalprioritet, 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser och vägarna dit samt linjeutveckling 
är exempel på frågor som kommer att hanteras i det vidare arbetet.

KOSTNADER
Ett genomförande av planen innebär många förbättringar, vilket förväntas ge 
ett ökat resande med kollektivtrafiken och de övriga hållbara transportmedlen. 

Kollektivtrafikplanen leder även till andra samhällsekonomiska nyttor som 
mindre trängsel, minskade utsläpp och utvidgad arbetsmarknad. 

Arbete med att ta fram en grov bedömning av framtida trafikkostnader kommer 
att göras i samband med förberedelser inför trafikupphandlingen, som har 
trafikstart i juni 2024. 

Planen kommer därför, enligt parternas önskemål, inte att innehålla en kost-
nadsuppskattning.

FORTSATTA UTREDNINGAR
Det finns ett antal frågor som parterna har identifierat – frågor som behöver 
närmare arbete, utredningar och analyser. De utredningar och fördjupningar 
parterna vill se i det fortsatta arbetet är följande:

• Samhällsplanering och kollektivtrafik. Beslut om utbyggnationer av bostäder 
och arbetsplatsområden har stor betydelse för hur den framtida kollektivtra-
fiken i Uddevalla ska struktureras och byggas ut. 

• Under arbetet med planen har parterna lämnat inspel i pågående arbete med 
detaljplan för Bäveån. Detaljplanens förutsättningar för förtätning i centrala 
delarna behöver beaktas i det vidare arbetet. 

• Bevaka och stimulera utbyggnad av tåg- och busstrafik samt identifiera kon-
kreta infrastruktursatsningar. 

• Genomföra en linjenätsutredning där det prioriterade linjenätet inklusive 
åtgärder studeras vidare. Prioriterat framtida linjenät med åtgärdsbehov. 

• Trafiksystemet i stråket Torp–Resecentrum, där resandet i hög grad sker med 
den regionala trafiken, behöver diskuteras. 

• Elektrifieringens påverkan och utmaningar för Uddevalla.

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid planering och 
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utveckling av kollektivtrafiken och dess infrastruktur. Finansieringen av genom-
förandet av kollektivtrafikplanen utgår från parternas ansvarsområden. 

Följande finansieringsformer och möjligheter finns: 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland: Den övergripande 
ramen för framtida trafiksatsningar läggs i trafikförsörjningsprogrammet för 
perioden 2021–2025 och i regionfullmäktiges budget. 

Vid förändrade ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över 
för att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras utifrån 
nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till uppsatta mål kan 
klaras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Utvecklingstrappan för att åtgärder som leder till att uppsatta mål kan klaras av på ett kost-
nadseffektivt sätt.

Stadsmiljöavtal: Det har  avsatts en miljard per år för medfinansiering av mindre 
och medelstora kollektivtrafikåtgärder för perioden 2018–2029. Parterna har 
möjlighet att söka finansiering bland annat för bytespunkter, framkomlighets-
åtgärder, cykelsatsningar och test av ny teknik. 

Regional plan för transportinfrastruktur: Den regionala planen för infra-
struktur revideras vart fjärde år. Gällande infrastrukturplan omfattar perioden 
2018–2029. Ett nytt uppdrag om revidering av planen kom våren 2020. Det 
finns möjligheter att söka medfinansiering till smärre kollektivtrafikåtgärder 
som bytespunkter, gång- och cykelbanor, pendelparkeringar, framkomlighets-
åtgärder med mera. Därefter kan större namngivna åtgärder (med beloppsgräns 
25 miljoner kronor i nuvarande plan) hanteras i kommande revideringar.

Nationell plan för transportinfrastruktur: Den nationella infrastrukturpla-
nen omfattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Planen innehåller medel som 
fördelas i regionala planen.

Eftersom bland annat åtgärder för järnvägsstationen lyfts fram behövs dialog 
med Trafikverket i arbetet framöver.

Kommunens investeringsbudget och exploateringsytor: Kommunen upp-
rättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar 
en budget för det första av de tre kommande åren. 

Kommunens investerings- och exploateringsmedel antas kunna vara underlag 
för ett genomförande av kollektivtrafikplanen då kommunal medfinansiering 
krävs för att söka såväl statliga som regionala medel. Även exploateringsytor 
kan användas som finansieringsverktyg, genom att markvärdesnyttor, som kan 
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kopplas till en viss kollektivtrafikinvestering, realiseras och används för att 
betala eller delbetala en investering. 

Forsknings och utvecklingsmedel: I genomförandefasen kan parterna söka 
forsknings-, utvecklings- och innovationsbidrag. Det finns idag många möj-
ligheter till finansiering via såväl regionala som nationella och internationella 
program för forskning och innovation. Samarbetsprojekt med industrin borde 
också kunna bli aktuella under genomförandet. 

INFRASTRUKTURBEHOV
För att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och konkurrenskraftig gentemot bilen 
behöver den prioriteras i den fysiska miljön i staden. Brister i infrastrukturen 
som har identifierats i arbetet med planen är bland annat järnvägspassagerna 
vid Lagerbergsgatan vid Östra station samt Västgötavägen. Här påverkar bland 
annat långa bomfällningstider stadsbussarnas tidtabeller men orsakar även bris-
tande pålitlighet.

Kopplingar mellan stadens knutpunkter (Torp, Uddevalla central, Kampen-
hof och Uddevalla östra) behöver studeras vidare. Det finns även behov av att 
identifiera vilka konkreta åtgärder i punkter eller sträckor i vägnätet som kan 
öka eller bibehålla framkomligheten för kollektivtrafiken. I takt med att staden 
växer, inte minst i direkt anslutning till Kampenhof, behöver kollektivtrafikens 
infrastruktur beaktas. Vid förändringar i linjesträckningar eller vid andra för-
ändringar i kollektivtrafiknätet behöver gena körvägar, med god framkomlig-
het prioriteras. Fortsatt tillgänglighetsanpassning av hållplatser i enlighet med 
strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor behöver också genomföras.

Under planens genomförande behöver parterna åter komma till vilka konkreta 
infrastrukturbehov som ska prioriteras. I kommande handlingsplan, som Väst-
trafik tillsammans med kommunen ansvarar för, föreslås därför att en gemen-
sam lista tas fram med förslag till åtgärder på såväl kort som på lång sikt, där 
kostnader och ansvar för åtgärderna tydliggörs. 



48

bilaga 1 parternas  styrande doKUment

  Kollektivtrafikplan för Uddevalla

BILAGA 1 PARTERNAS  
STYRANDE DOKUMENT 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Vision Västra Götaland
Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas 
gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet – Det 
goda livet*. Visionen är grunden för det tillstånd som vi ska försöka uppnå. 
Följande ska gälla för kollektivtrafiken 2030: 

 X Kollektivtrafiken har ett konkurrenskraftigt utbud som en del i ett långsiktigt 
hållbart transportsystem med hög tillgänglighet. 

 X Kortare restider ökar tillgängligheten till arbetsmarknader och utbildning, 
både i och kring Västra Götaland, vilket gör regionen rundare. 

 X Kollektivtrafiken utvecklas i en riktning som svarar mot både kvinnor och 
mäns transportbehov: den ska främja integration och vara tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland  
2021–2025, remissversion
Trafikförsörjningsprogrammet är, tillsammans med regionfullmäktiges budget, 
Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens 
utveckling. Dokumenten beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken 
under den kommande femårsperioden. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste 
verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas 
i hela Västra Götaland – i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling.

Nuläge för målen utgår från nivån år 2018. I Västra Götaland innefattar trafikför-
sörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande 
målet är att öka andelen hållbara resor, som i detta sammanhang definieras som 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Prioritering av åtgärder för att nå de 
uppsatta målen beskrivs också.

Programmet revideras en gång per mandatperiod. Det utgör grunden för kol-
lektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik och för regionens samverkan med 
länets kommuner och andra aktörer. 

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre målområden för 
kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet är att ”Andelen hållbara 
resor ska öka i hela Västra Götaland” med mål för åren 2025 och 2035. De tre 
målområdena ”God geografisk tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande 
kollektivtrafik” och ”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement 
till målen finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett 
visst område.

* vision ”det goda livet” antogs av regionfullmäktige 
i april 2005 och definieras bland annat som god hälsa, 
arbete och utbildning.  

mer om visionen på www.vgregion.se. 

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, för 
perioden 2021–2030, pågår. Syftet är att peka ut i vilken 
riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030. Våren 
2020 kommer strategin att skickas ut på remiss och 
beslut om den tas i regionfullmäktige under vintern 
2020.
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MÅL

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet 
är att ”Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland” med 
mål för åren 2025 och 2035. De tre målområdena ”God geografisk 
tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik” och 
”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement till målen 
finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett visst 
område.

* Nulägesmätning pågår – målnivå sätts under remissperioden

Föreslagna mål i remiss Trafikförsörjningsprogram 
perioden 2021–2025.

Övergripande mål
Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland: Resor med kollektiv tra-
fik, cykel och gång ska öka i förhållande till övriga resor. Målet för år 2025 är 
att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska vara minst 42 procent. Målet 
för år 2035 är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska vara minst 50 
procent. Jämförelseåret är 2018 och andelen 39 procent.

För att nå andelen hållbara resor på minst 50 procent till år 2035 behövs en 
kraftsamling i hela Västra Götaland. Beslutade strategier och målbilder för 
kollektivtrafikens utveckling behöver genomföras och resandemål uppnås. 
Vidare behöver antalet cykel- och gångresor fördubblas, samtidigt som antalet 
bilresor bibehålls på 2018 års nivå, trots att befolkningen förväntas öka med 
cirka 200 000 invånare.

Samtliga strategier och remissversionen finns samlade på www.vgregion.se/
kollektivtrafik.

Prioriterade stråk och noder 
De prioriterade stråken är en samling av kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet som stråken 
bildar. Med fler bostäder och verksamheter koncentrerade till stråken förbättras 
förutsättningarna för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

De prioriterade stråken utgör stommen i den regionala kollektivtrafiken och 
präglas av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör ryggraden i det regionala 

HÅLLBARA RESOR
Hållbara resor definieras här som resor med kollektiv-
trafik, cykel och gång.
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systemet med storregionala busslinjer som stöd. Arbets- och studiependling 
prioriteras för att bidra till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för prioriterade busstråk och matartrafik 
till stråken, både avseende buss- och båttrafik. 

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot bilen ska eftersträvas. För tåg 
ska resan vara snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat mål om att i 
första hand tillgodose ett lokalt resebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken 
ska vara 20 procent snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). 
För bussresor eftersträvas att restiden ska vara högst 30 procent längre än för 
motsvarande resa med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför 
de prioriterade stråken som på grund av högre resandeefterfrågan även fortsatt 
kommer ha ett större utbud än vissa prioriterade stråk.

De noder inom Västra Götaland som ges särskilt hög prioritet är de delregio-
nala arbetsmarknadscentrumen. De är pendlingsnav och utgörs av Göteborg/
Mölndal/Partille, Borås, Trollhättan/Vänersborg, Uddevalla och Skövde.

BESLUTADE STRATEGIER

Målbild Tåg 2035 och Västtågsutredningen
Ambitionen i Målbild Tåg 2035 är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så 
många resenärer. Den är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. 

Målbilden förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett konkurrens-
kraftigt tillväxtområde i norra Europa. I detta sammanhang är goda kommuni-
kationer en självklar komponent för invånare och näringsliv. Tågtrafiken är det 
färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande 
arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. 

Förslaget till trafikering bygger på ett väl utvecklat nätverk med styva tidtabel-
ler, att turfrekvensen utökas och att trafikens öppettider förlängs så att det blir 
enklare att resa. Knutpunktens roll blir ännu viktigare med detta upp¬lägg, 
och det är väsentligt för resenärerna att bytena kan göras enkelt, tryggt och 
bekvämt. Detta är viktiga förändringar för att attrahera fler invånare att använda 
tågtrafiken 

De lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland knyts samman. Udde-
valla, Vänersborg, Trollhättan, Skövde och Borås knyts samman med fler tågturer 
och snabbare trafik. Målbild Tåg 2035 har kompletterats med slutsatser från 
den så kallade Västtågsutredningen, vilket bland annat innebär en utbyggnad 
av dubbelspår på södra Bohusbanan. Det ger i sin tur kortare restider mellan 
Uddevalla och Göteborg. 

Västtågsutredningen har studerat förutsättningarna för att uppnå ökat tåg-
resande genom nya stationer längs befintliga banor, i likhet med utvecklingen 
hos de så kallade Pågatågen i Skåne. 

I de studerade trafikeringskoncepten för Bohusbanan konstateras bland annat 
att restiden på Bohusbanan med partiellt dubbelspår och uppgradering av banan 
till 160 km/h skulle innebära att restiden Uddevalla–Göteborg kan minska 
från 70 min till 53 min. Ett dubbelspår möjliggör även olika trafikupplägg med 
pendeltåg respektive snabbare regiontåg. Detta skulle innebära tydligt bättre 
förutsättningar för arbetspendling mellan Uddevalla–Göteborg.

FEM REGIONALA PENDLINGSNAV
De fem regionala pendlingsnaven är den sammanhäng-
ande tätorten Göteborg-Mölndal-Partille, Borås, Troll-
hättan-Vänersborg, Skövde samt Uddevalla. 

18

STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Utpekad målort
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Prioriterade
kollektivtrafikstråk
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! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.

Prioriterade stråk och noder. Stråken på kartan  
illustrerar funktion – inte hur tåg linjer, vägar eller 
busslinjer går.
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Storregional trafik 2028 – en konkretisering av Målbild Tåg 
2035 inklusive storregional busstrafik
En konkretisering av Målbild Tåg 2035 med fokus på ett delmål för år 2028 
remissas för närvarande. Uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det stor-
regionala kollektivtrafiksystemet de kommande tio åren och tydliggöra kostnader 
för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet. 

Samtliga prioriterade stråk i trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg 
ingår i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen 
inbegripa hur dessa samspelar och ger en bra helhet. Utöver järnvägsstråken 
(blåa i bilden nedan) ingår fyra storregionala busstråk (röda i bilden). Dessa 
busstråk går genom flera lokala arbetsmarknadsregioner och kommuner och 
har en regionsammanbindande funktion likt järnvägen 

Utredningen innehåller ett trafikeringsförslag för Fyrbodal (år 2028) som i 
hög grad liknar dagens, men med ökat antal turer. Tågen från Oslo anpassas i 
Göteborg för att kunna fortsätta till Köpenhamn. Utbudet Karlstad–Göteborg 
ökas och går som mest varje timma. Tågen Karlstad–Göteborg får också ett 
nytt uppehåll i Brålanda, som ett första steg mot Västtågsutredningens förslag. 
Däremot introduceras inte regiontågslinjen Halden–Trollhättan i ett första steg, 
då den kräver större infrastrukturinvesteringar.

Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det finns 
omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är den samma eller 
kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för det turutbud 
som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på södra delen. På 
delen Strömstad–Uddevalla är den tekniska standarden på banan dessutom låg.

På sträckan Strömstad–Uddevalla finns på sikt behovet att kunna köra tim-
mestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet initialt 
halvtimmestrafik. Mellan Stenungssund och Göteborg finns behov av ytterli-
gare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal–Uddevalla och 
Stenungssund–Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt ska rymmas.

Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad–Göte-
borg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och bli 
konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 
och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla–
Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 
mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra.

Uddevalla berörs även av planerna kring regionbuss, buss 730 Uddevalla–Färge-
landa–Bengtsfors, som trafikerar på riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser. 
För att nå målet om restidskvot på 1,2 föreslås vissa ändringar så att restiden 
kan minskas. 

Utredningen innehåller förslag till etappvis utbyggnad för att nå målbilden 2028

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskrimi-
nering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa kollektivt. Området 
handlar om att resans olika moment ska gå att genomföra i ett prioriterat nät, 
att resenärer ska bli bemötta med respekt och värdighet och kunna känna sig 
trygga i kollektivtrafiken. Även kommunikation ska vara inkluderande och 
förståelig. Därtill ska strategin bidra till att sociala hänsyn tas på ett medvetet 
och systematiskt sätt i den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. 

Fokus för åren 2021–2025 är att utveckla arbetet med att ta sociala hänsyn i 
strategisk planering av kollektivtrafiken samt att, utifrån den handlingsplan 

Utsnitt av de prioriterade stråk som ingår i utred-
ningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk och 
streckade linjer indikerar överlappande stråk, med 
både tåg- och busstrafik.
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som Västtrafik tar fram för att verkställa strategin, genomföra åtgärder som 
leder till en kollektivtrafik på jämlika villkor.

Miljö och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär en 
utfasning av fossila drivmedel med minskad energianvändning och trafik med 
låga nivåer av avgaser och buller. Strategins huvudmål om minskad klimatpå-
verkan återfinns i trafikförsörjningsprogrammet, men strategin har även mål 
för luftkvalitet, energianvändning och bullernivå. 

Förnybar el och biogas är de drivmedel som prioriteras främst, medan flytande 
biodrivmedel rekommenderas där el eller biogas inte kan användas. Prioriteringen 
beror bland annat på nuvarande tekniska möjligheter, men även på osäkerheter 
kring prisutveckling, tillgång och miljömässig hållbarhet för flytande biodriv-
medel. På grund av rådande osäkerheter kring utvecklingen av drivmedel för 
kollektivtrafiken och den snabba teknikutveckling som sker följs utvecklingen 
av både drivmedel och framdrivningstekniker noga. 

Strategin genomförs i huvudsak genom Västtrafiks miljö- och klimatplan som 
utarbetades parallellt med strategin. Planen genomförs främst genom miljö-
krav i trafikupphandlingar. Även kommersiella aktörer förväntas bidra till att 
uppnå målen.

De största utmaningarna i genomförandet av miljö- och klimatstrategin är att 
inom given budget ställa om stadsbusstrafiken från biodiesel och gas till eldrift, 
samtidigt som biogasanvändningen flyttas till delar av regionbusstrafiken. När-
mare 100 procent av kollektivtrafiken med buss och eldriven spårtrafik drivs av 
förnybar energi. Däremot väntar stora utmaningar med att ställa om kollektiv-
trafik med båt samt tåg på oelektrifierad bana till förnybara drivmedel. Denna 
trafik står idag för en stor andel av kollektivtrafikens miljö- och klimatutsläpp, 
trots att den motsvarar en relativt liten del av resandet.

Landsbygdsstrategin
Den mer lokala busstrafikens uppgift är att binda samman tätorterna med 
kommunhuvudorten och andra mål- eller bytespunkter samt att säkerställa 
utveckling även på landsbygden. Som grund för utbudet och för att trygga rätt 
servicenivå beroende på tätortens storlek finns Landsbygdsutredningen. Den 
är en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

UTBUD OCH SERVICENIVÅ I RELATION TILL TÄTORTENS STORLEK

Tätort,  
antal invånare 

Syfte/reseärende Grundläggande 
minsta antal resor/
dubbelturer 

Trafikslag 

<200 invånare (ej 
tätort) 

Serviceresor 1 ToR-resa per vardag 
(flera olika tidsfönster) 

Anropsstyrd  
(Närtrafik) 

200–499 invånare Serviceresor, fritids-
resor, gymnasieresor 

2 dubbelturer per vardag 
plus Närtrafik 

Linjelagda turer; 
kan vara anrops-
styrda 

500–999 invånare Serviceresor, fritids-
resor och i viss mån 
arbets-/studiependling 

5 dubbelturer per vardag Linjelagda turer; 
kan vara anrops-
styrda 

1000–3 000 invånare Serviceresor, fritids-
resor, arbets-/studie-
pendling 

10 dubbelturer per 
vardag, 3 dubbelturer per 
helgdag 

Linjelagda turer; 
kan vara anrops-
styrda

TERMINOLOGI
Anropsstyrd trafik: resenären beställer själv sin 
resa.

Anropsstyrd linjelagd tur: tur som behöver 
beställas och som går en förutbestämd sträcka.

Arbets/studieresor: resor till arbete och studier 
(gymnasium, högskola). 

Fritidsresor: resor till olika målpunkter. Sker även  
i högtrafiktid. 

Linjelagda turer: tur som går en förutbestämd 
sträcka. 

Serviceresor: resor till affär, apotek, bibliotek etc.  
Ofta utanför högtrafik. 
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UDDEVALLA KOMMUNS PLANER OCH MÅL

Översiktsplan för Uddevalla
Kommunens översiktsplan antogs år 2010 och har den övergripande visionen: 
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – där människor växer och erbjuds god livs-
kvalitet! För Uddevalla tätort finns en fördjupad översiktsplan antagen 2017 
(beskrivs närmare i ett eget kapitel), liksom för Ljungskile, antagen 2007. I 
fallet Ljungskile nämns följande ställningstagande kopplat till trafik: I syfte att 
minska bilberoendet ska kommunen verka för god tillgänglighet till kollektiv-
trafik i Ljungskileområdet. Kommunen ska även verka för anläggande av ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Vidare ska arbetet med Uddevallas 
översiktsplan hållas levande och kontinuerligt uppdateras. 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort
Den fördjupade översiktsplanen, FÖP, omfattar kommunens centralort vari 
den större delen av kommunens nybebyggelse ska etableras. Vidare beskrivs att 
staden kommer att växa inifrån och västerut, där en förutsättning är att hamnen, 
och andra verksamheter i dagens hamnområde, flyttar från de centrala delarna 
av staden och längre ut till Sörvik och Fröland. 

Viktiga ställningstaganden i FÖP:en som har koppling till kollektivtrafiken är: 

• Staden ska förtätas med bostäder, verksamheter, mötesplatser och arbetsplatser 
på ett hållbart sätt

• Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser 
där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig miljö. 

Samhällsbyggnadsstrategin 
Samhällsbyggnadsstrategin utgör en konkretisering av kommunens översikts-
planering med fokus på att utveckla ett attraktivt samhälle där de gemensamma 
resurserna används på det mest fördelaktiga sättet. En viktig grundinställning 
är därför att så långt möjligt ta tillvara de investeringar och anläggningar som 
redan är genomförda samt att ge förutsättningar för ett effektivt utnyttjande 
av etablerad kommunal service. Som en följd av detta lyfter strategin fram ett 
större fokus på tätorternas utveckling. Vikten av att vitalisera Centrumkärnan 
i Uddevalla framhålls. Men också möjligheten till stadsutveckling i området 
kring Kampenhof liksom i obebyggda kvarter och omvandlingsområden med 
tillgång till goda kommunikationer genom tåg och buss.

Samhällsbyggnadsstrategin kan sammanfattas i följande tre delar:

• Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande 
samhällsbyggnadsstruktur. – Bygg där det redan finns (eller är enkelt att 
komplettera) vägar, vatten och avlopp samt värme och kollektivtrafik

• Att stärka stadens attraktionskraft – Bebygg de obebyggda kvarteren, låta 
staden växa inifrån och ut.

• Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre saker 
för att göra skillnad.

Övergripande planeringsstrategier
Kopplat till samhällsbyggnadsstrategin finns även en genomförandeplan där 
det görs konkreta prioriteringar av vilka objekt och projekt som ska genomföras 
de närmaste åren. Nya initiativ och idéer, antingen de är interna eller externa, 
ska alltid prövas mot kommunens måldokument och samhällsbyggnadsstrategi. 
Som en del i samhällsbyggnadsprocessen har kommunfullmäktige beslutat om 
förprövning av projekt. 

FÖRPRÖVNING
I en förprövning kan nya projekt bedömas utifrån breda 
aspekter och strategiska överväganden innan tillstånd 
till fortsatt planering ges. Förprövningen resulterar i sin 
tur i en rekommendation om positivt eller negativt beslut 
om planbesked, planuppdrag, markanvisning eller 
exploatering som underlag för kommunstyrelsens beslut 
i ärendet. 

Genom förprövningen kan kommunen i ett tidigt skede 
avstyra projektidéer som skulle leda till en mindre 
hållbar samhällsutveckling och istället fokusera på de 
åtgärder/projekt som leder i rätt riktning.
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Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det 
beskrivs vidare att bostadsplaneringen ska fokusera på att:

• tillgodose en hållbar bostadsutveckling,
• tillgodose ett boende för alla,
• tillgodose bostäder för särskilda grupper,
• tillvarata kulturhistoria och befintlig bebyggelse samt värna miljön kring 

boendet.

Målen som kan kopplas till kollektivtrafik, formuleras vidare så här:

 X All större nybyggnation (samlad bebyggelse) ska i första hand planeras utmed 
eller i närheten av befintlig infrastruktur. Då nya bostadsområden planeras 
ska möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning samt gång- och cykelvägar, 
vägas in redan i planeringsfasen.

 X Genom en aktiv mark- och planberedskap ska tätorterna utvecklas med 
fokus att bygga inifrån och ut. Varierade bostadstyper och upplåtelseformer 
ska eftersträvas.

 X Kommunen ska genom strategiska markförvärv i tätortsnära lägen i Udde-
valla och Ljungskile frigöra byggbara tomter i syfte att förtäta kommunens 
två viktigaste centra.

Områdesplan Bäveån
I linje med rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 
tätort och samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper har en områdesplan 
för utveckling av stadens mest centrala delar tagits fram. Planen omfattar ett 
område från järnvägen i norr via Kampenhof till ömse sidor av Bäveån från 
centrum och västerut in i nuvarande hamnens område. 

Områdesplanens huvudsakliga syfte är att skapa en gemensam bild av hur områ-
det ska utvecklas och planen beskriver en omfattande utbyggnad av verksamheter 
och bostäder. Utbyggnaden planeras ske i etapper enligt principen inifrån och 
västerut. Initialt hanteras frågor kring översvämningsproblematik, föroreningar 
i mark och andra frågor kopplade till markägande och markens användning. 

Frågan om ett nytt resecentrum och ny järnvägsstation ingår som en del i stads-
utvecklingsarbetet. Stadens kommunikationer kan därför hanteras som viktig 
en del av stadens utveckling som centralort och som kommunikationsnod ur 
ett regionalt perspektiv.  

STRATEGISKA UTREDNINGAR

Trafik och parkeringsstrategin
I Uddevallas trafik- och parkeringsstrategi finns bland annat följande trafik-
strategiska mål formulerade: 

 X Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i tätorten.

 X Hållbara färdmedel ska ges företräde vid prioritering av yta för olika trans-
portslag i centrala Uddevalla.

 X Uddevalla tätort ska ha en väl fungerande och väl utvecklad kollektivtrafik.

 X Uddevalla tätort ska ha mycket goda gång- och cykelmöjligheter.

Till sidopanel. Följande bild är från dokumentet Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Visar på att det planeras mycket byggande centralt i Uddevalla tätort. 

 

 
 
Foto: Mattias Hagelberg OK - Vi kan ordna fram fler bilder men det kan vara bra att få 
förslag till motiv utifrån rapportens utformning. 

Det byggs mycket centralt i Uddevalla. Bild från Mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Foto Matias 
Hagelberg.
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Till dessa mål finns bland annat även följande strategier framtagna:

• Bygg och utveckla staden där god kollektivtrafik kan säkerställas.
• Utveckla alternativ till bilresor genom att stärka gångvägnätet, cykelvägnätet 

och kollektivtrafiken.
• Utveckla funktioner och tjänster för mer hållbart resande i samtliga stads-

byggnadsprojekt. Arbetet ska påbörjas redan i ett tidigt skede.
Utöver detta nämns i strategin även förslag på framtida utredningar där det 
rekommenderas att det genomförs en kollektivtrafikplan.

Funktionsutredning – Kollektivtrafikens noder i Uddevalla
Detta dokument utgör endast ett kunskapsunderlag, alltså inte ett beslutat 
underlag. Syftet med utredningen var att kartlägga vilka funktioner dagens 
kollektivtrafikknutpunkter fyller samt vilka funktioner som kommer efterfrå-
gas i framtiden. I första hand var det kollektivtrafiken som trafikerar centrala 
Uddevalla som studerades, då det framförallt var förhållandena vid Kampenhof 
och Uddevalla central som var i fokus.

Tre huvudspår gällande framtiden, år 2035, togs fram och analyserades över-
gripande:

• Jämförelsealternativ: Dagens kollektivtrafiknoder finns kvar på samma 
platser som idag.

• Utvecklingsalternativ 1: Järnvägsstationen flyttas till ett nytt läge närmare 
centrum.

• Utvecklingsalternativ 2 (a respektive b): Järnvägsstationen flyttas till ett 
nytt läge närmare centrum och även Kampenhof ges en ny lokalisering.

Slutsatserna av studien är att dagens bussterminal vid Kampenhof ligger mycket 
väl till ur ett kollektivtrafikperspektiv, med direkt anslutning till stadskärnan 
via Kungsgatan och i direkt anslutning till stadsbusstrafikens centrumhållplats 
utmed Västerlånggatan. Terminalen är idag överdimensionerad och upptar 
stora ytor i ett centralt läge som kommunen gärna vill kunna utnyttja för 
stadsutveckling. 

För att stärka kollektivtrafikens roll i Uddevalla, lokalt och regionalt skulle det 
vara mycket bra att knyta tågtrafiken närmare den övriga kollektivtrafiken. 
En flytt till ett östligare läge, vid Bävebäcksgatans gångtunnel under järnvä-
gen skulle medföra betydande förbättringar avseende tillgängligheten till såväl 
stadskärnan och sjukhuset men också till andra målpunkter i centrum. Med 
ett nytt stadsbussläge vid järnvägsviadukten över Västerlånggatan uppnås en 
attraktiv och gen koppling mellan tåg och stadsbuss, vilket vore mycket positivt. 
En eventuell flytt av bussterminalen till stationen skulle dock innebära alltför 
negativa effekter för tillgängligheten till centrum med ett minskat kollektivt 
resande som följd.

På kort sikt rekommenderas mindre åtgärder för att stärka attraktiviteten för 
befintliga kollektivtrafiknoder. På längre sikt rekommenderas en flytt av Udde-
valla central österut till Bävebäcksgatans förlängning. En flytt av Kampenhof 
bedöms endast som aktuell sett ur ett stadsutvecklingsperspektiv.
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KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR UDDEVALLA 

Styrgrupp 

Stadstrafikforum för Uddevalla 

Projektgrupp

Line de Verdier, Västra Götalandsregionen, processledare

Sebastian Fält

Christoffer Collander 

Konsult 

Trivector, Lund



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr BUN 2020/00012  8 

Anmälningsärenden 2020-11-17 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-10-13-

2020-11-10 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälningsärenden 2020-11-17 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-10-13-

2020-11-10 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
10-13 
2020-
10-23 

IN MYh Beslut om inställd utbildningsomgång gällande 
Digital Store Manager 
Uppföljande kvalitetsgranskning av utbildning inom 
YH gällande stödpedagog 

2020/00073 

2020-
10-13 

IN Samhälls-
byggnad  

Källdalsskolan Kommunicering inför klassning av 
Hälsoskyddsverksamhet Källdal 4.7 

2020/00204 

2020-
10-13 

IN Arbetsmiljö-
verket 

Meddelande från Arbetsmiljöverket om avslutat 
ärende gällande Fyrens pedagogiska verksamhet 

2019/00801 

2020-
10-13 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-10-14 § 
214, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-
30 § 259, Kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med bilagor Delårsrapport augusti 
2020, Uddevalla kommun 

2020/00023 

2020-
10-14 

IN Vårdnads-
havare  

Överklagan av åtgärdsprogram - Äsperödsskolan  2020/01118 

2020-
10-16 

IN Förvaltnings
rätten i 
Göteborg  

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande 
mål nr 8607-20 Överklagan av beslut om 
tilläggsbelopp Frida förskola 

2020/00843 

2020-
10-16 

IN SÖN Beslut om återkallat överklagande Dnr 2020-1656 2020/00816 

2020-
10-16 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om komplettering i ärende 2020.1733 
Anmälan avssende Forshällaskolan 

2020/00315 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
10-19 

IN SÖN Anmodan från SÖN angående överklagan av beslut 
om åtgärdsprogram 

2020/00995 

2020-
10-20 

IN BEO  Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att 
motverka kränkande behandling vid 
Dalabergsskolan 

2020/00170 

2020-
10-20 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-10-14 § 
216, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-
30 § 261, Kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med bilagor Redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte avgjorts 
den 31 augusti 2020 

2020/01142 

2020-
10-21 

IN Medborgare  E-post angående planer på skola vid Skäret med 
namninsamling och röster från boende på Skäret 
Ammenäs med omnejd  

2020/01146 

2020-
10-23 
2020-
11-09 

IN HFD Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande 
prövningstillstånd i mål 3463-19 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande 
prövningstillstånd i mål 3464-19 

2018/00081 

2020-
10-26 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om yttrande med anledning av anmälan 
avseende Västerskolan 8-9 

2020/01123 

2020-
10-26 

IN Förvaltnings
rätten i GBG  

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg gällande 
EkoLeks överklagan av beslut om resurspeng 

2020/00937 

2020-
10-26 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-10-14 § 
217, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
med bilagor Antagande av riktlinjer för Uddevalla 
kommuns författningssamling 

2020/01140 

2020-
10-27 

IN Skolinspek-
tionen 

Begäran om yttrande med anledning av anmälan 
avseende Källdalsskolan 

2020/01124 

2020-
11-02 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 
274, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-
28 § 309, Kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse Hemställan om ersättning för 
nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 

2020/00753 

2020-
11-02 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-28 § 
314, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
med bilagor Fastställande av kommungemensam 
internkontrollpunkt 2021 

2020/00682 

2020-
11-05 

IN KLK Filer för dokument Bilaga till Förankringsversion 
Plan Välfärd 2030 

2020/01075 

2020-
11-06 

IN Stenbacke-
skolan  

Begäran om reglering av avdragsnivå för 
föräldraavgifter år 2021 

2020/01148 

2020-
11-05 

IN BEO  2020.7613 Begäran om komplettering i ärende 
Anmälan om kränkande behandling vid 
Västerskolan 6-7 

2020/00458 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
11-09 

IN Förvaltnings
rätten i GBG 

Föreläggande att lämna yttrande gällande 
överklagan av beslut om distansundervisning på 
gymnasiet  

2020/01114 

2020-
11-10 

IN Vårdnads-
havare  

Yttrande över Barn och utbildnings svar på 
klagomål angående bristande överlämning mellan 
skolor 

2020/01018 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr BUN 2020/00002  9 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-11-17 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-11-17 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr BUN 2020/00034  10 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-11-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2020-11-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr BUN 2020/00063  11 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-11-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-10 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2020-11-17 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 
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