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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns Museum kl. 17:30 onsdagen den 14 september 2022  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information om Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2022 
Dnr KS 319961  

Helena Svernling 

Kl.17:30-17:45 

3.  Besvarande av medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 
Dnr KS 2022/00215  

 

4.  Besvarande av medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt 

på sopavgift vid kompostering 
Dnr KS 2021/00633  

 

5.  Besvarande av medborgarförslag från Malin Klang om att avskaffa 

krav på tillstånd för höns i trädgård 
Dnr KS 2022/00152  

 

6.  Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 
Dnr KS 2021/00368  

 

7.  Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 

effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 
Dnr KS 2021/00255  

 

8.  Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 
Dnr KS 2019/00912  

 

9.  Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 
Dnr KS 2021/00170  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om åtgärder 

och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, Arendalsvägen 4 i 

Ljungskile 
Dnr KS 2021/00489  

 

11.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Dnr KS 2022/00117  

 

12.  Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00116  

 

13.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00118  

 

14.  Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00120  

 

15.  Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas rapport 

och revisionsberättelse för 2021 samt fråga om ansvarsfrihet för 

direktionens ledamöter 
Dnr KS 2022/00321  

 

16.  Investering i Kisslebergsskolan 
Dnr KS 2022/00323  

 

17.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten, Högås Sund 1:241 
Dnr KS 2022/00355  

 

18.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten, Herrestad-Torsberg 2:13-2:16,2:18-2:20, 2:22-2:23 och Utby 

3:58-3:61 
Dnr KS 2022/00356  

 

19.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten, Hässleröd 1:24,1:26, 1:27, 1:38, 1:40, 11:1, 12:1, 16:1, 19:1, 

3:2, 3:4, 7:1-4, del av Gustavsberg 1:1, 1:19, 1:24 och del av Hässleröd 

1:17 
Dnr KS 2022/00357  
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Föredragningslista Föredragande 

20.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten, Lyckorna 2:60, 2:84, 2:176 och 2:180 
Dnr KS 2022/00358  

 

21.  Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  
Dnr KS 2022/00417  

 

22.  Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 
Dnr KS 2021/00685  

 

23.  Revidering av socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med 

anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Dnr KS 2022/00415  

 

24.  Heldigital ärendehantering och upphörande av pappershandlingar för 

det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet 

och revidering av riktlinjer för ärendehantering 
Dnr KS 2022/00318  

 

25.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

§ 11 övergripande bestämmelser, undertecknande av skrivelser till 

nämnd 
Dnr KS 2022/00223  

 

26.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

ändring av mandatperiod för nämnder m.m. 
Dnr KS 2022/00261  

 

27.  Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift för 2023 med 

plan 2024-2025 
Dnr KS 2022/00427  

 

28.  Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om 

minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37 

och Tjöstelsröd 1:1 
Dnr KS 2022/00257  

 

29.  Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Varaslättens lagerhus  
Dnr KS 2022/00364  

 

30.  Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser VästKom 

och Västra Götalandsregionen 
Dnr KS 2021/00550  

 

31.  Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård med 

VästKom och Västra Götalandsregionen 
Dnr KS 2022/00245  
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Föredragningslista Föredragande 

32.  Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och 

särskilt boende 
Dnr KS 2022/00409  

 

33.  Besvarande av revisionsrapport om utökad granskning av leasingavtal 

2021 
Dnr KS 2022/00317  

 

34.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2022/00001  

 

35.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  

 

36.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. Undvik förtäring av citrusfrukter och nötter med hänsyn till allergiker.  

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 

 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KS 2022/00215 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ulf G. Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska 

börja söka efter en vänort i Ukraina. Förslagsställaren skriver att Ukrainas president har 

bett om hjälp med återuppbyggnad av landet när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla 

blir vänort med en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till vänortkommittén som beredde ärendet 

den 5 maj 2022. Kommittén skriver bl.a. att det i dagsläget är omöjligt att säga hur 

kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer att hålla på. När det kan bli 

möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är också omöjligt att säga. I 

tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna hjälpt varandra på olika sätt. 

Bland annat har Skien och Thisted hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla 

har under många år hjälpt vår vänort Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare 

med kontakter. Kommittén framhåller att Uddevalla kommun och vänortskommittén 

bör hålla sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Vänortskommitténs protokoll 2022-05-12 § 13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt Vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina i syfte att  återkomma 

med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter eller vänortsförbindelse 

mellan Uddevalla kommun och en kommun i Ukraina, att därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt Vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina i syfte att  återkomma 

med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter eller vänortsförbindelse 

mellan Uddevalla kommun och en kommun i Ukraina, 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 191 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

  

  

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-27 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27 

Sebastian Johansson 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2022/00215 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ulf G. Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska 

börja söka efter en vänort i Ukraina. Förslagsställaren skriver att Ukrainas president har 

bett om hjälp med återuppbyggnad av landet när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla 

blir vänort med en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

 

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till vänortkommittén som beredde ärendet 

den 5 maj 2022. Kommittén skriver bl.a. att det i dagsläget är omöjligt att säga hur 

kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer att hålla på. När det kan bli 

möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är också omöjligt att säga. I 

tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna hjälpt varandra på olika sätt. 

Bland annat har Skien och Thisted hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla 

har under många år hjälpt vår vänort Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare 

med kontakter. Kommittén framhåller att Uddevalla kommun och vänortskommittén 

bör hålla sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Vänortskommitténs protokoll 2022-05-12 § 13 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt vänortskommittén att följa utvecklingen i Ukraina och vid behov 

återkomma med rapport och/eller förslag om framtida samarbetsmöjligheter mellan 

Uddevalla kommun och Ukraina. 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-28 Dnr KS 2022/00215 

  

 

Handläggare 

Chefssekreterare Annika Thorström 

Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har skickats av Ulf G Eriksson till Uddevalla kommun om vänort i 

Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi har bett om hjälp med 

återuppbyggnad av Ukraina när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla blir vänort med 

en stad i Ukraina av ungefär lika storlek. Idag är det omöjligt att säga hur kriget 

kommer att utvecklas eller hur länge det kommer att hålla på. När det kan bli möjligt att 

på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är också omöjligt att säga. 

 

I tidigare katastrofer har bl a de nordiska vänorterna hjälpt varandra på olika sätt. Så det 

i sig inget nytt. Bland annat så har Skien och Thisted hjälpt varandra efter andra 

världkriget. Uddevalla har under många år hjälpt vår vänort Jöhvi i Estland. 

Läget i Ukraina gör det svårare med kontakter. Det är viktigt att vi stödjer det 

krigsdrabbade landet. Uddevalla kommun och vänortskommittén bör hålla sig 

uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa vänskapsförhållande 

och bli en vänort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Förslag till beslut  

Vänortskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt vänortskommittén att arbeta för en vänort i Ukraina. 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annika Thorström 

Kommundirektör Chefssekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Vänortskommittén 

 

2022-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2022/00215 

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har skickats av Ulf G Eriksson till Uddevalla kommun om vänort i 

Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi har bett om hjälp med 

återuppbyggnad av Ukraina när kriget är slut. Ett sätt är att Uddevalla blir vänort med 

en stad i Ukraina av ungefär lika storlek.  

 

Idag är det omöjligt att säga hur kriget kommer att utvecklas eller hur länge det kommer 

att hålla på. När det kan bli möjligt att på olika sätt hjälpa till med en återuppbyggnad är 

också omöjligt att säga. I tidigare katastrofer har bland annat de nordiska vänorterna 

hjälpt varandra på olika sätt, så det är i sig inget nytt. Bland annat har Skien och Thisted 

hjälpt varandra efter andra världskriget. Uddevalla har under många år hjälpt vår vänort 

Jöhvi i Estland. Läget i Ukraina gör det svårare med kontakter. Det är viktigt att vi 

stödjer det krigsdrabbade landet. Uddevalla kommun och vänortskommittén bör hålla 

sig uppdaterad om läget och söka kontakt med Ukraina för att skapa 

vänskapsförhållande och bli en vänort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2022-04-28  

Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om ny vänort 

Beslut 

Vänortskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att uppdra åt vänortskommittén att arbeta för en vänort i Ukraina, samt 

 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 27 mars 2022 12:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ny vänort 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej kommunen! 
 
Efter vädjan från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i den svenska riksdagen om 
återuppbyggnadshjälp efter det att pågående krig avslutats vill jag uppmana kommunen att börja 
söka efter en vänort i Ukraina. Lämpligtvis bör den vara av ungefär samma storlek som Uddevalla och 
ha behov av hjälp med just återuppbyggnad i olika avseenden! 
 
Dagens datum: 
Söndagen 27 mars 2022 
 
Namn: 
Ulf G. Eriksson 
 
Adress: 

 
 
Postnummer och ort: 
451 31 Uddevalla 
 
E-post: 

 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KS 2021/00633 

Medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt på 
sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska göra det mer attraktivt för 

kommuninvånarna att kompostera. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens 

för kompostering och för handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen 

kompostering är enligt förslagsställaren ifrågasättande av kommunens miljötänk när 

kommunen transporterar papperspåsarna till annan kommun som uppges vara 

Linköping. I förslaget framförs också kritik till kommunens kostnad för handläggning 

samt att avgiften efter dispens inte minskat mer än, enligt förslagsställarens uppgift, 

6,30 kr. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som 

behandlade ärende 2022-05-17. I nämndens svar framgår bl.a. att 1036 kronor bygger 

på den taxa som är antagen och motsvarar en timmas handläggningstid hos 

myndighetsavdelningen. På den tiden tas ärendet emot, registreras, bedöms och 

eventuella kompletteringar inhämtas från sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande 

dispens som expedieras till sökande samt renhållningen. Taxan för miljöbalken är 

uppbyggd med olika avgiftsnivåer beroende på den uppskattade arbetsinsatsen som 

olika ärenden innebär. Kompostansökningar ligger i den lägsta nivån. Uddevalla energi 

är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med matavfall är en 

del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi (inte till Linköping) där 

matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter hantering kan 

avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till uppvärmning eller 

elproduktion vilket innebär att matavfallet är en del i omställningen till ett hållbart 

samhälle.  

 

Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet och behandlingen av materialet, ingår i 

själva renhållningsabonnemanget där det utöver hämtningen av rest- och matavfall hos 

hushållen även ingår besök till återvinningscentralen. Nämnden föreslår med ovan att 

medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 195. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20.  

Medborgarförslag daterat 2021-11-03. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 
 

 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2022-06-27: Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27: Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-02 Dnr KS 2021/00633 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag om rimlig kostnad respektive rabatt på 

sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska göra det mer attraktivt för 

kommuninvånarna att kompostera. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens 

för kompostering och för handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen 

kompostering är enligt förslagsställaren ifrågasättande av kommunens miljötänk när 

kommunen transporterar papperspåsarna till annan kommun som uppges vara 

Linköping. I förslaget framförs också kritik till kommunens kostnad för handläggning 

samt att avgiften efter dispens inte minskat mer än, enligt förslagsställarens uppgift, 

6,30 kr.  

 

Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade 

ärende 2022-05-17. I nämndens svar framgår bl.a. att 1036 kronor bygger på den taxa 

som är antagen och motsvarar en timmas handläggningstid hos myndighetsavdelningen. 

På den tiden tas ärendet emot, registreras, bedöms och eventuella kompletteringar 

inhämtas från sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande dispens som expedieras till 

sökande samt renhållningen. Taxan för miljöbalken är uppbyggd med olika 

avgiftsnivåer beroende på den uppskattade arbetsinsatsen som olika ärenden innebär. 

Kompostansökningar ligger i den lägsta nivån.  

 

Uddevalla energi är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med 

matavfall är en del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi (inte till 

Linköping) där matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter 

hantering kan avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till 

uppvärmning eller elproduktion vilket innebär att matavfallet är en del i omställningen 

till ett hållbart samhälle. Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet och 

behandlingen av materialet, ingår i själva renhållningsabonnemanget där det utöver 

hämtningen av rest- och matavfall hos hushållen även ingår besök till 

återvinningscentralen. 

 

Nämnden föreslår med ovan att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 195. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20. 

Medborgarförslag daterat 2021-11-03. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-06-02 Dnr KS 2021/00633 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-04-20 Dnr SBN 2021/00616 

  

 

Handläggare 

Miljösamordnare Pia Svensson 

Telefon 0522-69 73 67 
pia.svensson@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om medborgarförslag om 

rimlig kostnad respektive rabatt på sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har att svara på remiss från kommunfullmäktige i detta 

ärende. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens för kompostering och för 

handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen kompostering är enligt 

förslagsställaren att hon ifrågasätter kommunens miljötänk när kommunen transporterar 

papperspåsarna till annan kommun som hon säger är till Linköping. Hon är också kritisk 

till kommunens kostnad för handläggning samt att hon efter dispens inte minskat sin 

avgift för sophämtning mer än, som förslagsställaren själv säger, 6,30 kr.  

 

Myndighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen är den som handlägger 

dispenser vad gäller kompostering. 1036 kronor bygger på den taxa som är antagen och 

motsvarar en timmas handläggningstid hos myndighetsavdelningen. På den tiden tas 

ärendet emot, registreras, bedöms och eventuella kompletteringar inhämtas från 

sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande dispens som expedieras till sökande samt 

renhållningen. Taxan för miljöbalken är uppbyggd med olika avgiftsnivåer beroende på 

den uppskattade arbetsinsatsen som olika ärenden innebär. Kompostansökningar ligger i 

den lägsta nivån.  

 

Uddevalla energi är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med 

matavfall är en del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi, och inte till 

Linköping, där matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter 

hantering kan avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till 

uppvärmning eller elproduktion vilket innebär att matavfallet är en av pusselbitarna i 

omställningen till ett hållbart samhälle. Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet 

och behandlingen av materialet, ingår i själva renhållningsabonnemanget där det utöver 

hämtningen av rest- och matavfall hos hushållen även ingår besök till 

Återvinningscentralen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20 

Medborgarförslaget inkommit 2021-11-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 252 inkommit 2021-11-16 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-04-20 Dnr SBN 2021/00616 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 

att anse medborgarförslaget besvarat 

 

 

Maria Jacobsson Pia Svensson 

Förvaltningschef Miljösamordnare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr SBN 2021/00616 

Remiss från kommunfullmäktige om Medborgarförslag om 
rimlig kostnad respektive rabatt på sopavgift vid kompostering 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har att svara på remiss från kommunfullmäktige i detta 

ärende. Förslagsställaren har sökt och fått beviljat dispens för kompostering och för 

handläggningen betalat 1036 kr. Anledningen till egen kompostering är enligt 

förslagsställaren att hon ifrågasätter kommunens miljötänk när kommunen transporterar 

papperspåsarna till annan kommun som hon säger är till Linköping. Hon är också kritisk 

till kommunens kostnad för handläggning samt att hon efter dispens inte minskat sin 

avgift för sophämtning mer än, som förslagsställaren själv säger, 6,30 kr.  

Myndighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen är den som handlägger 

dispenser vad gäller kompostering. 1036 kronor bygger på den taxa som är antagen och 

motsvarar en timmas handläggningstid hos myndighetsavdelningen. På den tiden tas 

ärendet emot, registreras, bedöms och eventuella kompletteringar inhämtas från 

sökande. Därefter upprättas ett beslut gällande dispens som expedieras till sökande samt 

renhållningen. Taxan för miljöbalken är uppbyggd med olika avgiftsnivåer beroende på 

den uppskattade arbetsinsatsen som olika ärenden innebär. Kompostansökningar ligger i 

den lägsta nivån.  

Uddevalla energi är ansvarig för hantering av kommunalt avfall där papperspåsarna med 

matavfall är en del av hanteringen. Påsarna transporteras till Borås Energi, och inte till 

Linköping, där matavfallet produceras till biogas som är en förnybar energikälla. Efter 

hantering kan avfallet användas som fordonsbränsle. Det kan också användas till 

uppvärmning eller elproduktion vilket innebär att matavfallet är en av pusselbitarna i 

omställningen till ett hållbart samhälle. Kostnaden för matavfallet, omhändertagandet 

och behandlingen av materialet, ingår i själva renhållningsabonnemanget där det utöver 

hämtningen av rest- och matavfall hos hushållen även ingår besök till 

Återvinningscentralen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20 

Medborgarförslaget inkommit 2021-11-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 252 inkommit 2021-11-16  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Swen Stålros (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister Olsson 

(C): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 

att anse medborgarförslaget besvarat 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren  

 

Justerat 2022-05-23  

Mikael Staxäng  

 

Susanne Börjesson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-23 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2022-05-24 till  

Kommunfullmäktige 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Rimlig kostnad resp. rabatt på sopavgift vid kompostering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag har ansökt och fått beviljat dispens för kompostering för en kostnad på 1036 kr för 
handläggningen av denna ansökan. När jag nu fått räkningen för sophämtningen så märker jag att jag 
endast fått 6,30 kr i lägre avgift.  
Anledningen till att jag valt att kompostera är att jag ifrågasätter kommunens miljötänk när ni kör 
papperspåsarna till Linköping för att där bli till biogas. Jag menar att miljövinsten försvinner i frakten 
till Linköping (tvärs igenom Sverige, ca 31 fram och tillbaka totalt 62 mil).  
Jag valde därför att köpa in Bokashi-hinkar och strö (ca 900 kr), samt även en varmkompost (ca 900 
kr) för att kunna ta hand om matavfallet själv. 
Jag tycker att det är rena rånet att ni tar ut över 1000 kr i handläggning och att jag sedan endast får 
6,30 kr mindre sophämtningsavgift.  
Varför straffas jag? Vart är ert miljötänk? 
Jag tycker att ni borde göra det mer attraktivt för kommuninvånarna att kompostera istället för att 
straffa oss. Jag är djupt besviken på kommunen 
 
Dagens datum: 
2021-11-03 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 Dnr KS 2022/00152 

Medborgarförslag från Malin Klang om att avskaffa krav på 
tillstånd för höns i trädgård 

Sammanfattning 

Malin Klang har inkommit med medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för 

att ha höns i tätbebyggt område, alternativt sänkt taxa. Förslaget har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 

timmars tillsynstid, drygt 4000 kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt 

område. I medborgarförslaget framhålls att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa 

och att andra kommuner inte kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock 

och därmed inte heller tar ut någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som 

många kommuner är positiva till och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun 

underlättar för att fler ska kunna skaffa höns. Att hålla höns i detaljplanelagt område i 

Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt gällande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljö.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över kravet på tillstånd för höns i 

samband med en kommande översyn av de föreskrifterna. Vad som är lämpligt i 

Uddevalla kommun gällande höns kommer att utredas i samband med översynen av 

föreskrifterna som ska påbörjas under hösten 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

med detta att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16 § 241. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25.  

Medborgarförslag från Malin Klang.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten.  

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-22 Dnr KS 2022/00152 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag från Malin Klang om att avskaffa krav på 

tillstånd för höns i trädgård 

Sammanfattning 

Malin Klang har inkommit med medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för 

att ha höns i tätbebyggt område, alternativt sänkt taxa. Förslaget har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 timmars tillsynstid, drygt 4000 

kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt område. I medborgarförslaget 

framhålls att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa och att andra kommuner inte 

kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock och därmed inte heller tar ut 

någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som många kommuner är positiva till 

och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun underlättar för att fler ska kunna 

skaffa höns.  

 

Att hålla höns i detaljplanelagt område i Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt 

gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över kravet på tillstånd för höns i 

samband med en kommande översyn av de föreskrifterna. Vad som är lämpligt i 

Uddevalla kommun gällande höns kommer att utredas i samband med översynen av 

föreskrifterna som ska påbörjas under hösten 2022.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår med detta att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16 § 241. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Medborgarförslag från Malin Klang.  

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen. 

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten.  

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-06-22 Dnr KS 2022/00152 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsnämnden 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 februari 2022 22:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Avskaffa kravet på tillstånd för trädgårdshöns 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det är en växande trend att ha höns i stadsmiljö. På många håll i landet kan man se att allt fler 
barnfamiljer, trädgårdsentusiaster och unga skaffar en mindre flock sällskapshönor till trädgården. På 
individnivå handlar det delvis om att ha kontakt med och kontroll över sin matproduktion men även 
om att knyta an till platsen man bor på. Vidare gynnar det lokalsamhället att en småskalig produktion 
av mat och gödsel finns på plats i tider av kris och beredskap, och i ett större perspektiv finns det 
även miljömässiga incitament såsom en minskning av livsmedelstransporter och ett ökat djur- och 
insektsliv i staden. 
 
På uddevalla.se framgår det att man kan tillåtas att ha en mindre flock hönor i sin trädgård, men för 
att få tillstånd tas en avgift på 4 232:- ut. Detta är en ovanligt hög taxa. Ser man på andra kommuners 
taxor ligger dessa vanligtvis på hälften av Uddevallas (se till exempel Trollhättan, Vänersborg, 
Stockholm och Lund). Andra kommuner, till exempel Göteborg, Lerum, Malmö, Motala, med flera, 
har valt att inte kräva något tillstånd alls för mindre hönsflockar. Enligt Andreas Severinsson, chef för 
hälsoskyddsenheten vid Göteborgs miljöförvaltning, är det ovanligt att det uppstår problem eller 
störningar för grannar. Tvärtom framstår avskaffandet av kravet på tillstånd som något positivt och 
har lyfts fram i media. 
 
Uddevallas taxa är alltså osedvanligt hög och kan verka avskräckande, i synnerhet för 
låginkomsttagare som barnfamiljer, studenter och pensionärer.  Vi föreslår att Uddevalla följer 
Göteborgs exempel och tillåter mindre hönsflockar i tätbebyggt område, utan särskilt tillstånd. Om 
det inte går att genomföra föreslår vi en kraftigt sänkt taxa. 
 
För källhänvisningar, se bifogad pdf. 
 
Dagens datum: 
2022-02-23 
 
Namn: 
Malin Klang 
 
 
Skicka med en bilaga 
medborgar_hons.pdf 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 



Det är en växande trend att ha höns i stadsmiljö. P̊a många h̊all i landet
kan man se att allt fler barnfamiljer, trädg̊ardsentusiaster och unga skaffar
en mindre flock sällskapshönor till trädg̊arden. P̊a individniv̊a handlar det
delvis om att ha kontakt med och kontroll över sin matproduktion men även
om att knyta an till platsen man bor p̊a. Vidare gynnar det lokalsamhället att
en småskalig produktion av mat och gödsel finns p̊a plats i tider av kris och
beredskap, och i ett större perspektiv finns det även miljömässiga incitament
s̊asom en minskning av livsmedelstransporter och ett ökat djur- och insektsliv
i staden.

P̊a uddevalla.se framg̊ar det att man kan till̊atas att ha en mindre flock
hönor i sin trädg̊ard, men för att f̊a tillst̊and tas en avgift p̊a 4 232:- ut. Detta
är en ovanligt hög taxa. Ser man p̊a andra kommuners taxor ligger dessa
vanligtvis p̊a hälften av Uddevallas (se till exempel Trollhättan, Vänersborg,
Stockholm och Lund).1 Andra kommuner, till exempel Göteborg, Lerum,
Malmö, Motala, med flera, har valt att inte kräva n̊agot tillst̊and alls för
mindre hönsflockar. Enligt Andreas Severinsson, chef för hälsoskyddsenheten
vid Göteborgs miljöförvaltning, är det ovanligt att det uppst̊ar problem
eller störningar för grannar.2 Tvärtom framst̊ar avskaffandet av kravet p̊a
tillst̊and som n̊agot positivt och har lyfts fram i media.3

Uddevallas taxa är allts̊a osedvanligt hög och kan verka avskräckande, i
synnerhet för l̊aginkomsttagare som barnfamiljer, studenter och pensionärer.
Vi föresl̊ar att Uddevalla följer Göteborgs exempel och till̊ater mindre
hönsflockar i tätbebyggt omr̊ade, utan särskilt tillst̊and. Om det inte g̊ar
att genomföra föresl̊ar vi en kraftigt sänkt taxa.

1Se respektive kommuns hemsida.
2https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%

C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
3Se till exempel ariklar ur GP och Expressen:

https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%

C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427, https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/

sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/

1

uddevalla.se
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/


 

 
Bild: Bild: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX 

Fritt fram för höns i trädgården 

BostadDrömmer du om att skaffa egna hönor? Sedan februari 2013 behövs 

inget tillstånd ens inom tätbebyggt område. Vi tittar närmare på skötsel, 

hönshus och ägg. 

ANNONS 

Maria Backman 

  

Bild: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX 

 07:00 - 12 jun, 2015 

I dag finns inget som hindrar att du skaffar höns även om du bor i stan. Tidigare 

fanns en lokal föreskrift i Göteborg som innebar att det krävdes tillstånd för att ha 

höns inom område med detaljplan. Men i och med ett kommunfullmäktigebeslut 31 

januari 2013 upphävdes de lokala föreskrifterna, och i dag krävs inget tillstånd alls. 

En del kranskommuner har också tagit bort föreskrifterna medan andra har dem 

kvar. 

– Vi kan ingripa och ställa krav om det blir en olägenhet. Men det är ovanligt att det 

uppstår problem. Det ska ganska mycket till och vara mer än en tillfällig störning, 

berättar Andreas Severinsson, chef för hälsoskyddsenheten vid Göteborgs 

miljöförvaltning. 

ANNONS 



Han råder ändå att börja med att prata med grannarna och kolla läget. Bor du i 

bostadsrätt, kolla föreningens stadgar. 

Fundera också på om du har den tid som behövs. Hönor behöver tillsyn varje dag. 

Du måste mata dem, byta vatten och släppa ut och in från rastgården. Ägg ska samlas 

in varje morgon. Och så måste hönshuset städas minst en gång per månad. 

Hur många hönor vill du ha – och vilken ras? Fem är lagom för en villatomt, vid 350 

går gränsen för hobbyhöns. Priset kan vara från en femtiolapp upp till 400 kronor för 

en rashöna. 

Olika raser har förutom olika utseende olika temperament och härdighet. 

Lantrashöns klarar ofta kalla vintrar och sjukdomar bättre. Väljer du en gammal 

lantras hjälper du till att upprätthålla en levande genbank. Svenska Lanthönsklubben 

bildades 1986 och arbetar just med att bevara och föröka lantraserna. 

Vill du komma billigare undan och samtidigt göra en god gärning kan du köpa 

”kasserade” höns från en stor äggproducent – de kan fortfarande lägga ägg i flera år. 

För äggproduktionen är tuppen inte nödvändig, däremot blir det inga kycklingar utan 

tupp. Han brukar även ha en lugnande inverkan på flocken, varnar för faror och letar 

upp mat. 

ANNONS 

Äggen, då? En frisk höna värper upp till 200 ägg om året till cirka fem års ålder. 

Äggskalens färg beror på rasen och kan vara vita, bruna eller gröna. Äggens smak 

hänger samman med vad hönsen äter. Grönfoder ger gulare äggula! 

Under sommarhalvåret pickar hönsen i sig grönfoder, småkryp, hushållsrester som 

potatis och spaghetti och lite blandsäd. På vintern äter de gärna lite extra säd (hel 

vete och korn), majs samt grönfoder som frukt, rotfrukter, kål, torkade nässlor och 

grovkrossade ärtor. De behöver vitaminer och mineraler året runt. 



Ett vanligt uthus, torrt och dragfritt, kan fungera som hönshus. På golvet ska det 

finnas spån och sandbad. Hönsen ska även ha tillgång till sittpinnar och reden (lådor 

att värpa i). De behöver minst en halv kvadratmeter var. Helst ska de kunna gå fritt ut 

i en rastgård. 

De kan också röra sig fritt i trädgården om den är skyddad från trafik och rovdjur. 

Beroende på ras kan hönshuset behöva isoleras –mer än femton minusgrader kan ge 

förfrysningsskador. 

På www.jordbruksverket.se hittar du mer information om hönshusets storlek och 

utformning. 

Mer om höns 

Läs mer: www.kackel.se (Svenska Lanthönsklubben) och olika forum på Facebook 

och internet, som www.alternativ.nu 

Läs mer: www.kackel.se (Svenska Lanthönsklubben) och olika forum på Facebook 

och internet, som www.alternativ.nu 

Maria Backman 

konsument@gp.se 
 

http://www.kackel.se/
http://www.alternativ.nu/
http://www.kackel.se/
http://www.alternativ.nu/
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1 av 3: Köper du nykläckta kycklingar får du vänta fyra – sex månader innan de börjar 
lägga ägg. Foto: ShutterstockDela fotot på Pinterest 

 
2 av 3: Kontrollera att hönsen är friska, att de inte ser hängiga ut och är fria från 
ohyra. Foto: ShutterstockDela fotot på Pinterest 
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3 av 3: Det finns ritningar på olika hönshus att hitta på nätet. Men kom ihåg att  skaffa 
tillstånd innan du sätter i gång. Foto: ShutterstockDela fotot på Pinterest 

Så skaffar du höns i trädgården 
– steg för steg 
PUBLICERAD: 11 MAJ 2019, KL 08:28UPPDATERAD: 14 AUG 2020, KL 14:52 
ÄMNEN I ARTIKELN:  HUSDJUR 

Vill du skaffa höns och vakna upp till nyvärpta ägg till frukosten? 
Då är du inte ensam.  
Att ha höns på tomten är hett just nu. Men innan du hakar på 
trenden – kolla upp vilka regler och tillstånd som gäller där du 
bor!  
Här är tips till dig med höns på hjärnan. 

ADELINA STORKAASadelina.storkaas@expressen.se 
SANIA HEDENGRENlevabo@expressen.se 
SUSANNA ZACKElevabo@expressen.se 

1. Se till att du har tillstånd 

Bor du i Stockholms stad gäller det att ansöka om tillstånd innan du börjar röja 
i trädgården. Bor du i Göteborg, Helsingborg eller Malmö däremot är det fritt 
fram att skaffa en liten hönsflock utan tillstånd från kommunen. Regler och 
bestämmelser för vad som gäller skiljer sig åt mellan olika kommuner, så kolla 

mailto:adelina.storkaas@expressen.se
mailto:levabo@expressen.se
mailto:levabo@expressen.se
https://static.cdn-expressen.se/images/61/04/61045d2d41d44511967ae6aa68c6e435/annan/original.jpg


upp vad som gäller i din kommun! Och hör med grannarna i ditt villaområde 
eller området där du bor så att de tycker att det är okej – så störs inte 
grannsämjan.  

Vill du skaffa tupp också krävs tillstånd eftersom deras gal kan störa 
grannarna i området. De tillåts sällan i tätbebyggt område av hänsyn till de 
andra som bor där.  

2. Bygg eller köp ett hönshus 

När du fixat tillstånd börjar den roligare delen – husbygget. Du kan antingen 
göra om lekstugan eller bygga ett nytt vinterbonat hus till hönsen i trädgården. 
Hönsen behöver fönster, flera utgångar, vintervärme och en rovdjursskyddad 
gård med nättak och stängsel som går djupt ner i jorden så att rovdjur varken 
kan flyga eller gräva sig in till hönsen. Det finns ritningar på olika hönshus att 
hitta på nätet.  

Har du inte en särskilt händig ådra kan du köpa ett hönshus från Granngården, 
Lantbutiken, Bygghemma och flera andra återförsäljare. 

Så bygger du ett hönshus 



 
Hönshuset är byggt på fri hand med lösvirke och fönstren är ett fynd från Blocket. Foto: 
Susanna ZackeDela fotot på Pinterest 
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På baksidan av hönshuset byggdes tre stycken reden med en lucka som går att öppna. 
Där lägger hönsen sina ägg och det går lätt att plocka fram dem. Foto: Susanna 
ZackeDela fotot på Pinterest 

Bygget började med att en yta på cirka 14 kvadratmeter grävdes ur för att 
kunna lägga ner hönsnät som botten på hela ytan, detta för att hålla andra djur 
utanför. När nätet lagts på plats, som en botten, fylldes ytan med ett cirka 20 
centimeters tjockt lager jord blandat med sand, hönsen bör inte gå direkt på 
nätet. 

https://static.cdn-expressen.se/images/bc/03/bc03df25fafe45bda0e488afc85680f5/annan/original.jpg


Huset är byggt på pålar vilket ger hönsen en yta utomhus som är under tak. 
Huset är isolerat och har en yta på cirka fyra kvadratmeter, ytterväggarna har 
lockpanel medan innerväggarna är klädda med plywoodskivor som målats 
med en täckande vit färg. Ljusa släta väggar utan håligheter med latexfog i alla 
hörn håller ovälkomna kvalster borta. På baksidan byggdes tre stycken reden 
med en lucka som går att öppna. Där lägger hönsen sina ägg och det går lätt att 
plocka fram dem. Insidan är inredd med pinnar som hönsen sitter och sover på 
nattetid. För att de ska kunna komma ut i trädgården har en trappa byggts 
med hjälp av grenar. Utomhusdelen är byggd med en stomme av 45 mm x 45 
mm-reglar och allt är noga klätt med hönsnät. Reglarna målades med 
falusvartfärg innan nätet häftades dit.  



 
Hönshuset är inrett med naturstenar och grenar att sitta på. Foto: Susanna ZackeDela 
fotot på Pinterest 

3. Inred hönshuset 

När huset är på plats är det dags att ta tag i interiören. Hönsen behöver 
bekväma sittpinnar, gödselbräda, torv och värpreden med halm. Minst en 
tredjedel av golvet ska vara täckt med spån, enligt Jordbruksverkets 
instruktion.  

https://static.cdn-expressen.se/images/3b/af/3baf0119857543588d2d3434420248cd/annan/original.jpg


Hönsen behöver även mat- och vattenbehållare som är stora nog att ge dem 
minst 100 respektive 25 millimeter var vid kanten, enligt 
förvaltningsmyndigheten. Under kyliga nätter behövs värmelampa i 
hönshuset. 

Och glöm inte att städa i hönshuset! En gång i veckan minst, enligt 
hönsuppfödare.  

4. Välj rätt ras och undvik sjuka höns 

Du skulle antagligen inte köpa en hund eller något annat husdjur utan att 
känna till vad det var för ras. Samma princip bör gälla när du bestämmer vilka 
höns du vill ha.  

Vill du ha en svensk lantras som kan leva på rester och som ger mindre och 
färre ägg än höns som avlats fram? Eller en dvärgras som inte förstör 
rabatten? Det finns många olika raser som är anpassade för olika klimat och 
miljöer, så läs på innan du bestämmer dig! Gå med i facebookgrupper som ”Vi 
som har höns” och ”Allt om höns”, prata med hönsuppfödare på 
hönsbytardagar som organisationerna för hobbyhöns i Sverige (Svenska 
Rasfjäderfäförbundet, Svenska Lanthönsklubben eller Svenska 
Kulturhönsföreningen) arrangerar och grotta ner dig i böcker om vad det 
innebär att skaffa höns.  

Innan du öppnar plånboken bör du också kontrollera att hönsen är friska. Ser 
de hängiga ut? Är de fria från ohyra?  
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Det finns många hönsraser så välj en som passar dig, din familj och området där ni 
bor. Foto: ShutterstockDela fotot på Pinterest 

5. Tupp eller inte? 

Går du inte bara i hönstankar, utan även vill ha en tupp till flocken gäller det 
att skaffa ytterligare tillstånd hos kommunen. Bor du i tätbebyggt område ges 
dock tillstånd sällan ut, av hänsyn till grannar.  

Nyvärpta ägg får du oavsett om dina hönor har en tupp bland dem. En del 
uppfödare vittnar om att tuppar har en lugnande inverkan på flocken, andra 
att hönorna pickar på den. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-05-25 Dnr SBN 2022/00153 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 

Telefon 0522-69 63 61 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Medborgarförslag från 

Malin Klang om att avskaffa krav på tillstånd för höns i 

trädgård 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för att ha höns i tätbebyggt område 

har inkommit från. Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 timmars 

tillsynstid, drygt 4000 kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt område.  

I medborgarförslaget lyfts att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa och att andra 

kommuner inte kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock och därmed inte 

heller tar ut någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som många kommuner är 

positiva till och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun underlättar för att fler ska 

kunna skaffa höns. 

 

Att hålla höns i detaljplanelagt område i Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt 

gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Förvaltningen 

kommer att se över kravet på tillstånd för höns i samband med en kommande översyn av de 

lokala föreskrifterna. Vad som är lämpligt i Uddevalla kommun gällande höns kommer att 

utredas i samband med översynen av föreskrifterna som ska påbörjas under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Medborgarförslag från Malin Klang inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö inkommet 2022-

03-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-09 § 54 inkommet 2022-03-15 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

Maria Jacobsson Jenny Karlsson 

Förvaltningschef Enhetschef 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-05-25 Dnr SBN 2022/00153 

  

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr SBN 2022/00153 

Remiss från kommunfullmäktige om Medborgarförslag från 
Malin Klang om att avskaffa krav på tillstånd för höns i trädgård 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att avskaffa krav på tillstånd för att ha höns i tätbebyggt 

område har inkommit från. Uddevalla kommun tar idag ut en taxa motsvarande 4 

timmars tillsynstid, drygt 4000 kronor för handläggning av tillstånd för höns i planlagt 

område.  

I medborgarförslaget lyfts att vissa kommuner tar ut en hälften så hög taxa och att andra 

kommuner inte kräver något tillstånd alls för att hålla en mindre hönsflock och därmed 

inte heller tar ut någon avgift. Att hålla en liten flock höns är något som många 

kommuner är positiva till och förslagsställaren vill att även Uddevalla kommun 

underlättar för att fler ska kunna skaffa höns. 

Att hålla höns i detaljplanelagt område i Uddevalla kommun kräver idag tillstånd enligt 

gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Förvaltningen 

kommer att se över kravet på tillstånd för höns i samband med en kommande översyn 

av de lokala föreskrifterna. Vad som är lämpligt i Uddevalla kommun gällande höns 

kommer att utredas i samband med översynen av föreskrifterna som ska påbörjas under 

hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Medborgarförslag från Malin Klang inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Expressen inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag - artikel från Göteborgsposten inkommet 2022-03-15 

Bilaga till medborgarförslag – växande trend att ha höns i stadsmiljö inkommet 2022-

03-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-09 § 54 inkommet 2022-03-15 

 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Torun Elgebäck (C) och Kenneth 

Engelbrektsson (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Malin Witt 

 

Justerat 2022-06-20 

Mikael Staxäng 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-20 intygar  

Malin Witt 

 
Skickat 2022-06-21 till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00368 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att kommunen 

ska ersättningsinvestera i en ny konstgräsplan i Ljungskile då nuvarande plan är utsliten 

samt att detta ska ske på samma premisser som för Herrestad och Thordéngården. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av bland annat 

konstgräsplanen, samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs investeringsmedel för ny 

konstgräsanläggning.  

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad.  

Ärendet har även behandlats av ungdomsfullmäktige som beslutade att ställa sig bakom 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 115. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 156. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-11-11. 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 

(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Deltar ej i beslut 

Jarmo Uusitalo (MP) avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 215 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-21 Dnr KS 2021/00368 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att kommunen 

ska ersättningsinvestera i en ny konstgräsplan i Ljungskile då nuvarande plan är utsliten 

samt att detta ska ske på samma premisser som för Herrestad och Thordéngården. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av bland annat 

konstgräsplanen, samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs investeringsmedel för ny 

konstgräsanläggning. 

 

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad.  

 

Ärendet har även behandlats av ungdomsfullmäktige som beslutade att ställa sig bakom 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 115. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 156. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2021-11-11. 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-06-21 Dnr KS 2021/00368 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Lars Olsson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 



Motion: En uppgradering av konstgräsplanen vid Skarsjövallen 

Sammanfattning. 

Nu har Kultur och Fritidsförvaltningen investerat i två konstgräs ytor i Uddevalla. Herrestad 

och Thordengården.  Detta betyder oerhört mycket för föreningslivet i kommunen.  Barn o 

ungdomar får fina träningsmöjligheter.   

Nu har Uddevallapartiet tidigare lämnat in en motion att konstgräsytan i Ljungskile ska föras 

över från SBN till KULF. Detta innebär att samma förvaltning som har kompetensen har 

ansvaret för ytorna. 

Dags att investera i ny konstgräsplan i Ljungskile 

Ärende.  

Under år 2020/21 har ett antal fotbollsföreningar med konstgräsplaner fått eller ska få dessa 
utbytta.  
Föreningar har nya konstgräsplaner som Kultur och fritidsförvaltningen har budgeterat och 
investerat. Denna satsning gör att barn o ungdomar får goda träningsmöjligheter. 
 
De barn och ungdomar som tränar i Ljungskile ska också ha goda träningsmöjligheter.  
Idag är den konstgräsplanen vid Skarsjövallen utsliten och lag från Ljungskile kan inte träna 
där. 
Därför lägger Uddevallapartiet denna motion. 
 
Uddevallapartiet vill att HELA Uddevalla kommun ska leva. 
 
Uddevallapartiet vill alltså  

Att man från kommunens sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i 

Ljungskile på samma premisser som för Herrestad och Thordengården.  

 

För Uddevallapartiet 

 

Lars Olsson    Kent Andreasson  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2022-03-23 Dnr SBN 2021/00377 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 

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

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) skriver i sin motion att man från kommunens 

sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i Ljungskile på samma 

premisser som i Herrestad och Thordéngården.  

Efter förhandlingar mellan Ljungskile sportklubb (LSK) och Uddevalla kommun, 

beslutades att kommunen återtar rådigheten över konstgräsplanen. Det framtida ansvaret 

gällande drift och skötsel kommer dock ligga hos Kultur och fritid, så även frågan om 

investering i en ny konstgräsplan till Skarsjövallen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-03-23 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-18 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-18 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Anna Sällström 

Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 

Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr SBN 2021/00377 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) skriver i sin motion att man från kommunens 

sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i Ljungskile på samma 

premisser som i Herrestad och Thordéngården.  

 

Efter förhandlingar mellan Ljungskile sportklubb (LSK) och Uddevalla kommun, 

beslutades att kommunen återtar rådigheten över konstgräsplanen. Det framtida ansvaret 

gällande drift och skötsel kommer dock ligga hos Kultur och fritid, så även frågan om 

investering i en ny konstgräsplan till Skarsjövallen 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23  

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-18 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-18  

 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 

(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att anse motionen besvarad  

 

 
Vid protokollet  

Malin Witt 

 

Justerat 2022-04-25  

Mikael Staxäng  

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  

Malin Witt 

  
Skickat 2022-04-27 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-25 Dnr KFN 2021/00095 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) föreslår i sin motion att man från kommunens 

sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i Ljungskile på samma 

premisser som i Herrestad och Thordéngården.  
 

Kultur och fritidsnämnden föreslog 2022-04-20 (§ 71) för kommunfullmäktige att  

godkänna den överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1. Överenskommelsen innebär bland annat att 
Uddevalla kommun återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samma ärende 

föreslogs även att kultur och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet 

angivna områdets framtida drift och att nämnden ska tillföras investeringsmedel för ny 

konstgräsanläggning.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-04-20 § 71  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-10 § 153 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb.  

 

 

 

Annica Ryman Roger Hansson  

Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KFN 2021/00095 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) föreslår i sin motion att man från kommunens 

sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i Ljungskile på samma 

premisser som i Herrestad och Thordéngården.  

Kultur och fritidsnämnden föreslog 2022-04-20 (§ 71) för kommunfullmäktige 

att  godkänna den överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1. Överenskommelsen innebär bland annat att 

Uddevalla kommun återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samma 

ärende föreslogs även att kultur och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i 

avtalet angivna områdets framtida drift och att nämnden ska tillföras investeringsmedel 

för ny konstgräsanläggning.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-04-20 § 71  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-10 § 153 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb. 

 

Protokollsanteckning  
Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Miljöpartiet anser att anläggning av en konstgräsplan på Skarsjövallen inte är 

acceptabelt ur ett samhällsperspektiv om hänsyn tas till andra faktorer än att maximera 

möjligheterna att spela fotboll eftersom konstgräsplaner är den näst största källan till 

mikroplaster.  

Vi noterar också att förvaltningen väljer att föreslå ett ur miljösynpunkt sämre 

alternativ, vilket vi anser vara beklagligt.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Vi förordar att innan arbetet med konstgräsplaner startar, att förvaltningen 

besöker tex. Gärsnäs och Trelleborg i Skåne för att se hur dessa arbetar med naturgräs 

kombinerat med ett underlag av biokol.  

På den förstnämnda (väl fungerande) planen spelades en seriematch i fotboll helgen före 

första advent, dvs. sent i november förra året, se: Seriefotboll på naturgräs! | Skånefrö 

(skanefro.se), se även Trelleborgs kommun (Kommunen satsar på klimatsmart och 

hållbart naturgräs - Trelleborgs kommun). 

 
Vid protokollet  

Josefin Florell 

 

Justerat 2022-06-15  

Annelie Högberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2022-06-21 till 

Motionärerna  

Kommunfullmäktige  

 

file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/www.trelleborg.se/nyheter/kommunen-satsar-pa-klimatsmart-och-hallbart-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DhjEpbjjZ5+CaoPsk1MjbxAjtZOq4CqBYUaT9hf4v38E=&reserved=3D0
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Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2021/00368 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

En motion från Uddevallapartiet om att kommunens ska investera i en ny konstgräsplan 

på Skarsjövallen i Ljungskile, på samma sätt som man gjort med planerna i Herrestad 

och Thordengården.  

 

I diskussionen i ungdomsfullmäktige kommer det fram att Skarsjövallen idag är så dålig 

att den har spelförbud. Fördelar som diskuteras med förslaget är att det är bra att göra 

satsningar, nackdelen är att det kostar pengar. Något som tas upp i diskussionen är att 

det kostade ca 2 miljoner att rusta upp planen på Undavallen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om uppgradering av 

konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att ställa sig bakom motionen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 216 Dnr KS 2021/00255 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP) har inkommit med motion om att kultur- 

och fritidsnämnden tar över driftansvaret för konstgräsplanen i Ljungskile. Förslaget 

motiveras av nämndens kunskap om skötsel och hantering.  

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av det område som 

överenskommelsen omfattar, bland annat konstgräsplanen.  

 

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21.  

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 114.  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-255 § 105. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22.  

Motion från Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

Deltar ej i beslut 

Jarmo Uusitalo (MP) avstår från att delta i beslutet. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-06-21 Dnr KS 2021/00255 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 

effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP) har inkommit med motion om att kultur- 

och fritidsnämnden tar över driftansvaret för konstgräsplanen i Ljungskile. Förslaget 

motiveras av nämndens kunskap om skötsel och hantering. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnaden. Nämnderna hänvisar i sina svar till den överenskommelse som 

träffats mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun och som innebär att 

kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samband med att 

kommunfullmäktige 2022-06-28 godkände överenskommelsen beslutades också att 

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för den framtida driften av det område som 

överenskommelsen omfattar, bland annat konstgräsplanen. 

 

Nämnderna föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-15 § 114. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-255 § 105. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22. 

Motion från Lars Olsson (UP), och Kent Andreasson (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Lars Olsson (UP), Kent Andreasson (UP) 

Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden 



Motion: En effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning. 

Uddevallapartiet vill att plastgräsplaner i Uddevalla kommun har en gemensam och effektiv 

hantering av en förvaltning och inte två som idag. Detta är det bästa då kompetens finnes 

inom Kultur och fritidsförvaltningen både för miljön och planens livslängd.  

Ärende.  

Under år 2020/21 har ett antal fotbollsföreningar med plastgräsplaner fått eller ska få dessa 
utbytta.  
Föreningar har nya plastgräsplaner som Kultur och fritidsförvaltningen har budgeterat och 
investerat. Denna satsning gör att barn o ungdomar får goda träningsmöjligheter. 
 
De barn och ungdomar som tränar i Ljungskile ska också ha goda träningsmöjligheter.  
Därför lägger Uddevallapartiet denna motion. 
Idag har Samhällsbyggnadsförvaltningen hand om plastgräsplanen i Ljungskile vilket inte är 
optimalt när det gäller kunskap för skötsel och hantering. 
 
Uddevallapartiet vill att HELA Uddevalla kommun ska leva. 
 
Uddevallapartiet vill alltså  

Att Kultur och fritidsförvaltningen tar över hanteringen av plastgräsplanen i Ljungskile. 

 

För Uddevallapartiet 

 

Lars Olsson    Kent Andreasson  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-02-22 Dnr SBN 2021/00049 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Peter Fridlund 

Telefon 0522-69 64 04 
peter.fridlund@uddevalla.se 

 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 

effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att driftansvaret av konstgräsplanen i Ljungskile, flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden.  

 

Detta då dem anser att kompetensen för skötsel och drift gällande dessa typer av 

anläggningar finns hos kultur och fritid. 

 

Efter långa förhandlingar mellan föreningen (LSK) och Uddevalla kommun, beslutades 

att kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. Det framtida 

ansvaret gällande drift och skötsel kommer att vara hos kultur och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) inkommen 2021-04-21 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 inkommen 2021-04-21 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Peter Fridlund 

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Motionärer 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr SBN 2021/00049 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att driftansvaret av konstgräsplanen i Ljungskile, flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden. 

 

Detta då dem anser att kompetensen för skötsel och drift gällande dessa typer av 

anläggningar finns hos kultur och fritid. 

 

Efter långa förhandlingar mellan föreningen (LSK) och Uddevalla kommun, beslutades 

att kommunen återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. Det framtida 

ansvaret gällande drift och skötsel kommer att vara hos kultur och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) inkommen 2021-04-21 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 inkommen 2021-04-21  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 

bifall till förslaget i handlingarna 

 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent 

Andreassons (UP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger 

Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att anse motionen besvarad 

 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren 

  
Skickat 2022-03-25 till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-25 Dnr KFN 2021/00093 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 

effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att driftansvaret av konstgräsplanen i Ljungskile flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden. 

  
Detta då de anser att kompetensen för skötsel och drift gällande dessa typer av anläggningar 

finns hos kultur och fritid.  

 

Enligt överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla kommun återtar 

kommunen rådigheten över bland annat konstgräsplanen. Det framtida ansvaret gällande 

drift och skötsel kommer att vara hos kultur och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-04-20 § 71  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb.  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Roger Hansson 

Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KFN 2021/00093 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att driftansvaret av konstgräsplanen i Ljungskile flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden. Detta då de anser att 

kompetensen för skötsel och drift gällande dessa typer av anläggningar finns hos kultur 

och fritid. Enligt överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 

kommun återtar kommunen rådigheten över bland annat konstgräsplanen. Det framtida 

ansvaret gällande drift och skötsel kommer att vara hos kultur och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 Kultur och fritidsnämndens 

protokollsutdrag 2022-04-20 § 71 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb.  

 

Protokollsanteckning  
Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Miljöpartiet anser att anläggning av en konstgräsplan på Skarsjövallen inte är 

acceptabelt ur ett samhällsperspektiv om hänsyn tas till andra faktorer än att maximera 

möjligheterna att spela fotboll eftersom konstgräsplaner är den näst största källan till 

mikroplaster.  

Vi noterar också att förvaltningen väljer att föreslå ett ur miljösynpunkt sämre 

alternativ, vilket vi anser vara beklagligt.  

Vi förordar att innan arbetet med konstgräsplaner startar, att förvaltningen 

besöker tex. Gärsnäs och Trelleborg i Skåne för att se hur dessa arbetar med naturgräs 

kombinerat med ett underlag av biokol.  

På den förstnämnda (väl fungerande) planen spelades en seriematch i fotboll helgen före 

första advent, dvs. sent i november förra året, se: Seriefotboll på naturgräs! | Skånefrö 

(skanefro.se), se även Trelleborgs kommun (Kommunen satsar på klimatsmart och 

hållbart naturgräs - Trelleborgs kommun). 
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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Josefin Florell 

 

Justerat 2022-06-15  

Annelie Högberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-15 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2022-06-21 till 

Motionärerna  

Kommunfullmäktige  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 217 Dnr KS 2019/00912 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. 

Motionen föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt 

HR system enligt motionens intentioner. 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

  

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

  

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla 

att komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. 

Dessa platser är vikta för människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan 

definitivt vara människor med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 217 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 324. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-06-09 § 21 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-11 § 326 

 

Yrkanden 

Annelie Högberg (S) för (S), (C), (M) och (L) yrkar tillägg till förslaget i handlingarna 

enligt följande: att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram definitioner och 

övergripande mål för kommunens anställda med funktionsvariationer.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Annelie 

Högbergs (S) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen även bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad med hänvisning till rekryteringsprocessen samt Winlas 

systemet som används idag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram definitioner och övergripande mål  

för kommunens anställda med funktionsvariationer. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Personalavdelningen 

1(2) 

2021-09-23 Dnr KS 

  

 

Handläggare 

HR-strateg Feniks Beka 

Telefon 0522-69 56 13 
feniks.beka@uddevalla.se 

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om mål och definition kring 
personer med funktionsvariation samt kompetenser i HR 
system  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. 

Motionen föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt 

HR system enligt motionens intentioner. 

 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 
 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

 
Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

 

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

 

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla att 

mailto:feniks.beka@uddevalla.se


 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-09-23 Dnr KS  

  

 

 

 

komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. 

Dessa platser är vikta för människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan 

definitivt vara människor med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Stefan Skoglund (S) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad med hänvisning till rekryteringsprocessen samt Winlas 

systemet som används idag.  

 

 

 

Malin Krantz Feniks Beka 

Kommundirektör HR-strateg 

Skickas till 

Stefan Skoglund (S) 



 

 

Attraktiv arbetsgivare! 
 
 
 
 
 

 
Uddevalla kommun är en stor arbetsgivare. Bland våra medborgare finns personer med 
olika hinder som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens 
verksamhet. Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens 
anställda som stått långt utanför arbetsmarknaden. 
 
Det finns inget centralt fastställt mål eller definition för detta vilket vore bra för att kunna 
följa upp och utveckla verksamheten samt när vi rekryterar och upphandlar. 
Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner eller övriga näringslivet. 
 
Bland kommunens anställda finns mycket kompetens som vi behöver ta tillvara. För att 
kunna få en övergripande strategisk bild över denna kompetens skulle möjlighet via 
medgivande kunna ges att registrera dessa kompetenser utöver det man är anställd för.  
Vi står in för tuffa utmaningar där resurserna skall räcka till allt fler utav demografiska 
orsaker och då behöver vi ibland strukturera om för att jobba på ett annat sätt än tidigare. 
Då vore det bra att kunna se anställdas kompetenser så som andra utbildningar, språk, 
särskilda färdigheter samt de interna utbildningar man har. 
När kommunen upphandlar nytt HR system skulle dessa kriterier kunna vara med. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att utreda förutsättningarna för att införa mål och definition enligt motionens intentioner. 
 
Att dessa definitioner även gäller som sociala krav vid rekryteringar och i lämpliga 
upphandlingar. 
 
Att utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt HR system enligt motionens intentioner. 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 2019/00912  

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och rådet för personer med 

funktionshinder. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-16 

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Kommunstyrelsen  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2019/00912 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. Motionen 

föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt HR 

system enligt motionens intentioner. 

 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla att 

komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. Dessa platser är vikta för 

människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan definitivt vara människor 

med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 21 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Stefan Skoglund (S) 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

att ställa sig positivt till förslagen i motionen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218 Dnr KS 2021/00170 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 
Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till föreslagit att alla nya fordon inom Uddevalla 

kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om Uddevalla kommun ska nå 

målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning påbörjas redan nu och 

förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål skriver han. Genom 

motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag från och med den 1 

juli 2021 inte ska få köpa in eller hyra fordon som drivs med fossila bränslen. Undantag 

skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria alternativ.  

Fullmäktige remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt svar uppger 

att förvaltningen från årsskiftet 2022 endast köper in klimatbonusbilar, förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom laddinfrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. 

Kommunfullmäktige har antagit energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan Dnr 

KS 2021/00348 där det övergripande målet är att Uddevalla kommun ska bli 

fossiloberoende 2030 och med delmål är att kommunala verksamheter och helägda 

bolag ska vara fossilbränslefria 2025. Kommunfullmäktige har även beslutat om 

klimatlöften Dnr KS 2021/00454 att under 2022 köpa/leasa klimatbonusbilar. 

Klimatbonusbilar innebär att köp av nya lätta fordon med låga utsläpp av koldioxid 

premieras med en bonus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-17 

Energi- och klimatplan Dnr KS 2021/00348 

Klimatlöften Dnr KS 2021/00454 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-04-21 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar enligt följande: 

1. Målsättning ändras till: ”I första hand köps elbilar in och laddinfrastrukturen för 

dessa byggs ut under det närmaste året.”  

2. Kommundirektören får i uppdrag att se till att åtgärderna är genomförda inom ett år. 

 

David Höglund Velasquez (V) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till Jarmo Uusitalos 

(MP) yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 218 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-17 Dnr KS 2021/00170 

  

 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 

Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till Uddevalla kommunfullmäktige föreslagit att 

alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om 

Uddevalla kommun ska nå målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning 

påbörjas redan nu och förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål 

skriver han. Genom motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag 

från och med den 1 juli 2021 inte ska få köpa in eller hyra fordon som drivs med fossila 

bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria 

alternativ.  

Fullmäktige remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt svar uppger 

att förvaltningen från årsskiftet 2022 endast köper in klimatbonusbilar, förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom laddinfrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. 

Kommunfullmäktige har antagit energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan Dnr 

KS 2021/00348 där det övergripande målet är att Uddevalla kommun ska bli 

fossiloberoende 2030 och med delmål är att kommunala verksamheter och helägda 

bolag ska vara fossilbränslefria 2025. Kommunfullmäktige har även beslutat om 

klimatlöften Dnr KS 2021/00454 att under 2022 köpa/leasa klimatbonusbilar. 

Klimatbonusbilar innebär att köp av nya lätta fordon med låga utsläpp av koldioxid 

premieras med en bonus. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2022-06-17 

Energi- och klimatplan Dnr KS 2021/00348 

Klimatlöften Dnr KS 2021/00454 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-04-21 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-06-17 Dnr KS 2021/00170 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Birgitte Johansson 

Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



  
 
 

 

Motion om att alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria.  

 
Uddevalla kommun hade hösten 2020 strax under 500 fordon av olika slag. Majoriteten utgörs av 
personbilar och lättare lastbilar, varav ca 60% dieselbilar, ca 70% av bränsleförbrukningen var diesel. 
Något mindre än hälften av kommunens fordon är över fem år.  
Uddevalla kommun har som målsättning att var fossilfritt år 2030. Den största enskilda orsaken till 
utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen Uddevalla är fordonstrafik.  
 

 
Bilden är från VG regionens koldioxidbudget, men den geografiska kommunen Uddevalla är i stort 
sett jämförbar med regionen: 33% av utsläppen kommer från inrikes transporter, 42% från utrikes 
transporter (inkl. höghöjdseffekter). Totalt kommer alltså 75% av utsläppen från transportsektorn.  
 

Samma information framkommer i följande bild, som inte visar utsläpp, utan användningen av olika 
energislag. 38% av all tillförd energi i Uddevalla kommun kom från oljeprodukter och i stort sett alla 
oljeprodukter gick till transporter. 47% av den slutliga energiförbrukningen gick till transporter.  

 



  
 
 

Om Uddevalla kommun menar allvar med att nå sitt mål om att vara fossilfritt 2030 så måste 
omställningen påbörjas redan nu och ge förvaltningarna en tydlig politisk styrning mot detta mål.  
Det finns ett antal ytterligare åtgärder som skulle kunna göras för att effektivisera fordons-
hanteringen, och vi är medvetna om att vissa åtgärder redan är på väg. Vi kommer dock att 
återkomma i frågan även i andra sammanhang.  

Vid en undersökning vintern 2021 framkom att det i förvaltningarna upplevdes som en konflikt 
mellan att välja fordon som inte drivs med fossila bränslen och ett högre inköpspris för fossilfria 
fordon och att man då prioriterar lägre inköpskostnader av budgetskäl.  
 
Avsikten med denna motion är att ge Uddevalla kommuns förvaltningar och bolag en tydlig signal om 
att övergången till ett fossilfritt samhälle omfattar all verksamhet och med denna motion yrkar 
Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla att:  

 

- Uddevalla kommun och dess bolag får från och med 1 juli 2021 inte köpa eller hyra fordon 
som drivs med fossila bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu 
inte finns fossilfria alternativ.  
 

 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla den 8 mars 2021  

Jarmo Uusitalo 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00170  

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 
Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Motionen handlar om att Uddevalla kommun och dess bolag från och med 1 juli 2021 

inte ska köpa eller hyra fordon som drivs med fossila bränslen. Undantag skall endast 

göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria alternativ. I motionen lyfts hur 

åtgärden är ett sätt att uppnå Uddevallas mål om att vara fossilfritt 2030. 

Beslutsunderlag 

Motion, daterad 2021-03-08 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja motionen 

Reservation/Protokollsanteckning 

Liam Rognli ställer sig bakom förslaget med motiveringen att Uddevalla skulle kunna 

visa vägen i en fossilfri omställning 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-03-01 Dnr SBN 2021/00154 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jörgen Storm 

Telefon 0522-69 64 60 
Jorgen.storm@uddevalla.se 

 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till Uddevalla kommunfullmäktige föreslagit att 

alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om 

Uddevalla kommun ska nå målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning 

påbörjas redan nu och förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål 

skriver han. Avsikten med motionen är att ge Uddevalla kommuns förvaltningar och 

bolag en tydlig signal om att övergången till ett fossilfritt samhälle omfattar all 

verksamhet. Genom motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag 

får från och med 1 juli 2021 inte köper in eller hyr fordon som drivs med fossila 

bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria 

alternativ. 

 

Förvaltningen köper från årsskiftet 2022 endast in klimatbonusbilar förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom ladd infrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-23 § 19 inkommit 2021-04-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 61 inkommit 2021-03-16 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) inkommen 2021-03-16 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att skicka tjänsteskrivelsen som svar på remissen 

 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning ansvarar för stora delar av Uddevalla 

kommuns fordonspark. Förvaltningen arbetar för att styra övriga förvaltningar där det är 

möjligt att köpa fossilfria fordon och att över tid ha en fossilfri fordonspark, i riktning 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-03-01 Dnr SBN 2021/00154 

  

 

 

 

med Kommunfullmäktiges mål om att öka fossilfira bränslet i Uddevalla kommun och i 

linje med Agenda 2030. Man köper sedan januari 2022 i första hand in klimatbonusbilar 

efter beslut om klimatmål i kommunfullmäktige Dnr KS 2021/00454 § 215. 

 

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att för att nå målet om att vara fossilfria 2030 behöver 

laddinfrastrukturen vara i framkant för att möjliggöra inköp av rena elbilar och 

därigenom nå fossilfritt 2030.  

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Jörgen Storm 

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr SBN 2021/00154 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom  

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo (MP) har i en motion till Uddevalla kommunfullmäktige föreslagit att 

alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria. Förslaget syftar till att om 

Uddevalla kommun ska nå målet om att vara fossilfritt 2030 behöver en omställning 

påbörjas redan nu och förvaltningarna behöver en tydlig politisk styrning mot detta mål 

skriver han. Avsikten med motionen är att ge Uddevalla kommuns förvaltningar och 

bolag en tydlig signal om att övergången till ett fossilfritt samhälle omfattar all 

verksamhet. Genom motionen vill Miljöpartiet att Uddevalla kommun och dess bolag 

får från och med 1 juli 2021 inte köper in eller hyr fordon som drivs med fossila 

bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria 

alternativ. 

 

Förvaltningen köper från årsskiftet 2022 endast in klimatbonusbilar förutom i 

undantagsfall där det ej är möjligt att köpa in klimatbonusbilar, utifrån beslut Dnr KS 

2021/00454 § 215. Allt eftersom ladd infrastrukturen tillåter, köps elbilar in i första 

hand. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-23 § 19 inkommit 2021-04-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 61 inkommit 2021-03-16 

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) inkommen 2021-03-16 

 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 

(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna  

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att skicka tjänsteskrivelsen som svar på remissen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Malin Witt 

 

Justerat 2022-04-25  

Mikael Staxäng  

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  

Malin Witt 

  
Skickat 2022-04-27 till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 

Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 

miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 

bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   

Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 

fossiloberoende region 2030.  

För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 

klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 

genomföras. Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 

2022. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 

kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 

klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Den 15 december 2021 

kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att 

överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 

ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs arbetet upp. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunen antar 11 utav 20 klimatlöften som bedöms 

kunna genomföras under 2022:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 

3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 

4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 

5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

7. Vi bygger i trä. 

8. Vi installerar solenergi. 

9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 

10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 

11. Vi har en laddplan för kommunen. 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jerker 

Lundin (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez 

(V), Monica Bang Lindberg (L), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Christer Hasslebäck 

(UP) yttrar sig i ärendet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 215 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 

Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 

20 klimatlöften inför 2022 

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jarmo 

Uusitalo (MP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jerker Lundin (KD): Återremittera ärendet för en konsekvensanalys avseende 

ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade konsekvenser där utfallet beskrivs 

på ett tydligt sätt. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 

finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta de 11 klimatlöften som bedöms kunna genomföras under 2022. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eftersträvar en politik som tar hänsyn till 

ekologisk- social- och ekonomisk hållbarhet. De två sistnämnda saknas helt i förslaget. 

Vidare saknas en redogörelse för vad som är lagreglerat och vad som är lokalt satta 

mål.  

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar därför på att ärendet återremitteras 

för en konsekvensanalys avseende ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade 

konsekvenser där utfallet beskrivs på ett tydligt sätt. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2021-10-18 

Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 

Sebastian Johansson 

Skickat 2021-10-19 

Samtliga nämnder, Västra Götalandsregionen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00348 

Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 
kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 

fram en Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Ett förslag på Energi- och 

klimatplan har tagits fram. Den avser energianvändning och klimatpåverkan inom 

kommunens territorium, kommunens verksamhet samt bolag. Planen består av två delar. 

Den ena delen består av omvärldsanalys och megatrender, nuläget för Uddevalla 

kommun samt övergripande energi- och klimatmål, framtidsbild 2030 inom tre utvalda 

områden. Den andra delen är en åtgärdsplan som utgår från de tre framtidsbilderna 

2030. Åtgärdsplanen beskriver vad som ska genomföras och vem som har 

samordningsansvar. Åtgärdsplanen följas upp, utvärderas och justeras årligen. Nya 

åtgärdsförslag tas vid behov fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som 

kan påverkar åtgärderna.  

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder, helägda kommunala bolag och 

politiska partier. Inkomna remissvar visar att man ställer sig bakom förslaget på energi- 

och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan. Synpunkter har beaktats och gett ytterligare 

inspel i planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-02-23 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-28 

Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 

Sammanställning remissvar energi- och klimatplan 

Slutrapport – Beräkning av koldioxidutsläpp 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan, 

att kommunstyrelsen årligen ska följa upp, utvärdera och eventuellt föreslå justeringar 

av åtgärdsplanen, 

att nämnderna årligen, i samband med budgetdialogen, ska beakta åtgärdsplanen.  

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2022-03-14: Elving Andersson (C), Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-14 

Sebastian Johansson 

Skickat 2022-03-15 

Samtliga nämnder, helägda bolag och stiftelser 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr KS 2021/00489 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 
åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, 
Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KS) har inkommit med en motion om att den 

gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4 ska rivas skyndsamt 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-20 samt att samhällsbyggnads-

förvaltningen ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Nämnden skriver i sitt remissvar att rivning av byggnad är planerad att ske under 2022 

samt att fastigheten är dedikerad för personalparkering till Ljungskileskolan från och 

med 2023 och tills vidare. Därefter finns möjlighet att utveckla området med bostäder 

då fastigheten omfattas av detaljplan LJ147 som vann laga kraft 2018-01-19. Planen 

medger bostäder i högst tre våningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22.  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17.  

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109.  

Detaljplan LJ147, Bilaga 1. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-06-22 Dnr KS 2021/00489 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, 

Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KS) har inkommit med en motion om att den 

gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4 ska rivas skyndsamt 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-20 samt att samhällsbyggnads-

förvaltningen ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning.  

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden 

skriver i sitt remissvar att rivning av byggnad är planerad att ske under 2022 samt att 

fastigheten är dedikerad för personalparkering till Ljungskileskolan från och med 2023 

och tills vidare. Därefter finns möjlighet att utveckla området med bostäder då 

fastigheten omfattas av detaljplan LJ147 som vann laga kraft 2018-01-19. Planen 

medger bostäder i högst tre våningar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen med detta kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17. 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109. 

Detaljplan LJ147, Bilaga 1. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-06-22 Dnr KS 2021/00489 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

David Sahlsten (KD) 

Jerker Lundin (KD) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

Kristdemokraterna, Uddevalla  facebook.com/kduddevalla 

Junogatan 3 

451 42  UDDEVALLA 

Kristdemokraterna, Uddevalla 

Nu är det nog! 

Den 20 februari 2020 tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att den gamla vårdcentralen i Ljungskile, 
Tjöstelsröd 1:14 Arendalsvägen 4. I ärendebeskrivningen från förvaltningen skriver man ”Byggnaden har 
dessvärre under denna tid blivit föremål för både skadegörelse och tillhåll och anses idag vara utom 
räddning.”. Kristdemokraterna i Uddevalla håller med förvaltningen om den beskrivningen och anser att 
en rivning genomförs skyndsamt. Rivningen behöver aktualiseras på nytt, ett och ett halvt år senare, 
särskilt med tanke på hur den förfular Ljungskile centrala delar och nämnda risker, ska rivningen ske så 
fort som möjligt. 

När byggnaden är riven måste kommunen ta fram förslag på användningsområden för just den här 
tomten.  

Kristdemokraterna i Uddevalla yrkar på: 

a t t den styrande majoriteten omedelbart åtgärdar fastighet Tjöstelsröd 1:14 enligt beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 a t t Samhällbyggnadsförvaltningen tar fram förslag på hur fastigheten kan användas i 
framtiden. 

   

 

 

David Sahlsten   Jerker Lundin 

Gruppledare Kristdemokraterna  Ledamot, Samhällsbyggnadsnämnden 

M
otion 

https://www.facebook.com/kduddevalla
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Plankarta med best.

Bullerutredning, WSPPlanbeskrivning inkl genomförandebeskrivning
Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB

Fastighetsförteckning

Plankarta tillhörande detaljplan för
Tjöstelsröd 1:14
Upprättad av Samhällsbyggnad

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

Daniel Andersson
planarkitekt

Antagen:

Laga kraft:

599/00

2017-05-10

2018-01-19
Plan nr:

Till planen hör:

Planens nr: LJ 147
Antagen av SBN:
Laga kraft:

2017-05-10
2018-01-19

An
tag

and
eha

ndl
ing

Figur som bl a. visar skillnad mellan taknockshöjd
och byggnadshöjd på en byggnad med sadeltak.
Vid andra takformer gäller andra beräkningssätt
se bl a. bygglovguiden.se
Byggnadens höjd mm beräknas från markens
medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden
ligger mindre än sex meter från allmän plats,
ska dock beräkningen utgå ifrån den allmänna 
platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat.

1 våningTa
kn

oc
ksh

öjd
By

gg
na

ds
hö

jd Mer än 0,7 m innebär att
vinden räknas som våning

Mer än 1,5 m innebär att
källaren räknas som våning

Takvinkel

Grundkarta framställd genom utdrag ur 
Uddevalla Kommuns digitala baskarta.
Kartstandard enligt HMK-K.2.2.6.1 
Fullständighet:            standard 2  
Lägesnoggrannhet:    standard 2 
Aktualitet:                    standard 1

Martin Jonsson
Mätningschef
Uddevalla Kommun

Uddevalla 2011-xx-xxUpprättad

Skala 1:1000
Koordinatsystem
I plan                    : SWEREF 99 12 00
I höjd                    : RH 70

Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning0:00
Samfällighets:00
Gemensamhetsanläggningga:00
LedningsrättLr
Servituts:00

Skärmtak

Trappaeq Häck, mittlinje
Staket
Stenmur, mittlinje
Stödmur
Slänt
Dikee
Vattendrage

Höjdkurva20

MarkhöjdE 00.0
Körbana
Refug
Gång- och cykelbana
Vägräcke

p Barrskog
n Lövskog
B Berg

Belysningsstolpe
Brunn

W Fast fornlämning
Fornminne, yta
Rutnätspunkt

Övrig byggnad
Transformatorstation

ElledningE

Byggnader Takens begränsningslinjer 
redovisas

Traktgräns

Riskutredning, Norconsult0 5025 Meter
Skala i A2 format 1:500

Tjöstelsröd

Grundkarta
Övriga handlingar:

2017-01-12

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00 Högsta byggnadssarea i m2

Begränsning av markens utnyttjande
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

Höjd på byggnader
))+0,0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

III Högsta antal vångar, 4 kap 11 § punkt 1
Stängsel och utfart

( (

l lØ

Ø Utfartsförbud,  4 kap 9 § PBL
Placering
p1 Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, 4 kap 16 § punkt 1  PBL
Utförande

Markens anordnande och vegetation

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft, 4 kap 21 § PBL
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6 §, 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL

b1 Minst hälften av bostadsrummen i bostadslägenhet ska vändas mot tyst eller ljuddämpad sida

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Minst 50% av takytor ska utgöras med fördröjande nyggnadsmaterial/byggnadsteknik

Minst 50% av marken ska möjliggöra infiltration av dagvatten

Friskluftintag och ventilationsanläggningar ska vara vända i riktning bort från Bohusbanan

UPPLYSNINGAR
Vid byggnation ska den geotekniska utredningen beaktas, ProjekteringsPM/Geoteknik utförd av Bohusgeo rev 2017-01-16

b2 Byggnadskonstruktion ska utföras så att vibrationer uppgår till högst 0,4 mm/s vägd RMS

Vid byggnation ska utförd bullerutredning beaktas, Trafikbuller från väg och järnväg Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-27

Minsta antal platser för cykel inom kvartersmark i väderskyddat cykelgarage, som är lättillgängligt 
från entré /markplan, ska vara 1 st per bostadslägenhet. 

Dagvattenutredning, WSP

2016-09-29

1:500

Vid byggnation ska utförd riskutredning beaktas, Riskutredning avseende transport av farligt gods utförd av Norconsult 2011-12-15
Vid byggnation ska utförd dagvattenutredning beaktas, PM dagvattenhantering Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-06



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-17 Dnr SBN 2021/00506 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sofia Bergkvist 

Telefon 0522-69 60 00 
sofia.bergkvist@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från David Sahlsten 

(KD) och Jerker Lundin (KD) om åtgärder och utveckling för 

fastigheten Tjöstelsröd 1:14, Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten och Jerker Lundin har genom Kristdemokraterna inkommit med en 

Motion berörande gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4. 

Motionen yrkar på att vårdcentralen ska rivas skyndsamt enligt 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning samt att Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning.  

 

Rivning av byggnad är planerad att ske under 2022. Fastigheten är dedikerad för 

personalparkering till Ljungskileskolan från och med 2023 och tills vidare. Därefter 

finns möjlighet att utveckla området med bostäder då fastigheten omfattas av detaljplan 

LJ147, se bilaga 1, som vann laga kraft 2018-01-19. Planen medger bostäder i högst tre 

våningar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

Motion från David Sahlsten och Jerker Lundin (KD), inkommen 2021-09-14 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, inkommet 2021-09-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109 upprättat 2020-02-25 

Detaljplan LJ147, Bilaga 1 upprättad 2017-05-10 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Sofia Bergkvist 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr SBN 2021/00506 

Remiss från kommunfullmäktige om Motion från David 
Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om åtgärder och 
utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, Arendalsvägen 4 i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

David Sahlsten och Jerker Lundin har genom Kristdemokraterna inkommit med en 

Motion berörande gamla vårdcentralen i Ljungskile belägen på Arendalsvägen 4. 

Motionen yrkar på att vårdcentralen ska rivas skyndsamt enligt 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning samt att Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ska ta fram förslag på hur fastigheten kan användas efter rivning.  

Rivning av byggnad är planerad att ske under 2022. Fastigheten är dedikerad för 

personalparkering till Ljungskileskolan från och med 2023 och tills vidare. Därefter 

finns möjlighet att utveckla området med bostäder då fastigheten omfattas av detaljplan 

LJ147, se bilaga 1, som vann laga kraft 2018-01-19. Planen medger bostäder i högst tre 

våningar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

Motion från David Sahlsten och Jerker Lundin (KD), inkommen 2021-09-14 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, inkommet 2021-09-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om rivning 2020-02-20 § 109 upprättat 2020-02-25 

Detaljplan LJ147, Bilaga 1 upprättad 2017-05-10 

 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Torun Elgebäck (C) och Kenneth 

Engelbrektsson (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 

 

Jerker Lundin (KD) yrkar bifall till motionen 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Roger Johanssons yrkande med fleras mot Jerker 

Lundins och finner att nämnden beslutar i enligt med det förstnämnda. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta  

att anse motionen besvarad 

Reservation 

Jerker Lundin (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Malin Witt 

 

Justerat 2022-06-20 

Mikael Staxäng 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-20 intygar  

Malin Witt 

 
Skickat 2022-06-21 till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr SBN 2020/00074  

Rivning av Tjöstelsröd 1:14 (G:a vårdcentralen i Ljungskile) 

Sammanfattning 

På fastigheten Tjöstelsröd 1:14, Arendalsvägen 4, har det tidigare bedrivits vårdcentral. 

Byggnaden står sedan 2016-01-01 tom då vårdcentralen flyttade till nya lokaler. 

Fastigheten är idag i ett dåligt skick både in- och utvändigt och byggnaden anses vara 

utom räddning. För att ge möjlighet till annan användning av marken föreslås rivning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2020-01-30.  

Karta tillhörande rivning av Tjöstelsröd 1:14.    

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att riva byggnaden på fastigheten Tjöstelsröd 1:14. 

 
Vid protokollet 

Aya Norvell 

 

Justerat 2020-02-24 

Roger Johansson 

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-03-03 

Samhällsbyggnad 
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Plankarta med best.

Bullerutredning, WSPPlanbeskrivning inkl genomförandebeskrivning
Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB

Fastighetsförteckning

Plankarta tillhörande detaljplan för
Tjöstelsröd 1:14
Upprättad av Samhällsbyggnad

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

Daniel Andersson
planarkitekt

Antagen:

Laga kraft:

599/00

2017-05-10

2018-01-19
Plan nr:

Till planen hör:

Planens nr: LJ 147
Antagen av SBN:
Laga kraft:

2017-05-10
2018-01-19
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tag

and
eha

ndl
ing

Figur som bl a. visar skillnad mellan taknockshöjd
och byggnadshöjd på en byggnad med sadeltak.
Vid andra takformer gäller andra beräkningssätt
se bl a. bygglovguiden.se
Byggnadens höjd mm beräknas från markens
medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden
ligger mindre än sex meter från allmän plats,
ska dock beräkningen utgå ifrån den allmänna 
platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat.

1 våningTa
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oc
ksh

öjd
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gg
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ds
hö

jd Mer än 0,7 m innebär att
vinden räknas som våning

Mer än 1,5 m innebär att
källaren räknas som våning

Takvinkel

Grundkarta framställd genom utdrag ur 
Uddevalla Kommuns digitala baskarta.
Kartstandard enligt HMK-K.2.2.6.1 
Fullständighet:            standard 2  
Lägesnoggrannhet:    standard 2 
Aktualitet:                    standard 1

Martin Jonsson
Mätningschef
Uddevalla Kommun

Uddevalla 2011-xx-xxUpprättad

Skala 1:1000
Koordinatsystem
I plan                    : SWEREF 99 12 00
I höjd                    : RH 70

Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning0:00
Samfällighets:00
Gemensamhetsanläggningga:00
LedningsrättLr
Servituts:00

Skärmtak

Trappaeq Häck, mittlinje
Staket
Stenmur, mittlinje
Stödmur
Slänt
Dikee
Vattendrage

Höjdkurva20

MarkhöjdE 00.0
Körbana
Refug
Gång- och cykelbana
Vägräcke

p Barrskog
n Lövskog
B Berg

Belysningsstolpe
Brunn

W Fast fornlämning
Fornminne, yta
Rutnätspunkt

Övrig byggnad
Transformatorstation

ElledningE

Byggnader Takens begränsningslinjer 
redovisas

Traktgräns

Riskutredning, Norconsult0 5025 Meter
Skala i A2 format 1:500

Tjöstelsröd

Grundkarta
Övriga handlingar:

2017-01-12

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00 Högsta byggnadssarea i m2

Begränsning av markens utnyttjande
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

Höjd på byggnader
))+0,0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

III Högsta antal vångar, 4 kap 11 § punkt 1
Stängsel och utfart

( (

l lØ

Ø Utfartsförbud,  4 kap 9 § PBL
Placering
p1 Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, 4 kap 16 § punkt 1  PBL
Utförande

Markens anordnande och vegetation

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft, 4 kap 21 § PBL
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6 §, 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL

b1 Minst hälften av bostadsrummen i bostadslägenhet ska vändas mot tyst eller ljuddämpad sida

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Minst 50% av takytor ska utgöras med fördröjande nyggnadsmaterial/byggnadsteknik

Minst 50% av marken ska möjliggöra infiltration av dagvatten

Friskluftintag och ventilationsanläggningar ska vara vända i riktning bort från Bohusbanan

UPPLYSNINGAR
Vid byggnation ska den geotekniska utredningen beaktas, ProjekteringsPM/Geoteknik utförd av Bohusgeo rev 2017-01-16

b2 Byggnadskonstruktion ska utföras så att vibrationer uppgår till högst 0,4 mm/s vägd RMS

Vid byggnation ska utförd bullerutredning beaktas, Trafikbuller från väg och järnväg Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-27

Minsta antal platser för cykel inom kvartersmark i väderskyddat cykelgarage, som är lättillgängligt 
från entré /markplan, ska vara 1 st per bostadslägenhet. 

Dagvattenutredning, WSP

2016-09-29

1:500

Vid byggnation ska utförd riskutredning beaktas, Riskutredning avseende transport av farligt gods utförd av Norconsult 2011-12-15
Vid byggnation ska utförd dagvattenutredning beaktas, PM dagvattenhantering Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-06



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr KS 2022/00117 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-06-14 §134 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25  

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 om att samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 
 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-07-08 Dnr KS 2022/00117 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Camilla Karlsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019– 

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-06-14 §134 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25  

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 

flerårsplan 2019-2021 om att samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap. 
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Malin Krantz  Camilla Karlsson 
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§ 134 Dnr BUN 2022/00576 

Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former.  

 

I och med detta kan uppdraget sägas vara fullgjort. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun 

Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)” 
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Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former.  

 

I och med detta kan uppdraget sägas vara fullgjort. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun 

Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 

slutrapportering av följande uppdrag: 
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” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)” 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 
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Inledning 
ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-05-10 (dnr KS 2016/00483). ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat 
utanförskap i Uddevalla. Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som 
gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan för idéburna organisationer i 
Uddevalla med kommunen. ÖK Idé togs fram tillsammans av parterna och blev möjlig för idéburen 
sektor att ansluta sig till i september 2017. 

ÖK Idé bygger på en värdegrund för att skapa gynnsamma samverkansrelationer. Värdegrundens 
principer är: 

• Dialog 
• Helhetssyn 
• Kvalitet 
• Långsiktighet 
• Mångfald 
• Självständighet och oberoende 
• Öppenhet och insyn.  

Det är uttalat att dialogen ska bygga på tillit, respekt och förtroende; präglas av ansvar; utgå från och 
tillvarata båda parters perspektiv och kompetens; vara framtids- och lösningsfokuserad. Utöver 
värdegrunden innehåller överenskommelsen elva åtaganden från kommunens sida och åtta åtaganden för 
idéburen sektor. Ett av åtagandena är att kommunen ska finansiera två processledartjänster på vardera 
20%, en för kommunen och en för idéburen sektor.  

Redan vid upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. 
Denna utvärdering har skett under oktober och november 2020 och sammanfattas i denna rapport. 
Utvärderingen ska enligt den offert som uppdraget bygger på: 

• Ge parterna en god bild av nuläget och bakgrunden till detta 
• I analysen visa på vad i arbetssätt och förhållningssätt som bör bevaras, utvecklas respektive 

förändras 
• Kunna ligga till grund för revidering av överenskommelsen för fortsatt samverkan 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, förvaltningar och 
idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem representanter från idéburen 
sektor har svarat på. Samtliga slutsatser som presenteras har dragits utifrån intervjuer och enkät med 
representanter från kommun och idéburen sektor.  

 

  



Sammanfattning  
De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring kring samverkan, 
ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett ramverk för hur detta samarbete ska 
ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. 
ÖK Idé visar på en uttalad vilja och konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett 
viktigt syfte för samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 
kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av processledare från 
båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad samverkan.  

ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, deltagande i 
mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att relationerna till VGR ökat. Idéburen 
sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som erbjuder sin medverkan i olika kommunala 
utvecklingssatsningar som offentliga kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, 
välfärdsredovisningen och översiktsplanen.  

Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under perioden av ÖK 
Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda parter att förankra ÖK Idé och 
anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga överenskommelsen. Processen har varit utdragen 
och i sin helhet inte fått förankring. Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden 
av överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. Bristande mandat 
har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat operativt utförande och implementering 
av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar 
och begränsningar har försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i 
arbetssätt.  

För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett brett omtag; en 
gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur och ansvarstagande, 
kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas samt att ÖK Idé behöver få 
genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. Dessa förändringar är troligen avgörande för att 
ÖK Idé inte ska få en motverkande effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för 
att undanröja vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som är 
det centrala i revideringsarbetet. 

 
 

 

  



Nulägesanalys 
Nulägesanalysen presenteras uppdelat på olika områden, och avslutas med en sammanfattande bild av 
nuläget och hur detta har uppstått. Nulägesanalysen presenterar flera utmaningar som uppstått under 
implementeringen av ÖK idé fram tills idag, och det bör därför understrykas att utvärderarna ser 
mängden utmaningar som synliggjorts av respondenterna som ett uttryck för engagemang, en vilja att 
stärka ÖK Idé och ett ansvarstagande i att förbättra möjligheterna för långsiktigt hållbar samverkan.   

 
Syfte och mål 
Skilda målbilder och förväntningar 

Inledningsvis tycks det ha funnits en gemensam målbild med framtagandet av överenskommelsen, ett 
framtagande som framförallt drevs av politiken och en mindre gruppering från idéburen sektor. Denna 
målbild handlar om att komplettera varandra över sektorsgränserna och tillsammans möta gemensamma 
samhällsutmaningar. Syftet med överenskommelsen blir utifrån denna målbild att skapa en gemensam 
viljeyttring och värdegrund för samverkan – hit ska vi nå, och såhär ska vi gå tillväga.  

Idag har dock målbilder och förväntningar glidit isär, både inom och mellan parterna. Inom kommunen 
har överenskommelsen kommit att förknippas mycket, inom vissa delar av organisationen nästan 
uteslutande, med samarbetsformen IOP. Förväntningarna blir därmed att hitta en ganska detaljerad 
styrning om hur IOP ska användas, och värdegrunds/viljeyttringsperspektivet har hamnat i skymundan. 
Inom idéburen sektor finns det även förväntningar om att ÖK Idé ska stimulera och uppmuntra ideellt 
engagemang; detta står det dock inte uttalat i överenskommelsen.  

Upplevelse av intetsägande dokument och otydlig nytta  

Att målbilder och upplevt syfte har glidit isär har också lett till en förändring av upplevd meningsfullhet. 
Efter en start där båda parter sägs ha präglats av stor entusiasm inför vad som skulle kunna åstadkommas 
tillsammans, har verkligheten kommit av präglas av kulturkrockar och olikheter i arbetssätt. Kommunala 
tjänstepersoner letar efter juridisk vägledning i ett dokument framtaget som värdegrund, och idéburen 
sektors respekt för värdegrunder får sig en törn när de beteenden de möter i den kommunala 
organisationen inte motsvarar det som de förväntar sig utifrån de gemensamma principerna. Gemensamt 
för båda parter är att de i dagsläget säger att ”dokumentet är bra, men säger inget om verkligheten” och att båda 
sidor letar efter nyttor att förmedla till medarbetare respektive potentiella nya underskrivare. Ett sökande 
som riskerar att skapa ytterligare kulturkrockar och konfliktytor i det fall man inte på nytt enas om vad 
målbild och syfte ska och kan vara. 

 

Ledning och styrning 
Struktur, roller och otydliga mandat  

Överenskommelsen har gett effekter, det är viktigt att understryka. Båda parter har en processledare, 
strukturer för till exempel IOP har tagits fram, samarbeten och stordialoger har skett, ett stort antal 
aktiviteter har genomförts och en politisk styrgrupp är nu på plats. Från kommunens sida understryker 
flera personer att startsträckan har tagit längre tid än önskat, men att det nu finns relativt goda 
förutsättningar att arbeta vidare utifrån. Kommunstyrelsen har även gett i uppdrag att göra en översyn av 
behov av resurser kopplat till ÖK Idé, och se över omfattningen av processledarskapet. 

En utmaning som förhoppningsvis underlättas genom den nya politiska styrgruppen är det interna 
kommunala mandatet. Målet att nyttja kombinationen av idéburen sektors snabbhet och den kommunala 
organisationens resurser och strukturer har mött en verklighet där många möten hålls, men där 
upplevelsen från idéburen sektor är att frågorna som lyfts i dessa forum sedan fastnar i den stora 
kommunala organisationens hierarkier. De ger även uttryck för en upplevelse av avsaknad av transparent 



uppföljning. Utmaningen handlar dels om formellt mandat, dels om mer informella maktstrukturer inom 
och mellan förvaltningar.  

En viktig grundsten i överenskommelsen är att den ser kommunorganisationen och idéburen sektor som 
jämbördiga parter. Detta är något som uppskattas och lyfts som avgörande av representanter för idéburen 
sektor, men som sägs ha försvårats av hierarkier och organisationsstrukturer.  

Den politiska ledningen och styrningen har varierat i budskap och fokus  

Inledningsvis präglades arbetet med överenskommelsen av ett stort politiskt intresse, och detta intresse 
upplevs nu åter som tydligt och har lett till att frågan fått både resurser och strategisk prioritering vilket 
lovar gott inför framtiden. Under cirka 1,5 år av de tre år som utvärderas sägs dock arbetet med 
överenskommelsen dock ha varit nedprioriterat politiskt. Ett par av respondenterna med kallar det till och 
med motarbetat. Detta är förmodligen en av anledningarna till att samverkansfrågan prioriterats ned på 
både lednings- och operativ nivå i kommunen, och kanske även en anledning till den brist på långsiktighet 
i avtal och liknande som lyfts i intervjuerna. 

 

Resurser och kompetenser 
Processledarnas arbetstid skapar begränsningar 

De två processledarna är kanske den mest konkreta effekten av överenskommelsen så här långt, och de är 
en uppskattad effekt. Förtroendevalda, förvaltningsrepresentanter och representanter från den idéburna 
sektorn lyfter alla värdet av att ha dedikerade resurser, och att dessa finns hos båda parter. Frågan om 
omfattningen av processledarskapet bör utökas utreds som redan nämnts just nu inom kommunen och 
från respondenterna i utvärderingen är åsikten lätt att uppfatta; de ser tydliga vinster med utökade roller. I 
dagsläget anses förutsättningarna för processledarnas arbete dessutom försvåras av att de har en splittrad 
yrkesroll och att de många möten som samverkan kräver äter upp nästan all arbetstid, vilket begränsar 
utrymme för utveckling och utvidgning av överenskommelsearbetet. 

Kännedomen om överenskommelsen och dess innebörd är låg 

Den grundläggande tilltron till, och förhoppningarna kring potentialen med ett utökat samarbete parterna 
emellan lyfts från alla håll i intervjuerna. Ett hinder för detta anses vara att kännedomen kring, och 
intresset för att skriva under överenskommelsen är låg bland de idéburna organisationerna. Detta anses 
problematiskt både för att kraften i samverkan urholkas när många ställer sig utanför, och en oro gällande 
att strukturerna för arbetet med ÖK Idé gör att det kanske främst är större organisationer som har haft 
möjlighet att avsätta tid för att sätta in i och aktivt arbeta utifrån överenskommelsen. En situation som 
skulle kunna leda till att mindre organisationers röst blir svagare snarare än starkare via arbetet med ÖK 
Idé.  

Inom kommunen anses också kännedomen om överenskommelsen vara låg, framförallt när det kommer 
till dess innebörd. Den senaste tidens fokus på IOP som samverkanssätt har skapat en situation där de 
som inte har läst överenskommelsen noggrant tror att den fokuserar på alternativa finansieringsformer. 
Det finns också en upplevelse hos både kommun och idéburen sektor om att många inom kommunen ser 
de idéburna organisationerna som utförare åt kommunen och att överenskommelsens syfte i att visa på 
dem som jämbördiga aktörer inom både utförande och demokratiutveckling inte har gett avtryck.  

Kompetensen om kommunens styrsätt och förutsättningar brister 

På samma sätt som det finns potential i att kompetensutveckla medarbetare i kommunen om den 
idéburna sektors olika roller i samhällsutvecklingen, finns det även en potential att kompetenshöja de 
idéburna organisationerna kring en kommunorganisations struktur och begränsningar. Byråkrati används i 
flera intervjuer som ett skällsord, men har sin funktion när det kommer till områden som rättssäkerhet 
och möjlighet att överblicka kostnader och effekter. Startsträckan för kommunen har onekligen varit 



oväntat lång kopplat till överenskommelsen, även för de kommunala respondenterna, men som 
jämbördig part är det ändå viktigt att se och respektera de kommunala beslutsvägarna. Att vända sig direkt 
till de förtroendevalda blir då till exempel ett sätt att reducera sig själv till invånarrepresentant snarare än 
samverkanspart.  

 

Arbetssätt och förhållningssätt 
Önskan efter strukturer har gett en snedvridning i fokus 

Att kommunorganisationen ska kunna bistå med resurser och strukturer har varit en utgångspunkt sedan 
början av arbetet med överenskommelsen. En hel del strukturer i form av arbetsordningar och liknande 
sägs nu också vara på plats eller på väg. De kommunala respondenterna är dock medvetna om, och 
skämtar själva om sin förkärlek för strukturer och administration. Kanske är det denna läggning som gjort 
att samverkansformen IOP kommit att bli så nära förknippat med överenskommelsen inom de 
kommunala förvaltningarna.  

De resurser som tillsatts till detta område bör ses som en styrka för det fortsatta samarbetet. Det finns 
dock en utmaning i att samarbeten som bygger på utbyte av kompetens och erfarenheter, eller på 
idéburen sektors roller som röstbärare och demokratiutvecklare hamnar i skuggan av de ekonomiska 
samarbetsformerna. Detta bör ses som en utmaning både för att det riskerar att försvåra jämbördigheten 
och göra de idéburna organisationerna till renodlade utförare, men också för att de viktiga samarbeten 
och utvecklingsmöjligheter som ligger bortom ekonomiska transaktioner riskerar att prioriteras ned eller 
missas helt. 

Engagemanget har hittills haft svårt att omvandlas till leveranser  

Genom intervjuer och enkätsvar har det blivit tydligt att många människor har ett engagemang för att 
utveckla samverkan och för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre långsiktig hållbar utveckling för 
Uddevalla. Båda sidor lyfter dock att leveranser och effekter hittills inte skett i den utsträckning som de 
hoppats på, men de förtroendevalda och de kommunala tjänstepersonerna tror att det kommer att bli 
enklare framåt. Detta är viktigt då upplevelsen hos de idéburna organisationerna är en tydlig besvikelse 
över det som inte har blivit, på bristen på effekt av allt engagemang och all fritid som lagts in i arbetet. 
Båda parter ser stuprörsstrukturerna som ett hinder som varken tillvaratar eller möjliggör samverkan.  

Ansvarstagande, bemötande och byråkratin som slagträ  

Det finns många individer och aktörer, särskilt inom den idéburna sektorn, som tagit ett stort ansvar och 
gjort en insats för driva samverkansarbetet framåt. Det finns dock också en hel del exempel på 
ansvarstagande som inte har skett. Kompetensnivån om överenskommelsens innehåll och innebörd tycks 
vara låg inom kommunen, tre år efter att överenskommelsen togs fram. En tydlig struktur för hur 
ansvarstagandet hos kommunens medarbetare förväntas ske saknas också. Ledningen sägs på den översta 
nivån vara engagerad och prioritera frågan, men detta engagemang och denna prioritering tycks ännu inte 
ha nått igenom underliggande chefsnivåer, utan verksamheterna beskrivs snarare som fortsatt avvaktande 
på flera håll.  

De försök till ansvarstagande i att genomföra överenskommelsen som skett inom idéburen sektor har inte 
heller alltid landat väl inom den kommunala organisationen. Delvis för att den utmanar hierarkier och 
arbetssätt, delvis på grund av kulturkrockar där engagemang tycks tas som aktivism, delvis för att 
kunskapen om överenskommelsen brister och mottagaren inte förstår bakgrunden till de initiativ som 
gjorts. Det redogörs även för upplevelser av ett fientligt och nedlåtande beteende från kommunens sida, i 
vissa fall från tjänstepersoner på hög chefsnivå, och om detta stämmer är det givetvis ett stort hinder för 
en långsiktigt hållbar samverkan. 

En grundtanke med överenskommelsen var att bättre kunna nyttja den idéburna sektorns snabbhet, i 
kombination med kommunens resurser och strukturer. Engagemang och byråkrati skulle så att säga 



kombineras till samhällsnytta. Intervjuerna visar dock att både byråkrati och engagemang blivit slagträn 
eller käpphästar, som används av parterna både som tillmälen och som begrepp av skydda sig bakom. Om 
samverkan mellan parterna ska kunna leda till samhällsutveckling och Uddevalla som en plats för alla, 
behöver parterna istället hitta vägar att nyttja och respektera sina olikheter. 

 

Summering 
ÖK idé är en överenskommelse för hur kommun och idéburen sektor tillsammans ska möta 
gemensamma samhällsutmaningar, en vision som skapar engagemang hos såväl förtroendevalda som i 
förvaltningar och inom den idéburna sektorn. Dock har ÖK Idé inte satt avtryck i den utsträckning den 
är menad att göra.  

Brister identifieras till exempel i strukturer och arbetssätt som försvårar jämbördiga parter, att målbilder 
för arbetet har glidit isär, en politisk styrning som varierat över tid, och att fokus har hamnat på en 
specifik samverkansform - IOP.  

Dokumentet med uppskattade skrivningar och goda intentioner har helt enkelt hittills brustit i sin 
implementering. Sammantaget riskerar dessa brister att leda till att överenskommelsen minskar 
förtroendet mellan parterna, istället för att stärka det.  

 
  



Vägen framåt – bevara, utveckla och förändra 
Genom intervjuer och enkäter har engagemanget synliggjorts för det gemensamma utvecklingsarbetet 
framåt. Idéerna om förbättring som framförts är i de flesta fall görbara och bör kunna ge effekter. De 
idéer som delats har tillsammans med nulägesanalysen gett underlag till detta avsnitt som byggs upp 
utifrån underrubrikerna Bevara, Utveckla och Förändra. De mer detaljerade idéer som kommit till uttryck 
i intervjuer och enkät har som ett komplement till utvärderingen delats till processledarna. 

 

Bevara 
Visionen om vikten och nyttan av samverkan  

ÖK idé syftar till att möjliggöra fler forum för samverkan, baserat på en gemensam värdegrund. Därmed 
ska överenskommelsen möjliggöra nya samverkansformer och bjuda in till medskapande i att gemensamt 
ta sig an lokala utmaningar. Vikten av att skapa ÖK Idé tillsammans är uttalad och önskvärd 
genomgående i intervjuerna. Det finns ett starkt engagemang och en envishet om att hålla samverkan 
högt prioriterat och “fortsätta överenskommelsen hur svårt det än må vara”. 

Visionen av att Uddevalla blir bättre av en gemensam insats för långsiktig utveckling bör bevaras och vara 
ett tydligt fokus i kommunikation utåt framöver. Denna vision behöver även vårdas för att ÖK Idé inte 
ska raseras eller att förtroendet ska gå förlorat när motgångar kommer. Ett tydligt ställningstagande av att 
prioritera och lyfta visionen om att långsiktig utveckling sker bättre om den görs gemensamt mellan 
parterna, är därmed av stort värde. Med en stärkt gemensam vision i fokus, samt ett gemensamt omtag av 
arbetet, kan ÖK Idé genom långsiktigt och idogt arbete sätta Uddevalla på kartan som ett föredöme för 
samverkan.  

Grundstrukturen i dokumentet   

Dokumentet och dess syfte fyller en viktig funktion för samverkan, och framtagandeprocessen var 
gedigen. Grundstrukturen för dokumentet som sådant bör enligt flertalet respondenter bevaras och 
redaktionella ändringar bör stå i fokus snarare än en större revidering. Parternas energi och engagemang 
bör inte i alltför stor grad läggas på revideringar i dokumentet, utan istället på att genomföra en process 
för omtag av ÖK Idé där gemensamma processer, målbild, modell, struktur och ansvarstagande står i 
centrum för samverkan, och som arbetas tillsammans fram av förtroendevalda, tjänstepersoner och 
representanter från idéburen sektor. 

Det nyuppväckta politiska intresset 

Utvärderingen konstaterar att politikens involvering har skiftat under åren. Överenskommelsen ligger nu 
högt på den politiska dagordningen vilket möjliggör att kunna ta ett nytt omtag för ÖK Idé.  Det 
nuvarande nyuppväckta politiska intresset för ÖK Idé bör tillvaratas och kommer att vara en styrka i 
processen framåt.  

Kommunorganisationen, både politik och förvaltningar, bör ta vara på lärdomarna från de gångna tre 
åren och söka efter långsiktighet och kontinuitet i arbetet framåt. De brister som presenteras i denna 
utvärdering sätter till exempel inte punkt för ÖK Idé utan bör snarare ses som viktiga lärdomar att ta 
avstamp ifrån. Det kommuninterna arbetet skulle troligtvis även gynnas av att den politiska styrgruppen 
kontinuerligt kommunicerar ut sina visioner om ÖK Idé och följer upp besluten som fattas. Detta 
tillsammans med att tydliggöra socioekonomiska vinster från kommunen själv och från andra kommuner 
kan göra att potentialen i samverkan synliggörs ytterligare både inom och utanför kommunorganisationen 
och motivera nya satsningar inom ramen för ÖK Idé. 



 
Utveckla 
Processledarnas arbetstid och roller 

Att ha två processledare, tydliga representanter från vardera parten i det gemensamma arbetet, är en 
grundsten i ÖK Idé och den tydligaste framgångsfaktorn i arbetet hittills. Dock är processledarnas roll 
enligt intervjuer och analys idag för begränsad för att ro ÖK Idé i hamn. Arbetstiden för processledarna 
bör enligt intervjusvar från båda parter öka till minst 40% för att de ska kunna genomföra förväntade 
arbetsuppgifter samt skapa önskad effekt och förtroendeingivande relationer. Från idéburen sektor skulle 
flera respondenter gärna se en ännu mer utökad roll. En utökad arbetstid för båda processledarna 
möjliggör tid till uppsökande verksamhet för att säkerställa fler aktörers medverkan i ÖK Idé.   

Därtill understryks det, framförallt från kommunens sida vikten av att kommunens processledarroll läggs 
på en tjänst som har utrymme att genomföra uppdraget i den utökade omfattning som beslutas, vilket 
idag inte finns utrymme till i folkhälsostrategens arbetstid. Processledaren för kommunen bör även få 
bättre förutsättningar att kunna genomföra uppgifterna genom till exempel ett så tydligt mandat som 
möjligt. För rollen som idéburen sektors processledare ses från flera håll långsiktighet som en nyckel. 
Denna roll skulle till exempel kunna få förbättrade förutsättningar för sitt arbete genom förbättrad 
framförhållning i avtal, och genom avtal som löper över längre tid.  

Den partsgemensamma arbetsgruppen 

Processledarna tar idag ett stort ansvar för implementeringen av ÖK Idé. Därtill finns idag en idéburen 
arbetsgrupp, en kommunintern arbetsgrupp, och en partsgemensam arbetsgrupp sedan två och ett halvt 
år tillbaka - dock utan medverkan från förtroendevalda. För att möjliggöra helhetssyn och mandat bör, 
enligt intervjuer och analys, denna partsgemensamma arbetsgrupp innefatta medlemmar från den politiska 
styrgruppen. Denna grupp bör även få ett tydligare ansvar, för att komplettera processledarnas roll i att 
driva arbetet, och för att säkerställa alla parters aktiva roll och ansvarstagande. Ett sådant ansvar kräver 
också en utökad förankring av gruppens roll och representation i kommunorganisationen, som med 
fördel kan ske med avdelningschefers deltagande, och ett tydliggörande av mandat för dess medverkande 
tjänstepersoner.  

En utvecklad konstellation för en partsgemensam arbetsgrupp kan i större utsträckning säkerställa att alla 
parter lyssnas in och ger utrymme att tydligare följa upp och förmedla beslut. Att alla parter är jämlika i 
den partsgemensamma arbetsgruppen och att röstbärarperspektivet synliggörs kommer vara en 
möjliggörare för långsiktig hållbar samverkan.  

Eftersom kommunen är såpass stor skulle kommunen även, likt Borås, kunna utveckla nätverksgrupper 
utformade utifrån utmaningar i geografiska områden eller intresseområden, enligt utvärderarna. Detta 
utgör ett exempel på brobyggande parterna emellan när arenor skapas för att bemöta samhällsutmaningar 
gemensamt som efterfrågats i intervjuerna.  

Strukturer och processer som konkretiserar överenskommelsen och skapar förutsättningar för 
gemensamt arbete 

Utvärderingen konstaterar att implementeringen av ÖK Idé har försvårats på grund av otydliga strukturer 
och bristande ansvarstagande. Strukturer och arbetsprocesser behöver kunna bryta upp de stuprör som 
båda sidor ser som hinder, och behöver utformas på ett sätt som gör att de av båda parter uppfattas som 
en hävstång för genomförande snarare än ännu en byråkratisk pålaga.  

Avsaknaden av en förvaltningsövergripande samsyn har bidragit till att ÖK Idé inte genomsyrar 
kommunens verksamhet i helhet. Därför bör insatser på förvaltningsledningsnivå prioriteras 
inledningsvis. Strukturer som kommunens övergripande styrkort (åtagande 10 i överenskommelsen) bör 
som en del av detta arbete utvidgas till ett bredare fokus än IOP, och tydligare kopplas an till samtliga 
förvaltningars arbete. För att komplettera utvecklade strukturer bör mandat förtydligas hos båda parter. 



Detta kan till exempel göras genom att etablera en stabil rollfördelning, tydliggöra ansvar på 
förvaltningschefsnivå och för förvaltningsresurser i arbetsgruppen.  

För att idéburen sektor ska kunna bidra utifrån en bred representation bör strukturerna för deltagande 
underlätta mindre organisationers plats. Samtidigt finns det potential att bredda spektrumet av föreningar 
till att inkludera delar av idéburen sektor som idag inte finns representerad i större grad, som till exempel 
idrottsrörelsen. Utifrån önskemål från respondenterna rekommenderas det även att tydliggöra kontaktytor 
och öka transparensen mellan parterna. Detta för att sänka trösklar för kontaktskapande och skapa mer 
tillgängliga former för kontakt, information och erfarenhetsutbyte.  

Utbyggda och förankrade strukturer och processer bör kunna säkerställa implementeringen av ÖK Idé på 
en såväl strategisk, som taktisk och operativ nivå. Att etablera stabila strukturer och processer kan även 
motverka ett sårbart system som bygger på enskilda individers drivkraft. Båda parter bör vara 
informerande och helst även överens om centrala element som arbetsordningen, beslutsfattande och 
uppföljningsmekanismer. Årliga samråd med deltagande från högsta nivå för att ta fram gemensamma 
planer och tillvägagångssätt är ett exempel på hur detta kan genomföras. ÖK Idé är sammanfattningsvis i 
behov av en kraftansträngning gällande att tydliggöra och tillgängliggöra strukturer och processer som 
förverkligar samverkan mellan jämbördiga parter.   

Bonus idé: Ta vidare idén om utvecklingscentrum för innovation 

I de äldre beslutsunderlag och dokument som utvärderarna har fått ta del av framförs det att ÖK Idé har 
bidragit till att idéer om att skapa ett utvecklingscentrum för innovation har uppkommit. Denna idé har 
inte lyfts i intervjuerna men ses av utvärderarna som en intressant och nyskapande idé att bygga vidare på.  

 

Förändra 
Kunskap, kompetens och arbetssätt inom kommunen 

Det finns ett behov av att öka kunskapen kring ÖK Idé inom kommunorganisationen, för att 
överenskommelsen ska få genomslagskraft och att förvaltningarna ska kunna bidra fullt ut i att arbeta 
gentemot målsättningen - samverkan med idéburen sektor som jämbördig part. Åtagande 11 i 
överenskommelsen pekar på att överenskommelsen ska vara känd hos kommunens anställda och 
Uddevallas invånare, men intervjuerna tyder på att så inte är fallet. Kunskapen bör framförallt öka om 
ÖK Idé som ramverk för en bredd av samverkansformer snarare än dagens ensidiga fokus på IOP-
samarbeten, och kanske särskilt på samverkansformer utan ekonomiska transaktioner. Utökade 
processledarroller förenklar sannolikt kunskapsspridande, men behöver kompletteras av att chefer och 
medarbetare sprider kunskapen i vardagen.  

Kommunen har en viktig roll i genomförandet av överenskommelsen genom att hitta former för att ta 
vara på idéburens sektors engagemang, perspektiv och förmåga att snabbt genomföra och bemöta 
samhällsutmaningar. Tillsammans skulle parterna då i större utsträckning kunna möta idéburens sektors 
behov av snabba beslutsprocesser samtidigt som initiativen förhåller sig till lagar, förordningar och interna 
beslutsstrukturer. Överenskommelsen är i behov av att kommunen går från ett handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till ett samverkanssystem, där idéburen sektor ses som en självklar partner i 
samhällsutvecklingen och att bemötandet följer därefter.    

Kunskap, förståelse och respekt parterna emellan 

Utvärderingen visar på att bristen på förståelse för respektives parts struktur och kultur är ett avgörande 
hinder. Det råder en bred oförståelse inför motsvarande parts roll, möjligheter och begränsningar. 
Genomgående i överenskommelsen lyfts dock vikten av ömsesidig förståelse, hänsyn och respekt inför 
varandras roller. Samverkan kommer att gynnas av att kommunens tjänstepersoner kan uppvisa förståelse 
för idéburen sektor som resurs, röstbärare, och för dess kompetens i sakfrågor och genomförande. 



Samtidigt som idéburen sektor bör visa förståelse för kommunens arbetssätt i förhållande till 
beslutsprocesser, interna styrdokument, lagar och förordningar. Båda parter behöver helt enkelt en ökad 
förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar och intervjuerna från både parter visar att 
attitydförändringar hos bägge parter efterfrågas.  

En väg till ökad förståelse kan vara en ökad inblick i varandras verksamheter och aktiviteter genom 
seminarier, workshops, korta informationsfilmer etc. Kommunen skulle även på så sätt kunna förtydliga 
sin roll i ÖK Idé och samtidigt kompetenshöja de idéburna organisationerna kring en 
kommunorganisations strukturer, möjligheter och begränsningar. Att se allt positivt som sker hos båda 
parter kan skapa ny inspiration, och att identifiera de tydligaste gemensamma utmaningarna kan ge en ny 
utgångspunkt för arbetet som fokuserar bredare än specifika samverkansformer. 

För att öka kunskapen, förståelsen och respekten mellan parterna skulle även en digital plattform och 
sociala medier kunna användas. Därtill är en kartläggning av befintliga aktiviteter, stödstrukturer och 
relationer mellan kommun och idéburen sektor önskvärd för att öka kunskapen om varandras 
verksamheter, skapa lärande från befintliga samverkansinitiativ, samt hitta nya möjliga samverkansvägar.  

Åtagandena i överenskommelsen - sett till antal, nivå och form 

ÖK Idé bygger på ett ganska stort antal åtaganden för kommunen samt för idéburen sektor, var för sig. 
Åtagandena skiftar mellan att vara övergripande i sina skrivningar, till att bli ganska detaljerade. De skiftar 
även mellan att handla om ganska basala delar för en fungerande samverkan, till att sikta högt. Genom att 
dela upp åtaganden skapas förväntningar från varje part och det möjliggör ansvarutkrävande. 
Överenskommelsen kan därför med fördel reducera antalet åtaganden för att stämma överens med det 
som är särskilt viktigt och som samtidigt mäktas med att uppnå. Rom byggdes inte på en dag och likaså 
behöver ÖK Idé förmodligen implementeras ett steg i taget. I dagsläget går det dock inte att utläsa hur 
åtagandena prioriteras, om de prioriteras. Det finns inte heller någon synlig koppling mellan åtagandena 
och de principer för samverkan som finns nedskrivna i överenskommelsens värdegrund.  

Utvärderarnas slutsats är även att det finns behov av att ta fram gemensamma åtaganden, detta för att 
knyta parterna närmare varandra snarare än att göra dem till motparter i arbetet. Dessa gemensamma 
punkter bör tydligt knyta an till värdegrunden, och de bör tas fram genom en gemensam process för att 
skapa en samsyn kring vad de gemensamma åtagandena bör innefatta och varför de är särskilt centrala. 
Denna process bör helst även landa i en samsyn kring en gemensam process framåt kopplat till 
åtagandena sett till områden som målbild, arbetsprocess, struktur och ansvarstagande. Det vill säga hur 
åtagandena ska uppnås. Genom ett sådant arbete kan ett omtag påbörjas.  

 

Summering 
Visionen och viljan att skapa en långsiktig hållbar utveckling för alla i Uddevalla är påtaglig. För att uppnå 
detta behövs gemensamma åtgärder och åtaganden. Bland dessa åtgärder är de som framstår som särskilt 
centrala att vårda vision och engagemang, att utöka arbetstiden och tydliggöra mandatet för 
processledarna, utöka fokus till fler samverkansformer än IOP, etablera strukturer och processer som en 
partnersgemensam arbetsgrupp med tydliggjort ansvarstagande, och arbeta fram en ökad förståelse för 
varandras strukturer, förutsättningar och begränsningar.  

ÖK Idé är i behov av, via utvecklade strukturer och processer tillsammans med beteendeförändringar, 
skapa förmågan att bryta stuprörsbeteenden och att synsättsmässigt gå från handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till samverkanssystem som möjliggör och sätter samverkan i fokus. Nya strukturer och 
processer bör tas fram för att gynna förflyttningen till ett samverkanssystem. Vägen framåt är genom 
långsiktighet, kontinuitet och tydlighet. Nu behöver alla parter lägga sitt krut på att gå från ord till 
handling och mötas halvvägs. Genom att ta fram gemensamma åtgärder (utifrån ÖK Idés värdegrund), 
process, målbild, modell, struktur och ansvarstagande kan ett omtag ta form. Nu gäller det!  



Revidering av överenskommelsen 
I uppdraget för utvärderingen har överenskommelsedokumentet stått i särskilt fokus. I detta avsnitt sätts 
revideringen av överenskommelsen därför i särskilt fokus, sett till både dokument och arbetsprocess. 
Utvärderarnas rekommendation är att redaktionella förändringar av överenskommelsen kompletteras med 
ett fokus på en tydligt gemensam process för arbetet framåt - och ett gemensamt ansvarstagande för att 
skapa en långsiktigt hållbar samverkan.  

Processen 
Utvärderingen av ÖK Idé påvisar behovet av gemensamma förändringar av arbetsprocessen och 
implementeringen av överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ses som en förutsättning för att 
knyta parterna närmare varandra, då de i nuläget tycks dras allt mer isär. Därför föreslås att den 
partsgemensam arbetsgruppen utvecklas, så att representanter från kommunens tjänstepersoner och 
politiker, samt idéburen sektor ingår och att ansvarstagandet tydligt fördelas mellan parterna. Detta för att 
samtliga parter ska vara aktivt involverade i implementeringen av överenskommelsen samt arbeta genom 
samma plattform. Den partsgemensamma arbetsgruppen har möjlighet att utmana varandra gällande 
ramar för förväntningar, åtaganden och målbild. Denna arbetsgrupp bör ta ansvar för att revidering av 
den skrivna överenskommelsen sker och även bistå processledarna i prioritering och framtagande av 
gemensamma strukturer och processer för beslutsfattande och genomförande inom ÖK Idé.  

ÖK Idé bör i sin helhet visualiseras i form av en gemensam modell som kan fungera som symbol för 
hur samverkan i Uddevalla kommun är tänkt att fungera och vad den ska åstadkomma. Visualiseringen, 
som utifrån kommunens mest kända landmärke till exempel skulle kunna vara en bro, kan förenkla ett 
lättfattligt budskap kring samverkans betydelse, målbild och principer. Ett gemensamt arbete med att ta 
fram en visualisering av ÖK Idé kan samtidigt stärka båda parters ägandeskap i processen och bidra till ett 
möjligt ökat engagemang från båda parter.  

Att bilda den partsgemensamma arbetsgruppen blir startskottet för att ta ett nytt omtag för ÖK Idé. 
Revideringen av överenskommelsen blir det första gemensamma steget tillsammans. En uppstart och ett 
omtag för en framtida samverkan som baseras på ett tydligt gemensamt ansvarstagande.  

 

Dokumentet 
Dokumentets grundform uppskattas av båda parter och bör därför behållas. Detta ger även fördelar i att 
processen för revidering inte blir så energi- och resurskrävande som om att börja från ett blankt ark. I 
avsnittet nedan listas ett antal förslag på justeringar, både mindre justeringar av detaljer i texten, till större 
justeringar som kräver en gemensam tankeprocess. Justeringsförslagen har kommit både från intervjuer, 
och från utvärderarnas genomläsning. 

Inledning och ÖK Idé 

• Justera meningen för att den ska bli mer lättillgänglig för allmänheten: “Tjänstemän och andra 
anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning”. Genom att 
tydliggöra kommunens roll kan allmänheten och idéburen sektor få en ökad förståelse för ÖK 
Idé.   

• Dokumentet beskriver hur “De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden”. Här 
bör det tydliggöras att detta även gäller kommunen.    

• I inledningen beskrivs kommunorganisationen endast som förvaltningsorganisationen, de 
förtroendevalda syns inte. I intervjuerna har det framkommit att det förmodligen beror på att de 
politiska partierna i tidiga versioner av överenskommelsen fanns med som en del av den idéburna 
sektorn. Det bör tydliggöras att kommunorganisationen består av både en politisk organisation 
och en tjänstemannaorganisation, och i stora drag hur dessa två samspelar. 



Definitioner 

• Renodla bland definitionerna och sätt fokus på idéburen sektor och kommunen.  
• Förtydliga kommunens roll genom att beskriva dess förutsättningar och begränsningar som 

förtydligande till allmänheten. Exempelvis: Kommunen är en del av den offentliga sektorn och ansvarar för 
större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten finansieras via skattemedel och avgifter. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av de lokala 
förtroendevalda. 

• Förslag: Ta bort IOP och Sociala företag som egna punkter. Dessa kan snarare nämnas som 
exempel under ett gemensamt avsnitt som heter ”Exempel på samverkansformer”.  

• Delen om IOP går in på detaljnivå och är det enda stycke i överenskommelsen som gör det. 
Detta gör att det är svårt att uppfatta dokumentets karaktär och syfte. Genom att beskriva i detalj 
vad IOP är och inte är uppfattas denna del av dokumentet som regler snarare än potential att 
bjuda in till samverkan att möta lokala utmaningar.  

Värdegrund 

• Förslag att skriva ut åtaganden från kommunen och idéburen sektor samt gemensamma 
åtaganden under varje princip för att förtydliga vad värdegrunden innebär i praktiken för 
involverade parter och möjliggöra en tydligare uppföljning av överenskommelsens värdegrund.    

Åtgärder  

• Förslag att ta fram gemensamma åtaganden.  
• Genomlys båda parters åtaganden för att säkerställa att samtliga är genomförbara och centrala för 

samverkan, i annat fall bör de tas bort. Justera även skrivningarna så att samtliga åtaganden ligger 
på samma detaljnivå. Om möjligt, prioritera även åtagandena. 

Redaktionella förändringar i kommunens åtaganden:  

• Åtagande 1. Här nämns en annan värdegrund än överenskommelsens värdegrund. Redigera till 
överenskommelsens värdegrund eller visa hur dessa två värdegrunder förhåller sig till varandra. 

• Åtagande 5. Här nämns stordialog för kunskapsutbyte som form för samverkan. Här kan det 
fyllas på med fler former för dialog och erfarenhetsutbyte. Exempel samråd för att lyfta röster 
från specifika målgrupper och intresseområden. Alternativt kan syftet med åtagandet, dvs 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling sättas i ett tydligare fokus. 

• Åtagande 7. I detta åtagande nämns samverkans former som innebär större ekonomiska 
transaktioner så som IOP, offentlig upphandling och socialt företagande. Detta åtagande bör 
även förtydliga möjligheterna till samverkan utan större ekonomiska transaktioner.   

Redaktionella förändringar i idéburen sektors åtaganden: 

• Åtagande 2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa intresse i 
utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. Detta åtagande bör gälla även för kommunen och läggas till i 
kommunens åtaganden.   

• Åtagande 3. Åtagandet att “De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner” kan vara svårbegripligt och bör 
formuleras om för att vara lättillgängligt för allmänheten.   

Baksida 

• På överenskommelsens baksida står det "ÖK Idé 2018/2019” vilket ger uppfattningen om att 
överenskommelsen är ett tillfälligt projekt. För att överenskommelsen ska uppfattas som en 
uppmaning till långsiktigt samarbete bör årtalen tas bort.    
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ÖK Idé 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN DEN IDÉBURNA SEKTORN I UDDEVALLA 
OCH UDDEVALLA KOMMUN 

För stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd. 

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 
sektor i Uddevalla. Syftet är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för  
stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  
 
Överenskommelsen utgörs av detta strategiska dokument, som är politiskt antaget och 
beskriver förutsättningar och värdegrund för samverkan. Överenskommelsen omfattar också 
en samverkansplan som beskriver inriktning och organisation för samverkan, samt en 
aktivitetsplan vilken uppdateras årligen.  
 
Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska föreningar och organisationer 
med Uddevalla som verksamhetsområde. Föreningar och organisationer från idéburen sektor i 
Uddevalla som vill vara med att utveckla samverkansplanen och dess aktiviteter välkomnas 
att ansluta sig till processen genom att signera överenskommelsen. 
 
 

ÖK IDÉ 
ÖK Idé består av en gemensam värdegrund med principer och ansvarsfördelning som 
underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
 
Genom gemensamma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar grund 
för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla kommun samt direkt mellan 
olika idéburna organisationer. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang 
tillvaratas är grunden för en stark demokrati. 
 
Syftet med ÖK Idé är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för stärkt demokrati, 
rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  
 
ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017 och signerades av 
kommunfullmäktiges ordförande och de första idéburna organisationerna under högtidliga 
former den 6 september samma år. De idéburna organisationer som signerar 
överenskommelsen väljer att delta i utvecklingsarbetet inom ÖK Idé. 
 

Vi som samverkar 
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen sektor, näringslivet och 
den privata sfären. Alla delar behöver fungera och ha förutsättningar för att utvecklas både var 
för sig och tillsammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna skapas 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 



 
I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 
parter med olika roller.  
Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mellan olika idéburna 
organisationer kan ske inom många olika områden, i olika former och på olika nivåer. 
 
 
Idéburen sektor 
Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi eller folkrörelse. Den 
idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som 
främsta mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan eget vinstintresse. 
Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna 
företag, folkbildning och stiftelser etc.   
 
De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade människor och varje enskild 
organisation har sitt eget syfte och inriktning. Många av de idéburna organisationerna bärs av 
medlemmarnas ideella engagemang och styrs av en vald styrelse, ibland finns även anställda. 
 
De idéburna organisationerna har flera roller. De är röstbärare i det offentliga rummet, en 
skolning i demokrati och anordnare av aktiviteter.  
 
De skapar gemenskap och mening för många människor och är en stark utvecklingskraft. 
 
 
Uddevalla Kommun  
Kommunen är en politiskt styrd organisation bestående av nämnder, förvaltningar och bolag. 
Kommunen ansvarar för större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten 
finansieras via skattemedel och avgifter.  
 
Kommunens politiker är folkvalda och väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart 
fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta. Kommunens verksamhet är organiserad 
i nämnder och förvaltningar med särskilda ansvarsområden. Den politiska organisationen 
fattar beslut och ger förvaltningarna uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och 
beslutas av lokala förtroendevalda. Tjänstemän och andra anställda inom förvaltningarna 
bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att förverkliga politikernas planer och beslut i 
kommunens verksamheter.   
 
 

VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN 
 
En överenskommelse med principer för samverkan är en etablerad samverkansmodell mellan 
kommuner/regioner och idéburen sektor och används på flera håll i landet. Vårt gemensamma 
arbete underlättas om vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra. Vår värdegrund är ett 
gemensamt förhållningssätt med viktiga principer för samverkan. I arbetet med vår lokala 
överenskommelse, ÖK Idé, har vi tillsammans utvecklat principerna och kommit överens om 
vad samverkan betyder för oss här i Uddevalla.  



Vårt arbete med att utveckla samhället genom samverkan utgår, i såväl arbetssätt som 
förhållningssätt, från FN:s mänskliga rättigheter. Det är i vardagen som de mänskliga 
rättigheterna förverkligas och därför behöver vårt gemensamma arbete varje dag präglas av att 
i ord och handling respektera människors lika värde, rättigheter och möjligheter - oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 
Principer 
För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäller följande principer: 
 
Dialog 
En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisationer är grundläggande för 
att vi tillsammans ska kunna arbeta för kommuninvånarnas bästa. För en god dialog krävs 
kunskap, engagemang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar. 
Dialogen ska: 
• bygga på tillit, respekt och förtroende 
• präglas av ansvar 
• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens 
• vara framtids- och lösningsfokuserad 
 
Helhetssyn 
Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras olika styrkor och 
kompetenser för Uddevallas invånares bästa. Idéburen sektor och kommunorganisationen har 
olika uppdrag och perspektiv dessa sammanförs genom ÖK Idé för att skapa nödvändig 
helhetssyn. 
 
För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och målmedveten dialog inom och 
mellan parterna, inte minst för att dela kunskap och analys kring vår närmiljö och omvärld. 
 
Kvalitet 
Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen sektor som kommunen. 
Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om: 
• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet 
• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten 
• kontinuerlig utveckling 
I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 
och utvärdering ingå. 
 
Långsiktighet 
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tillvaratas. 
En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idéburna organisationer 
som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor och 
tydlighet i hur samarbetet ska bedrivas i form av avtal, partnerskap eller liknande. 

 
Mångfald 
Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett vilken livssituation och 
bakgrund man har. Mångfalden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 
områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och möjlighet till inflytande. 



Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter och att erbjuda öppna arenor 
skapas även en mångfald av aktiviteter och möjligheter. 
 
Självständighet och oberoende 
Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga parter med olika roller. 
Detta innebär att samverkan ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna. De 
idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i 
förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer. 
 
Öppenhet och insyn 
Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta långsiktigt hållbara beslut för 
Uddevalla och dess invånare. Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet 
och vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur ska genomsyra även det 
framtida samarbetet mellan kommunen och idéburen sektor. 
 

ANSVAR OCH ÅTAGANDEN 
 
Parterna har ansvar för att ÖK Idés mål och syfte ska uppfyllas, tillsammans och var för sig.  
 
Gemensamt ansvar: 

• Värdegrunden med överenskommelsens principer ska genomsyra all samverkan 
• Var och en för sig och gemensamt ska utveckla befintliga och nya former för 

samverkan 
• Gemensamt upprätta en samverkansplan som ska omfatta:  

o Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring  
o Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för 

samverkan  
o Beskrivning av organisation och dess uppdrag, årshjul, kommunikation och 

resurser för genomförande av aktiviteter i samverkansplanen. 
• Båda parter ansvarar för samverkansplanen och för att arbetet organiseras, genomförs 

och följs upp. 
 
Uddevalla kommun ansvarar för: 

• Att resurser avsätts för processledare för vardera parten och för verksamhetsmedel. 
• Att upprätthålla samverkansavtal med idéburen sektor kring processledare för att 

säkerställa kontinuerlig bemanning av uppdraget. 
• I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 
• Att utse representanter från kommunens förvaltningar som ska bemanna 

samverkansforum utifrån överenskommelsen. 
• Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisationer ska finnas med 

som en del av kommunens övergripande styrkort. 
• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen inom den 

kommunala organisationen. 
• Att göra en årlig uppföljning av samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 

sektor i Uddevalla i kommunens uppföljningssystem.  



 
Idéburen sektor i Uddevalla ansvarar för: 

• Att utse representanter från anslutna organisationer som ska bemanna 
samverkansforum utifrån överenskommelsen. 

• Att bidra till en årlig rapportering/uppföljning av samverkan mellan idéburen sektor i 
Uddevalla och Uddevalla kommun.   

• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen till aktörer inom 
den idéburna sektorn. 

• De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivaransvar för de idéburna 
organisationernas processledare. Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av 
Uddevalla kommun enligt särskilt avtal. 
 

Processledarna från respektive part ansvarar gemensamt för: 
ÖK Idé samordnas av Uddevalla kommun och den idéburna sektorn tillsammans. Det 
övergripande uppdraget till processledarfunktionen är att främja möjligheterna för kommunen 
och de idéburna organisationerna att samverka kring aktuella samhällsutmaningar.  

 

I processledarnas ansvar ingår samordning i upprättande och uppföljning av 
samverkansplanen, budgetering av verksamhetsmedlen, samt att värna det gemensamma 
ansvaret för överenskommelsen och dess principer. 

 
 

Utvärdering och revidering  
ÖK Idé ska utvärderas och revideras 2026. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr KS 2022/00116 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 4 maj företogs en genomgång av pågående 

uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet tillstyrktes att 

förslag om avslut av tre uppdrag upprättas.  

Uppdraget Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i 

uppdrag att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar 

kommunens förvärv och försäljning av mark (Dnr KS 2020/00312), avslutas med 

motiveringen att kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för beslut om köp och 

försäljning av mark från 1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en 

markplan ska upprättas.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 

trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra en utökad 

medborgarundersökning, trygghet, avslutas med motiveringen att 

kommunledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning. Företaget HKL 

Research har intervjuat 500 Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal 

frågeställningar inom plan integrations tre utpekade områden; Boende och Trygghet, 

Arbete och Studier, samt Demokrati.  

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa 

ett destinationsbolag med inriktning om genomförande avslutas med motiveringen att 

det inte längre är aktuellt med anledning av den nya politiska majoritet som bildades 

2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att förklara följande uppdrag avslutade:  

 

1. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att 

utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens 

förvärv och försäljning av mark,  

 

2. Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 

fått i uppdrag att genomföra en utökad medborgarundersökning, trygghet, 

  

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 

destinationsbolag med inriktning om genomförande. 
 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2022-06-27: Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27: Sebastian Johansson 
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Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 4 maj företogs en genomgång av pågående 

uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet tillstyrktes att 

förslag om avslut av tre uppdrag upprättas. 

 

Uppdraget Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag 

att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens 

förvärv och försäljning av mark (Dnr KS 2020/00312), avslutas med motiveringen att 

kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för beslut om köp och försäljning av mark från 

1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en markplan ska upprättas. 

 

Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 

trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra en utökad 

medborgarundersökning, trygghet, avslutas med motiveringen att kommunledningskontoret 

har genomfört en medborgarundersökning. Företaget HKL Research har intervjuat 500 

Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal frågeställningar inom plan integrations tre 

utpekade områden; Boende och Trygghet, Arbete och Studier, samt Demokrati. 

 
Uppdraget Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 

destinationsbolag med inriktning om genomförande avslutas med motiveringen att det inte 

längre är aktuellt med anledning av den nya politiska majoritet som bildades 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förklara följande uppdrag avslutade: 

 
1. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att 

utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar 

kommunens förvärv och försäljning av mark, 

 

2. Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och 

trygghet) fått i uppdrag att genomföra en utökad medborgarundersökning, trygghet, 
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3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 

destinationsbolag med inriktning om genomförande. 
 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, enhet planering och styrning 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr KS 2022/00118 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 2022 

och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte. Tre av uppdragen godkändes av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 234 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020–2022 om att samtliga nämnder har fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer, 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering, 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de 

privata parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen. 

 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 2022 

och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte. Tre av uppdragen godkändes av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

 

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-08 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-06-16 § 234 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020–2022 om att samtliga nämnder har fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer.  

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering. 

 

att  godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2019-2021 om att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de 

privata parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 2022 
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och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte. Tre av uppdragen godkändes av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

 

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet. 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer.  

Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. Nämnden och dess förvaltning har för att omsluta 

all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen tre pågående 

projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 

Automatisering.  

 

Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, 

kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft 

ekonomiska behov och nyttor i samband med budgetdialogen för att komma framåt i 

arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget, men förvaltningen fortsätter arbetet 

med att digitalisera och automatisera med utgångspunkt i de tre projekten och 

förvaltningens processarbete.  

 

En handlingsplan har arbetats fram med prioriterade målsättningar, aktiviteter samt 

organisation och tidsplan, kopplad till förstudien kring vilka satsningar och 

digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen som är rätt att göra. Det arbetas aktivt med 

att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av 

delprocesser och flöden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 

Kommunfullmäktige fattade under 2021 beslut om riktlinjer för parkering och 

parkeringstal vid nybyggnation, beslutet var i stora delar i enlighet med 

samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

 

Vidare i uppdraget har förvaltningen via konsultbolag genomfört en utredning gällande 

om parkeringsbestämmelser, som gäller i centrala Uddevalla och Ljungskile är i linje 

med den antagna Trafik och parkeringsstrategin (Uddevalla kommun, 2017). Uppdraget 

omfattade dessutom utredning av parkeringsskiva, pendelparkeringar, månadsdekal och 

boendeparkering. Utredningen redovisades för nämnden under december. Nämnden 

beslutade att ställa sig bakom utredningen i sin helhet, samt att förvaltningen skulle 

utreda ytterligare om begränsningar i dekalparkeringar. Förvaltningen kommer fortsätta 

utredningen av dekalparkeringar som beräknas komma till nämnden för beslut under 

året. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 
Förvaltningen har fört en dialog med berörda fastighetsägare till de privata 

parkeringsanläggningarna med en vilja att skapa samarbete för att effektivare utnyttja 

parkeringshusen. Intresset från fastighetsägarna har varit svalt och förvaltningen 

kommer därav inte vidare med uppdraget. Det planers eventuellt för en ny detaljplan i 

området, vilket skulle kunna ändra förutsättningarna på sikt och ge möjlighet framöver 

för annan verksamhet i parkeringshusen som t ex bostäder.  

 

 

 

 

Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 

Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 

2020-2022  

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium sex uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020-

2022 och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte 2022, för att stämma av önskan om 

att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  

 

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet. 

Följande tre uppdrag har diskuterats och godkänts av kommunstyrelsen att skriva fram 

för avslut. 

 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

 

Följande tre uppdrag har diskuterats och kommunstyrelsen delade inte förvaltningens 

bedömning, uppdragen kvarstår. Förvaltningen kommer arbeta vidare med uppdragen 

som även kommer tydliggöras i samband med kommunfullmäktiges flerårsplan 2023-

2025. 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

- tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete 

- tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda detta arbete 

- tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(3) 

2022-05-10 Dnr SBN 2022/00274 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt tre uppdrag från flerårsplan 2019–2021 

och 2020-2022 på vårens uppsiktspliktsmöte 2022, för att stämma av önskan om att 

avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet. 

Följande tre uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut: 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. Nämnden och dess förvaltning har för att omsluta 

all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen tre pågående 

projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 

Automatisering. 

  

Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, 

kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft 

ekonomiska behov och nyttor i samband med budgetdialogen för att komma framåt i 

arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget, men förvaltningen fortsätter arbetet 

med att digitalisera och automatisera med utgångspunkt i de tre projekten och 

förvaltningens processarbete. 

 

En handlingsplan har arbetats fram med prioriterade målsättningar, aktiviteter samt 

organisation och tidsplan, kopplad till förstudien kring vilka satsningar och 

digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen som är rätt att göra. Det arbetas aktivt med 

att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av 

delprocesser och flöden. Uppdraget arbetas med i ordinarie verksamhet och bedöms 

därför kunna avslutas. Uppdraget lyftes på vårens uppsiktspliktmöte med 

kommunstyrelsen som godkände avrapportering och att uppdraget kan skrivas fram till 

kommunfullmäktige i syfte att avsluta. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 
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Förvaltningen har fört en dialog med berörda fastighetsägare till de privata 

parkeringsanläggningarna med en vilja att skapa samarbete för att effektivare utnyttja 

parkeringshusen. Intresset från fastighetsägarna har varit svalt och förvaltningen 

kommer därav inte vidare med uppdraget.  

Det planers eventuellt för en ny detaljplan i området, vilket skulle kunna ändra 

förutsättningarna på sikt och ge möjlighet framöver för annan verksamhet i 

parkeringshusen som t ex bostäder. 

 

Utifrån ovan beskrivning bedömdes uppdraget slutfört och lyftes till vårens 

uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som godkände avrapportering och att 

uppdraget kan skrivas fram till kommunfullmäktige i syfte att avsluta. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

Kommunfullmäktige fattade under 2021 beslut om riktlinjer för parkering och 

parkeringstal vid nybyggnation, beslutet var i stora delar i enlighet med 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Vidare i uppdraget har förvaltningen via konsultbolag genomfört en utredning gällande 

om parkeringsbestämmelser, som gäller i centrala Uddevalla och Ljungskile är i linje 

med den antagna Trafik och parkeringsstrategin (Uddevalla kommun, 2017).  

Uppdraget omfattade dessutom utredning av parkeringsskiva, pendelparkeringar, 

månadsdekal och boendeparkering. Utredningen redovisades för nämnden under 

december. Nämnden beslutade att ställa sig bakom utredningen i sin helhet, samt att 

förvaltningen skulle utreda ytterligare om begränsningar i dekalparkeringar. 

Förvaltningen kommer fortsätta utredningen av dekalparkeringar som beräknas komma 

till nämnden för beslut under året.  

 

Utifrån ovan beskrivning bedömdes uppdraget slutfört och lyftes till vårens 

uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsens presidium som godkände avrapportering och 

att uppdraget kan skrivas fram till kommunfullmäktige i syfte att avsluta. 

 

 

Maria Jacobsson Malin Witt 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

 

 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr SBN 2022/00274 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 
2020-2022 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 

samhällsbyggnadsnämndens presidium sex uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020- 

2022 och 2021-2023 på vårens uppsiktspliktsmöte 2022, för att stämma av önskan om 

att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  

 

Uppdragen som föreslogs avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 

inom det ordinarie arbetet. Följande tre uppdrag har diskuterats och godkänts av 

kommunstyrelsen att skriva fram för avslut.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av 

avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata 

parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen  

 

Följande tre uppdrag har diskuterats och kommunstyrelsen delade inte förvaltningens 

bedömning, uppdragen kvarstår. Förvaltningen kommer arbeta vidare med uppdragen 

som även kommer tydliggöras i samband med kommunfullmäktiges flerårsplan 2023- 

2025. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

- tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete 

- tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda detta arbete 

- tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Minnesanteckningar uppsiktspliktmöte undertecknad, 2022-05-09 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Torun Elgebäck (C) och Kenneth 

Engelbrektsson (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2022-06-20 

Mikael Staxäng  

 

Martin Pettersson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-20 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2022-06-20 till  

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr KS 2022/00120 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium tre uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och 2021-2023 på 

vårens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i 

socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 

delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-11 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2022-06-15 § 86 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): att inte godkänna avrapportering av uppdrag i flerårsplan 

2021-2023 där samtliga nämnder fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder 

uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) ändringsyrkande och 

finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att delta i äldreomsorgslyftet, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

där samtliga nämnder har fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter, 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att möjliggöra hemmaplansösningar. 

 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium tre uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och 2021-2023 på 

vårens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i 

socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 

delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-11 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2022-06-15 § 86 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att delta i äldreomsorgslyftet 

 

att  godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

2021-2023 där samtliga nämnder fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder 

uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 

 

att  godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020–2022 

om att möjliggöra hemmaplansösningar 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 

socialnämndens presidium tre uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och 2021-2023 på 

vårens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i 

socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 

delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i 

äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5)  
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Äldreomsorgslyftet har varit en viktig del i att säkra kompetensförsörjningen och syftar 

till att utbilda outbildad personal till undersköterskor. Under 2021 gavs 2 

utbildningsomgångar. I mitten av januari startade ytterligare en utbildningsomgång 

utifrån statsbidraget med 25 medarbetare.  

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021-2023 fått i uppdrag 

att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete 
Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 

verksamhetsområden. Under perioden januari-april har följande stora förändringar 

gjorts:  

 

 Flytt av öppna förskolan och familjeförskolan till en ny familjecentral på Södra 

Hamngatan 12  

 Flytt av sjuksköterskekontoren söder och kilbäcken till nya, gemensamma kontor på 

Junogatan 7  

 Flytt av Socialtjänstens IT-avdelning till Junogatan 9  

 Nytt serviceboende för LSS med 10 lägenheter har öppnat på Melodivägen 6  

 

En översyn av lokaler pågår inom äldreomsorgen för att skapa nya/flera boendeplatser 

inom befintliga lokaler. 

 

I samband med den årliga upprättade Lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en 

diskussion om hur vi på lämpligaste sätt ska anpassa lokalerna till den verksamhet som 

bedrivs inom socialtjänstens olika avdelningar. Socialtjänstens samverkan med övriga 

förvaltningar och nämnder sker via Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänstens 

lokalplanerare ingår. 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 

hemmaplanslösningar 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring insatser på 

hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för barnen och deras 

familjer. Det pågår ett ständigt sektionsövergripande förbättringsarbete för att förbättra 

hemmaplanslösningar. Det finns många goda exempel där vi med gemensamma krafter 

kunnat ge bra insatser på hemmaplan. Genom en god samverkan inom sektionen har 

placeringar kunnat förkortas. Vid alla placeringar som gjorts på SIS eller HVB är alla 

hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi att jobba för 

att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö eller till annan vårdform, då 

med stöd av allas expertis. I familjehemsplaceringar så arbetar vi på samma sätt, att alla 

hemmaplanslösningar ska var uttömda. Vi letar också aktivt familjehem i nätverket och 

det utökade nätverket.  
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Såväl Barnahusets insatsmodell, BIM, som tidigt samordnade insatser, TSI, är nu i full 

gång. Planen för BIM är att i slutet av april utöka de tre team som idag finns med 

ytterligare ett. 

 

En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare delen av 2021, både 

interna och externa. Den finns en plan för placeringsgenomgångar för att säkerställa det 

gemensamma arbetssättet med insatser på hemmaplan även inom denna målgrupp. 

Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring gemensamma brukare 

är under utveckling och där har vi fortsatt ett förbättringsarbete att göra.  

 

Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är representerade i 

gruppen.  

 

För att bidra till en god samverkan internt och för att säkerställa en gemensam 

måluppfyllelse har ny enhetschef inom socialpsykiatri och LSS träffat alla viktiga 

aktörer. Samverkan mellan barn och unga pågår utifrån ny reviderad rutin på 

handläggarnivå. Samverkan mellan boendestöd och handläggare inom socialpsykiatrin 

har tydliggjorts gällande hur informationsöverföringen ska ske. Ett överenskommet 

arbetssätt har tagits fram och fysiskt träffas i syfte att lära känna varandras verksamheter 

har bestämts över året. Chefen för boendestödet var även med och träffade 

handläggarna för LSS i samband med att de fick utbildning i handläggningen gällande 

stöd i boendet.  

 

Inom missbruk finns en framarbetad samverkansform mellan utförarsidan och 

myndighetsidan där enheterna ses varannan vecka. Vidare sker gemensamma 

chefsavstämningar kontinuerligt. En gemensam kompetenssatsning är gjord i form av 

LVM-utbildning under maj 2022 där även utförarsidan har möjlighet att delta. Detta för 

att skapa än mer samsyn mellan utförarsidan och myndighetsidan. Utförarsidan kommer 

även under hösten 2022 att bli inbjudna till enhetens metodträffar.  

 

Arbete med i första hand tillse möjlighet till hemmaplanlösningar och rätt brukare på 

rätt plats utifrån omvårdnadsnivå har pågått under hela 2021 enligt uppdrag i samverkan 

mellan myndighetsavdelning och utförare med kontinuerliga avstämningar inför 

socialchefen. Arbete med strukturomvandling av boendeinsatser har påbörjats under 

2021 med utkik av alternativa boenden för brukare med stora behov och utåtagerande 

beteende. Satsning 2022 på kompetensutveckling lågaffektivt bemötande/våld och hot 

via Durewall till samtlig personal samt erbjudande i stor skala vad gäller 

funktionsnedsättning och samtidigt missbruk.  

 

Inventering/kartläggning av brukare i samtliga boenden har även det pågått fortsatt. 

Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare som kan få sina behov 

tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. Plan för motivationsarbete har påbörjats 

under 2022. Ett arbete med översyn av bogruppens uppdrag och sammansättning har 

påbörjats.  
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Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr SN 2022/00115 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 

har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 

avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdragen om äldreomsorgslyftet, samutnyttjande av 

lokaler samt möjliggöra hemmaplanslösningar, samt 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Anna Ruthberg 

 

Justerat 2022-06-21 

Stefan Skoglund,  Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-22 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2022-06-21 

Kommunstyrelsen 

Socialtjänstens strateg 
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Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 

har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 

avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdragen om äldreomsorgslyftet, samutnyttjande av 

lokaler samt möjliggöra hemmaplanslösningar. 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Tre av 

uppdragen bedöms vara slutförda. Dessa är: 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i 

äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5)  

I delårsuppföljningen per april redovisas att äldreomsorgslyftet har varit en viktig del i 

att säkra kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 

undersköterskor. Under 2021 gavs 2 utbildningsomgångar. I mitten av januari startade 

ytterligare en utbildningsomgång utifrån statsbidraget med 25 medarbetare. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutförd och därför kan avslutas. 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021-2023 fått i uppdrag 

att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6)  
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I delårsuppföljningen per april redovisas att socialtjänsten ständigt har fokus på att 

samutnyttja lokaler inom sina verksamhetsområden. Under perioden januari-april har 

följande stora förändringar gjorts: 

 

 Flytt av öppna förskolan och familjeförskolan till en ny familjecentral på Södra 

Hamngatan 12 

 Flytt av sjuksköterskekontoren söder och kilbäcken till nya, gemensamma 

kontor på Junogatan 7 

 Flytt av Socialtjänstens IT-avdelning till Junogatan 9 

 Nytt serviceboende för LSS med 10 lägenheter har öppnat på Melodivägen 6 

 

En översyn av lokaler pågår inom äldreomsorgen för att skapa nya/flera boendeplatser 

inom befintliga lokaler. 

 

I samband med den årliga upprättade Lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en 

diskussion om hur vi på lämpligaste sätt ska anpassa lokalerna till den verksamhet som 

bedrivs inom socialtjänstens olika avdelningar. Socialtjänstens samverkan med övriga 

förvaltningar och nämnder sker via Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänstens 

lokalplanerare ingår. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutförd och därför kan avslutas. 

 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 

hemmaplanslösningar (KF ÖS 5) 

I delårsuppföljningen per april redovisas att förvaltningens sektion för barn och unga 

har ett väl upparbetat sätt kring insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra 

den bästa insatsen för barnen och deras familjer. Det pågår ett ständigt 

sektionsövergripande förbättringsarbete för att förbättra hemmaplanslösningar. Det 

finns många goda exempel där vi med gemensamma krafter kunnat ge bra insatser på 

hemmaplan. Genom en god samverkan inom sektionen har placeringar kunnat förkortas. 

Vid alla placeringar som gjorts på SIS eller HVB är alla hemmaplanslösningar uttömda 

för tillfället. Under placeringen fortsätter vi att jobba för att ungdomen ska kunna 

komma tillbaka hem i sin miljö eller till annan vårdform, då med stöd av allas expertis. I 

familjehemsplaceringar så arbetar vi på samma sätt, att alla hemmaplanslösningar ska 

var uttömda. Vi letar också aktivt familjehem i nätverket och det utökade nätverket. 

 

Såväl Barnahusets insatsmodell, BIM, som tidigt samordnade insatser, TSI, är nu i full 

gång. Planen för BIM är att i slutet av april utöka de tre team som idag finns med 

ytterligare ett. 

 

En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare delen av 2021, både 

interna och externa. Den finns en plan för placeringsgenomgångar för att säkerställa det 

gemensamma arbetssättet med insatser på hemmaplan även inom denna målgrupp. 
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Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring gemensamma brukare 

är under utveckling och där har vi fortsatt ett förbättringsarbete att göra. 

 

Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är representerade i 

gruppen. 

 

För att bidra till en god samverkan internt och för att säkerställa en gemensam 

måluppfyllelse har ny enhetschef inom socialpsykiatri och LSS träffat alla viktiga 

aktörer. Samverkan mellan barn och unga pågår utifrån ny reviderad rutin på 

handläggarnivå. Samverkan mellan boendestöd och handläggare inom socialpsykiatrin 

har tydliggjorts gällande hur informationsöverföringen ska ske. Ett överenskommet 

arbetssätt har tagits fram och fysiskt träffas i syfte att lära känna varandras verksamheter 

har bestämts över året. Chefen för boendestödet var även med och träffade 

handläggarna för LSS i samband med att de fick utbildning i handläggningen gällande 

stöd i boendet. 

 

Inom missbruk finns en framarbetad samverkansform mellan utförarsidan och 

myndighetsidan där enheterna ses varannan vecka. Vidare sker gemensamma 

chefsavstämningar kontinuerligt. En gemensam kompetenssatsning är gjord i form av 

LVM-utbildning under maj 2022 där även utförarsidan har möjlighet att delta. Detta för 

att skapa än mer samsyn mellan utförarsidan och myndighetsidan. Utförarsidan kommer 

även under hösten 2022 att bli inbjudna till enhetens metodträffar. 

 

Arbete med i första hand tillse möjlighet till hemmaplanlösningar och rätt brukare på 

rätt plats utifrån omvårdnadsnivå har pågått under hela 2021 enligt uppdrag i samverkan 

mellan myndighetsavdelning och utförare med kontinuerliga avstämningar inför 

socialchefen. Arbete med strukturomvandling av boendeinsatser har påbörjats under 

2021 med utkik av alternativa boenden för brukare med stora behov och utåtagerande 

beteende. Satsning 2022 på kompetensutveckling lågaffektivt bemötande/våld och hot 

via Durewall till samtlig personal samt erbjudande i stor skala vad gäller 

funktionsnedsättning och samtidigt missbruk. 

 

Inventering/kartläggning av brukare i samtliga boenden har även det pågått fortsatt. 

Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare som kan få sina behov 

tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. Plan för motivationsarbete har påbörjats 

under 2022. Ett arbete med översyn av bogruppens uppdrag och sammansättning har 

påbörjats. 

 

Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutförd och därför kan avslutas. 

 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
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verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdragen är slutförda och därför 

kan avrapporteras. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Strateg 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Åsa Jarhag Håkansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-06-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KS 2022/00321 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2021 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. Av 

beslutsunderlagen framgår att den ekonomiska redovisningen for 2021 visar att 

förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, att jämföra med föregående års resultat på 

ca 555 tkr. Resultatet for 202I består av överskott i basverksamheten på 630 tkr samt ett 

överskott i projektverksamheten på 71 tkr. Revisorerna har uppmärksammat att 

förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte uppnåtts under 2021. Revisorerna 

tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02.  

Årsredovisning 2021. Revisionsberättelse 2021.  

Granskning av årsredovisning 2021, PwC.  

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 PwC.  

Direktionens protokoll 2022-05-12 § 54.  

Direktionens protokoll 2022-03-31 § 26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna årsredovisningen för år 2021,  

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.  

 

Jäv 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) anmäler jäv och deltar inte i vare 

sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-27 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-06-27 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 

rapport och revisionsberättelse för 2021 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2021. Av 

beslutsunderlagen framgår att den ekonomiska redovisningen for 2021 visar att 

förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, att jämföra med föregående års resultat på 

ca 555 tkr. Resultatet for 202I består av överskott i basverksamheten på 630 tkr samt ett 

överskott i projektverksamheten på 71 tkr.   

 

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 

uppnåtts under 2021.  Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Årsredovisning 2021. 

Revisionsberättelse 2021. 

Granskning av årsredovisning 2021, PwC. 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 PwC. 

Direktionens protokoll 2022-05-12 § 54. 

Direktionens protokoll 2022-03-31 § 26. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisningen för år 2021. 

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.  

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 



_________________________________________________________________ 
 
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund  
Org nr: 222000-1776 

  

        
Direktionen 
 
Fullmäktige i respektive   

 medlemskommun 
  
     

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd 
resursbrist. 
 
Vi har uppmärksammat  

• Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 
2021.  
 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
  
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är  
förenligt med de mål som direktionen uppställt. 
 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 



 
 
Vi åberopar bifogade rapporter. 
 
 
 
Uddevalla den 8 april 2022 

 
 
Thomas Boström Anita Älgemon Ann-Britt Dahl 
Vänersborgs kommun Tanums kommun Färgelanda kommun 
 
 
 
Claes Hedlund Lennart Hansson 
Munkedals kommun Åmåls kommun 
 

 

 

Bilagor:  

PwC Granskning av delårsbokslut 
PwC Granskning av bokslut och årsredovisning 
 
 

 

 

 

 

Lennart Hansson (Apr 14, 2022 10:14 GMT+2)
Lennart Hansson

Anita Älgemon (Apr 15, 2022 09:02 GMT+2)
Anita Älgemon

Ann-britt Dahl (Apr 15, 2022 10:29 GMT+2)
Ann-britt Dahl

Claes Hedlund (Apr 18, 2022 19:30 GMT+2)
Claes Hedlund

Thomas Boström (Apr 26, 2022 12:12 GMT+2)
Thomas Boström
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 1 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

Plats och tid:  Teams  
 
Ledamöter:  Stig Bertilsson, Bengtsfors   Martin Carling, Dals-Ed  

Ann Blomberg, Färgelanda  Anders Arnell, Orust 
Kent Hansson, Strömstad   Paul Åkerlund, Trollhättan 
Christer Hasslebäck, Uddevalla   Mats Abrahamsson, Sotenäs 
Liselotte Fröjd, Tanum  Peter Eriksson, Trollhättan 
Michael Karlsson (S), Åmål   Morgan E Andersson Mellerud 
Christoffer Rungberg, Munkedal  

     
Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors   Per Erik-Norlin, Dals-Ed 
 Ulla Börjesson, Färgelanda  Michael Mellby, Mellerud 
 Liza Kettil, Munkedal  Lars Larsson, Orust 
 Therése Mancini, Sotenäs  Monica Hanson, Trollhättan 
 Bedros Cicek, Trollhättan  Michael Karlsson, Åmål 
 David Sahlsten, Uddevalla 

  
Tjänstgörande ersättare: Ronald Rombrant, Lysekil 
  Mats Andersson, Vänersborg 
  Marie-Louise Bäckman, Vänersborg 

  
  
Fyrbodals kommunalförbund:    Anna Lärk Ståhlberg  Titti Andersson 
  Morgan Ahlberg  Martin Palm   
   Ann Palmnäs   Christel Thuresson 
  Karin Jansson,    Elisabeth Hansson 
  Julia Sahlström   Maria Wolff   
  Lars Nejstgaard   Karin Stenlund  

 

Övriga deltagare:  Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
  Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark 
 
Underskrifter: 

Sekreterare  _________________________________ 

  Martin Palm 

Ordförande  _________________________________ 

  Martin Carling             

Justerare  _________________________________ 

Morgan E Andersson 
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Paragrafer: 51-70 
Sida 2 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 3 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 § 51 Val av temaområde för regional planering 

Direktionen beslutade, (2021-09-23 Dnr: 2021/0116) att Västra Götalandsregionen inte skulle 
gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL § 7. 
Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och 
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är 
viktiga och/eller angelägna att samverka kring. 

I kommunalförbundets svar på remissen från VGR ges följande exempel på 
samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas; 

– Klimatrelaterade frågor 
– Livsmedelsförsörjning 
– Energiförsörjning 
– Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen) 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att 
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunerna, inte ansöka om att bli 
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att 
återkomma med förslag kring hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på 
frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden. 

Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom 
kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer.  

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i 
planeringsfrågor som är tydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande 
regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkurrenskraft. Det 
gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.  

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

Direktionen beslutar 

Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23, Dnr 2021/0116) ge följande exempel på 
temaområde/n: 

o Klimatrelaterade frågor 
o Livsmedelsförsörjning 
o Energiförsörjning 
o Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 52 Återkoppling arbetsmiljö 

 
Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att 
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla 
vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.  

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen ge tf förbundsdirektör i 
uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen 

 

Direktionen beslutar 

Att ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i 
kartläggningen.   
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön 

 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd 
och förslaget ställs nu ut för granskning. Kommuninvånare, organisationer, företag och 
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget. 
 
Fyrbodals kommunalförbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från 
granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den 15 maj 2022.  

Syftet med planen är att ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning i området 
kring tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling. 

Ingen föredragning av ärendet.  

 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna 
synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP). 

 

Direktionen beslutar 

Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och 
Vargön (FÖP). 

 

Expedieras: 

Vänersborgs kommun  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 54 Revision årsredovisning 2021 

 
Årsredovisningen för 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 
31 mars.  
 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår 
som en del av revisionsplanen för år 2021. 
 
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för 
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen 
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör. 
 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat informera direktionen om revisionen av 
årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till 
kommunerna. 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna. 

 

Expedieras till: 

Medlemskommunerna Fyrbodal 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör 

 
Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande. 

 

Direktionen beslutar 

Att utse Anna Lärk Stålberg till ny förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.  

Att uppdra åt förbundets ordförande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom 
ramen för tidigare avtal med förbundsdirektör.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 56 Information om Platåbergens Geopark 

Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som 
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalförbund har stöttat projektet 
ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi. 

Ärendet föredrogs av Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark, 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal 

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i 
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för 
att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta 
bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande 
samverkansavtal gäller t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats 
och ärendet presenterar en plan för framtagandet. 

 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar  

 

Att anteckna informationen till protokollet- 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed 

Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska 
avsättas för ombyggnation av väg 2183, ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal”, som 

finns avsatt i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.   

 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta om att avsätta 12 
miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 

 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Förslag till beslut 

Att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan 

för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 59 Västkom – framtida uppdrag 

 
Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

 

Direktionen beslutar 

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan för VästKoms framtida inriktning. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet? 

 
Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga medel för suicidprevention 
inom överenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts för att ta fram en 
länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel från 2020 och 2021 kvar 
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas för att tillsätta en tidsbegränsad resurs som 
processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera 
handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturförändringar. 

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning 

Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet ”Utbildning och 

kompetensförsörjning” enligt direktionens årshjul. 

Ärendet föredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars 
Nejstgaard.  

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina 

Information rörande arbetet med kommuntal för mottagande av nyanlända, samt situationen när 
det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. 

Ärendet presenterades på mötet. 

Ärendet föredrogs av Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands 
län. 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 63 Rapportering av avslutade projekt 

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022: 

- Grön Tillväxt Skog 

- Rural mobilitet 

Rapportering av Grön Tillväxt Skog föredras av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och 
Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst 

Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har föredragits vid ett tidigare 
tillfälle. 

 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

Informations och anmälningsärenden 
 
§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  

En halvtidsutvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan. 

Ärendet presenteras på mötet. 

Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från 
Aspgren Ledarresurs 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen. 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 17 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 65 Aktuella projektansökningar 

 
Ingen föredragning av ärendet. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 18 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 66 Aktuella delegationsbeslut 

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.  

 

Ingen föredragning av ärendet. 

 

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 19 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 67 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 

 

Muntlig rapport lämnas på mötet.  

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf 
förbundsdirektör. 

 

BHU: 

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten: 

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling 
(360online.com)  

 

Västkom: 

Länk till Västkoms möten:  

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)  

 

SRO: 

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO): 

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)  

 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.63c5311513f7b9eaf4e1e3d&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/


Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 20 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 68 Meddelanden 

 

 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 21 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 69 Övriga frågor 

Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör informerade om: 

Återkoppling på förbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna. 

En möjlig förfrågan om delägarskap i mötesplats Steneby. 

Information kring Kommunakademin Väst. 

Att löneöversyn pågår på kommunalförbundet. 

Aktuella personalförändringar 

Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig 
närvaro i Fyrbodal.  Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals 
kommuner för kännedom. 

 

Direktionen beslutar 

 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 
Diarienummer: 2022/0034 

Paragrafer: 51-70 
Sida 22 (22) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

§ 70 Nästa möte 

Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den 17 juni i Lysekil. 

 

Ärenden enligt årshjul: 

Tertialrapport 2101–2104 
Förslag budget basverksamhet 2023 - 2025 
Återrapportering DRUM 2021 
Förslag budget DRUM 2023 
Ägardialog med Gryning Vård 
 

 

 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål 

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det 

lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de 

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.  
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

Finansiella mål Utfall 2021 Av direktionen bedömd 
måluppfyllelse 

Att ha en långsiktig stabil 
soliditetsnivå på 10 procent, 
nivån kan dock variera över 
tid. 

År 2021 är soliditeten 6 
procent, vilket är en 
minskning från 2020 med 2 
procentenheter 

Kommunalförbundet arbetar 
med att nå det långsiktiga 
målet om en soliditetsnivå. 

Att ha en budget i balans, 
intäkterna ska överstiga 
kostnaderna. 

Förbundet når målet om en 
budget i balans genom ett 
överskott om 701 tkr (555 
tkr), jämfört med budgeterat 
resultat på 190 tkr. R 

Målet nås  

Att ha en god likviditet så att 
det är möjligt att både täcka 
kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera 
medel i projekt där förbundet 
är projektägare. 

Likvida medel vid årets slut 
var cirka 58 mkr (cirka 37 
mkr). Därmed nås målet om 
god likviditet 

Målet nås  

Att de delregionala 
utvecklingsmedlen, DRUM, 
sammantaget ska växlas upp 
med minst 50 procent genom 
att projekten medfinansieras 
med andra medel än de som 
kommunerna och Västra 
Götalandsregionen bidrar 
med.  

Den totala uppväxlingen 
uppgår till en budgeterad 
omslutning på 118 Mkr, vilket 
innebär en uppväxling med 
574 procent, det vill säga 
faktor 5,74 (574 procent, 
faktor 5,74). 

Målet nås  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för 

2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av 

måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska 

utvecklingsmålen.  

Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021 

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad 

utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad 

balanskravsutredning. 
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Bedömning 

 

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål 

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det 

lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de 

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
 
 

 

Verksamhetsmål Delvis   
  

 

2022-04-08 

 

 

 

Fredrik Carlsson      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ej tillämpligt  
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Innehållsförteckning 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser.  

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 

ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.   

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan 

kommunalförbundet och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och 

överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med 

fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.   
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande 

år.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Avsteg har identifierats enligt:  

o Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som 

årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte 

återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa 

upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa 

avsnitt. Till exempel:  

▪ En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av 

att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med 

kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl 

utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga 

utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas 

till de verksamheter som orsakat förändringarna).  

▪ Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar 

och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och 

bedömningar samt vidtagna åtgärder. 

▪ Väsentliga personalförhållanden. 

 
1 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.  

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre 

områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den 

budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur 

utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad 

budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning 

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet 

inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.  

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Annan information 

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6,  26-38  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6,  26-38 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

 

 

 

2022-04-08 

 

Daniel Larsson      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Förbundsdirektionen
Sam manträdesdatu m : 2022-03-31

Diarienumm er: 2022/0034
Paragrafer: 25-50

Sida a (30)

$ 26 Årsredovisning 2021

Enligt Förbundsoldningen $ l6 ska forbundsdirektionen senast 1 april upprättat forslag till
årsredovisning for det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska
rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre folja lag om kommunal
bokforing och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen for 2021visar att förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr,
att jämfora med fi)regående års resultat på ca 555 tkr. Resultatet for 202I bestär av överskott i
basverksamheten på 630 tkr samt ett överskott i projektverksamheten på 71 tkr.

Ärendet foredrogs av Anna Lärk Stahlberg, tf forbundsdirektör, Yvonne Wernebjer,

tf. administrativ chef, Titti Andersson, teamchef Välfiirdsufveckling samt Morgan Ahlgren,
infrastmkhrrstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat foreslå direktionen besluta godkärura

årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunema for vidare
hantering.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen for 2021

Att uppdra åt kansliet att expediera beslutet samt årsredovisningen till medlemskommunerna

for vidare hantering

Att årsredovisningen signeras digitalt i Adobe.

Beslut expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Justerare ra estyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 220 Dnr KS 2022/00323 

Investering i Kisslebergsskolan 

Sammanfattning 

I flerårsplanen med budget för 2020-2022 fanns ett beslutat investeringsobjekt avseende 

reinvesteringar i Herrestadsskolan (numera Kisslebergsskolan). Objektet var beräknat 

till 50 mkr. Objektet lyftes ur plan i avvaktan på en förstudie inklusive kostnadskalkyl. I 

den beslutade flerårsplanen med budget för 2023-2025 återkommer objektet, som avser 

friytor och trafiklösning vid skolan, med en bedömd kostnad på 8 mkr. Den fortsatta 

projekteringen visar på en kostnadsökning till totalt 13 mkr, varav 2 mkr avser 

trafikanpassning som en följd av investeringarna på skolan, vilket har beviljats av 

kommunstyrelsen (KS20022/00268). Det innebär att investeringsbehovet är 11 mkr 

avseende friytor vid Kisslebergsskolan samt att behovet är att påbörja investeringen 

under 2022.  

Investeringen ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga ökade 

kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadsskolan uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadsskolans skolgård 2020-04-06 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Investering Kisslebergsskolan, 

att kompensera Barn- och utbildningsnämnden med utökning av kommunbidragen för 

tillkommande kapitalkostnader från kapitalkostnadsreserven. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-06-10 Dnr KS 2022/00323 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Investering Kisslebergsskolan 

Sammanfattning 

I flerårsplanen med budget för 2020-2022 fanns ett beslutat investeringsobjekt avseende 

reinvesteringar i Herrestadsskolan (numera Kisslebergsskolan). Objektet var beräknat 

till 50 mkr. Objektet lyftes ur plan i avvaktan på en förstudie inklusive kostnadskalkyl. I 

den beslutade flerårsplanen med budget för 2023-2025 återkommer objektet, som avser 

friytor och trafiklösning vid skolan, med en bedömd kostnad på 8 mkr. Den fortsatta 

projekteringen visar på en kostnadsökning till totalt 13 mkr, varav 2 mkr avser 

trafikanpassning som en följd av investeringarna på skolan, vilket har beviljats av 

kommunstyrelsen (KS20022/00268). Det innebär att investeringsbehovet är 11 mkr 

avseende friytor vid Kisslebergsskolan samt att behovet är att påbörja investeringen 

under 2022.  

Investeringen ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga ökade 

kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadsskolan uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadsskolans skolgård 2020-04-06 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Investering Kisslebergsskolan 

 

att kompensera Barn- och utbildningsnämnden med utökning av kommunbidragen för 

tillkommande kapitalkostnader från kapitalkostnadsreserven 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Scen

Branduppställning

Branduppställning Branduppställning

Branduppställning

Herrestad Skola 
Uddevalla kommun
2022-04-06

Arbetshandling
Illustrationsplan

Skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00460 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Investering Kisslebergsskolan  

Sammanfattning 

Objektet har tidigare varit med i beslutad investeringsplan (50 miljoner) men lyfts ur 

helt i avvaktan på förstudie och dess kostnadskalkyl. Förstudien påvisade en 

kostnadskalkyl på 8 miljoner gällande anpassning av friytor och trafik. Vidare 

projektering påvisar en kostnadsökning upp till totalt 13 miljoner som fördelas mellan 

Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 11 miljoner respektive 2 

miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadskola uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadskolans skolgård 220406 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att bevilja investeringen för Kisslebergsskolan på 

11 miljoner.   

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  

Lokalstrateg  

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 2022/00460 

Investering Kisslebergsskolan  

Sammanfattning 

Objektet har tidigare varit med i beslutad investeringsplan (50 miljoner) men lyfts ur 

helt i avvaktan på förstudie och dess kostnadskalkyl. Förstudien påvisade en 

kostnadskalkyl på 8 miljoner gällande anpassning av friytor och trafik. Vidare 

projektering påvisar en kostnadsökning upp till totalt 13 miljoner som fördelas mellan 

Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 11 miljoner respektive 2 

miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadskola uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadskolans skolgård 220406 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att bevilja investeringen för Kisslebergsskolan på 

11 miljoner.   

  

 

 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2022-05-25 

Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-25 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedieras 2022-05-25 

Lokalstrateg  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Grundskolekontoret   

Kommunfullmäktige  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr KS 2022/00355 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Högås Sund 1:241 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten i Högås-Sund. Antagande av verksamhetsområde krävs för att den 

berörda fastigheten ska bli avgiftsskyldig enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll, 2022-06-02 § 15 

Fastighetsförteckning, tjänsteskrivelse och karta från Västvatten, inkommet 2022-06-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högås-Sund enligt 

bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-07-05 Dnr KS 2022/00355 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Högås Sund 1:241 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten i Högås-Sund.  

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för att den berörda fastigheten ska bli  

avgiftsskyldig enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll, 2022-06-02 § 15 

Fastighetsförteckning, tjänsteskrivelse och karta från Västvatten, inkommet 2022-06-08 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högås-Sund enligt  

bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpediering till berörda fastighetsägare 

Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Samhällsbyggnads Myndighetsavdelning 



 1 (1) 
 

 Datum: 2022-06-02 
Dnr: 2022/087 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 

 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Högås-Sund. 

Sammanfattning 
 
Fastigheten är nybebyggd och därför ännu ej införd i verksamhetsområde. 

Kartredigeringen av verksamhetsområdet redovisas i bilaga 1. 

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för att den berörda fastigheten ska bli 

avgiftsskyldig enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Inga kostnader för Uddevalla Vatten eller fastighetsägaren kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet. Bil. 1 

Karta över föreslaget verksamhetsområde. Bil. 2 

Båda är daterade 2022-06-02. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av 

allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 

fastighetsförteckning. 

 

Västvatten AB 

 

Martin West 

VA-ingenjör 



1 (1) 

  BILAGA 1 

 

  
    2022-06-02 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 

  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 
 

 

 
 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 
 

 

 

Högås-Sund, nytt verksamhetsområde VoVS 
 
Kartredigering för en nybebyggd fastighet som ska ingå i verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. 
Fastigheten har fått ledningsnätet framdraget.  
Inga kostnader för Uddevalla Vatten eller fastighetsägaren kvarstår. 
 
 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 

HÖGÅS-SUND 1:241 Högås-Sund 367, 451 96  UDDEVALLA 1 

 



Verksamhetsområde V,S Högås-Sund

Datum: 2022-06-02

Bilaga 2



 

 
HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 

     BILAGA 3 

 

 

ÖVERSIKTSKARTA HÖGÅS-SUND 

 

 



Uddevalla Vatten AB Datum 1 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00 
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C) 
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP) 
Susanne Börjesson (S) ersätter Curt Nyman (L) 
Robert Högbring (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
 
Närvarande suppleanter: 
Camilla Josefsson (M) deltar § 1-7 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland och därefter hölls en tyst minut för Owe 

Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss. 
 
 
§ 2 Upprop förrättas. 
 
 
§ 3 Dagordningen godkänns. 
 
 
§ 4 Protokollet justeras av Susanne Börjesson 
 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
 
§ 6 Gemensam information 

- Kommande styrelsemöten 
- Ägarsamråd 
- Ägarnas styrdokument 
- Delårsbokslut, övergripande 
- EU;s regionalfonder 

 
 

§ 7 Fördjupningsinformation 
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden 
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Uddevalla Vatten AB Datum 2 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning, Dnr 2022/041 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 

 
 

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning - Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, Dnr 2022/129 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
VD-instruktion, Dnr 2022/123 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Bolagsstämmoprotokoll daterad 2022-03-18, Dnr 2022/004 

 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, 
Jens Borgland, 
 
att fastställa bolagsstämmans val av förste vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Mattias Johansson 
 
att fastställa bolagsstämmans val av andre vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Kenth Johansson 
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Uddevalla Vatten AB Datum 3 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB 
 
Styrelsen beslutar 
 
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman 
tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, 
firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias 
Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande 
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 
 
§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB 

 
Styrelsen beslutar 
 
att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs. 

 
 
§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Uddevalla Vatten AB 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/101 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Högås-Sund, Dnr:2022/087 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
bifogad karta och fastighetsförteckning. 
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Uddevalla Vatten AB Datum 4 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Utby 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata i Utby, Dnr:2022/088 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 
 
§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Gustavsberg/Hässleröd 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun, 
Dnr:2022/095 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 
Gustavsberg/Hässleröd. 

 
 
§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Lyckorna 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
gata på Lyckorna, Dnr:2022/086 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 

  

§ 19 Information  
- Budget 2023 samt plan 2024–2025 
- Avstämning, diskussioner om utrymmen kring Skansverket 

 
 
§ 20 VD informerar 

- Ingen information 
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Uddevalla Vatten AB Datum 5 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 21 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 

 
 
§ 22 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Susanne Börjesson (justerare) 

 
 
 
 

Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2022/00356 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Herrestad-Torsberg 2:13-2:16,2:18-
2:20, 2:22-2:23 och Utby 3:58-3:61 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Utby. Området som saknar verksamhetsområde 

utgörs av tretton fastigheter. Samtliga fastigheter är bebyggda och har framdraget 

ledningsnät. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna 

ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 16.  

Fastighetsförteckning, kartor och tjänsteskrivelse från Uddevalla Vatten, inkommet 

2022-06-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 

dagvatten gata i Utby enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-07-05 Dnr KS 2022/00356 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Herrestad-Torsberg 2:13-2:16,2:18-

2:20, 2:22-2:23 och Utby 3:58-3:61 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till nytt verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Utby. 

 

Området som saknar verksamhetsområde utgörs av tretton fastigheter.  

Samtliga fastigheter är bebyggda och har framdraget ledningsnät.  

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli  

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 16 

Fastighetsförteckning, kartor och tjänsteskrivelse från Uddevalla Vatten, inkommet 

2022-06-08. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten  

fastighet och dagvatten gata i Utby enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpediering till berörda fastighetsägare 

Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Samhällsbyggnads Myndighetsavdelning  



 1 (1) 
 

 Datum: 2022-06-02 
Dnr: 2022/088 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 

 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 

dagvatten_fastighet och dagvatten_gata i Utby 

Sammanfattning 
 
Området som saknar verksamhetsområde utgörs av tretton fastigheter i Utby.  

Samtliga fastigheter är bebyggda och har framdraget ledningsnät.  

Inga kostnader för varken Uddevalla Vatten eller fastighetsägarna kvarstår. 

Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet redovisas i bilaga 1. 

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet. Bil. 1 

Karta över föreslaget verksamhetsområde. Bil. 2 

Båda är daterade 2022-06-02. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av 

allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten_fastighet och 

dagvatten_gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 

Västvatten AB 

 

Martin West 

VA-ingenjör 



1 (1) 

  BILAGA 1 

 

  
    2022-06-02 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 

  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 
 

 

 
 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 
 

 

 

Utby, nytt verksamhetsområde VoVSDfDg 
 
Tretton fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsmrådet för vatten, spillvatten, 
dagvatten_fastighet och dagvatten_gata. Samtliga är bebyggda och har framdraget ledningsnät. 
Inga kostnader kvarstår varken för Uddevalla Vatten eller fastighetsägarna. 
 
 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 

UTBY 3:58 Johannes väg 14, 451 98  UDDEVALLA 1 

UTBY 3:59 Johannes väg 12, 451 98  UDDEVALLA 2 

UTBY 3:60 Johannes väg 8, 451 98  UDDEVALLA 3 

UTBY 3:61 Johannes väg 10, 451 98  UDDEVALLA 4 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:13 Johannes väg 9, 451 98  UDDEVALLA 5 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:14 Johannes väg 18, 451 98  UDDEVALLA 6 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:15 Johannes väg 16, 451 98  UDDEVALLA 7 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:16 Johannes väg 7, 451 98  UDDEVALLA 8 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:18 Johannes väg 11, 451 98  UDDEVALLA 9 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:19 Johannes väg 3, 451 98  UDDEVALLA 10 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:20 Johannes väg 5, 451 98  UDDEVALLA 11 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:22 Johannes väg 13, 451 98  UDDEVALLA 12 

HERRESTADS-
TORSBERG 2:23 Johannes väg 1C, 451 98  UDDEVALLA 13 

 



Verksamhetsområde V,S,Df,Dg Utby

Datum: 2022-06-02

Bilaga 2



 

 
HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 

     BILAGA 3 

 

 

ÖVERSIKTSKARTA UTBY 

 

 



Uddevalla Vatten AB Datum 1 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00 
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C) 
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP) 
Susanne Börjesson (S) ersätter Curt Nyman (L) 
Robert Högbring (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
 
Närvarande suppleanter: 
Camilla Josefsson (M) deltar § 1-7 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland och därefter hölls en tyst minut för Owe 

Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss. 
 
 
§ 2 Upprop förrättas. 
 
 
§ 3 Dagordningen godkänns. 
 
 
§ 4 Protokollet justeras av Susanne Börjesson 
 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
 
§ 6 Gemensam information 

- Kommande styrelsemöten 
- Ägarsamråd 
- Ägarnas styrdokument 
- Delårsbokslut, övergripande 
- EU;s regionalfonder 

 
 

§ 7 Fördjupningsinformation 
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden 
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Uddevalla Vatten AB Datum 2 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning, Dnr 2022/041 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 

 
 

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning - Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, Dnr 2022/129 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
VD-instruktion, Dnr 2022/123 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Bolagsstämmoprotokoll daterad 2022-03-18, Dnr 2022/004 

 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, 
Jens Borgland, 
 
att fastställa bolagsstämmans val av förste vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Mattias Johansson 
 
att fastställa bolagsstämmans val av andre vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Kenth Johansson 
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Uddevalla Vatten AB Datum 3 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB 
 
Styrelsen beslutar 
 
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman 
tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, 
firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias 
Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande 
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 
 
§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB 

 
Styrelsen beslutar 
 
att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs. 

 
 
§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Uddevalla Vatten AB 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/101 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Högås-Sund, Dnr:2022/087 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
bifogad karta och fastighetsförteckning. 
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Uddevalla Vatten AB Datum 4 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Utby 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata i Utby, Dnr:2022/088 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 
 
§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Gustavsberg/Hässleröd 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun, 
Dnr:2022/095 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 
Gustavsberg/Hässleröd. 

 
 
§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Lyckorna 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
gata på Lyckorna, Dnr:2022/086 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 

  

§ 19 Information  
- Budget 2023 samt plan 2024–2025 
- Avstämning, diskussioner om utrymmen kring Skansverket 

 
 
§ 20 VD informerar 

- Ingen information 
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Uddevalla Vatten AB Datum 5 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 21 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 

 
 
§ 22 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Susanne Börjesson (justerare) 

 
 
 
 

Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg

Anna Madelene Ahl

2022-06-07 11:08

Serienummer: d44tAn77poNxUigl1k6GYQ

Jens Kristofer Borgland
VVAB

2022-06-07 11:11

Serienummer: +auzbIFz7Hri10kZ5s8oSw

Susanne Camilla Börjesson
Uddevalla Vatten AB

2022-06-07 11:22

Serienummer: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA

Lars Peter Johansson
VD

2022-06-07 11:33

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
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2022-06-07 11:08 En avisering har skickats till Madelene Ahl
2022-06-07 11:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Madelene Ahl
2022-06-07 11:08 Anna Madelene Ahl har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf via 
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2022-06-07 11:08 Alla dokument har undertecknats av Madelene Ahl
2022-06-07 11:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jens Borgland
2022-06-07 11:11 Jens Kristofer Borgland har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf 

via BankID Sverige (Unikt ID: d44tAn77poNxUigl1k6GYQ)
2022-06-07 11:11 Alla dokument har undertecknats av Jens Borgland
2022-06-07 11:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Susanne Börjesson
2022-06-07 11:22 Susanne Camilla Börjesson har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten 

AB.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +auzbIFz7Hri10kZ5s8oSw)
2022-06-07 11:22 Alla dokument har undertecknats av Susanne Börjesson
2022-06-07 11:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Johansson
2022-06-07 11:33 Lars Peter Johansson har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA)
2022-06-07 11:33 Alla dokument har undertecknats av Peter Johansson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
1f

36
fc

83
-b

3a
2-

4c
bd

-a
e6

1-
d2

ea
89

76
aa

36



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr KS 2022/00357 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Hässleröd 1:24,1:26, 1:27, 1:38, 1:40, 
11:1, 12:1, 16:1, 19:1, 3:2, 3:4, 7:1-4, del av Gustavsberg 1:1, 
1:19, 1:24 och del av Hässleröd 1:17 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till beslut om antagande av 

verksamhetsområde för 20 fastigheter belägna i områdena Gustavsberg och Hässleröd. 

Området består av fastigheter som är avsedda för bostadsändamål. Nyanläggning av 

ledningar för vatten- och spillvatten utfördes 2021 och anläggningsavgifter har 

debiterats de fastigheter som anslutits. Erforderliga beslut om verksamhetsområde för 

vatten och avlopp saknas.  

 

Avsaknad av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena 

mellan fastighetsägarna och Uddevalla Vatten AB är oreglerade och att det är oklart 

vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Kommunledningskontoret har 

ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 17.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckningar från Uddevalla Vatten AB 

inkommet, 2022-06-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 

Gustavsberg/Hässleröd enligt bilagd karta och fastighetsförteckning.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-07-05 Dnr KS 2022/00357 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Hässleröd 1:24,1:26, 1:27, 1:38, 1:40, 

11:1, 12:1, 16:1, 19:1, 3:2, 3:4, 7:1-4, del av Gustavsberg 1:1, 

1:19, 1:24 och del av Hässleröd 1:17 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till beslut om antagande av 

verksamhetsområde för 20 fastigheter belägna i områdena Gustavsberg och Hässleröd. 

 

Området består av fastigheter som är avsedda för bostadsändamål. Nyanläggning av  

ledningar för vatten- och spillvatten utfördes 2021 och anläggningsavgifter har  

debiterats de fastigheter som anslutits. 

 

Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas. Avsaknad  

av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan  

fastighetsägarna och Uddevalla Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka  

rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 17. 

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckningar från Uddevalla Vatten AB 

inkommet, 2022-06-08. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 

Gustavsberg/Hässleröd enligt bilagd karta och fastighetsförteckning.  

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-07-05 Dnr KS 2022/00357 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpediering till berörda fastighetsägare. 

Samhällsbyggnads Myndighetsavdelning. 

Avdelningschef Hållbar Tillväxt. 

 



 1 (2) 
 

   
Datum: 2022-06-02 

Dnr: 2022/095 
 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Katarina Bjelke 
0522-63 888 07 
katarina.bjelke@vastvatten.se 
 
 
 

 

 

Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun 
Beslut om verksamhetsområde för vatten- och spillvatten. 

Sammanfattning 
Området består av flertalet fastigheter, varav ett antal arrendebostäder. Fastigheterna 

är belägna på Gustavsbergsområdet och uppför Oxskallebacken. De flesta 

fastigheterna är idag bebyggda och flertalet är anslutna till kommunalt vatten och 

avlopp. I samband med nyanläggandet av befintliga va-ledningar har fler fastigheter 

anslutits till det allmänna va-nätet. 

Ett samlat beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten saknas.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet, bilaga 1. 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, bilaga 2a och 2b. Översiktskarta över 

området, bilaga 3.  

 

Förslag till beslut 
Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verk-

samhetsområde för vatten- och spillvatten för området Gustavsberg/Hässleröd.  

Ärendebeskrivning 
Området består av fastigheter som är avsedda för bostadsändamål. Nyanläggning av 

ledningar för vatten- och spillvatten utfördes 2021 och anläggningsavgifter har 

debiterats de fastigheter som anslutits. 

 

Erforderliga beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas. Avsaknad 

av beslut om verksamhetsområde innebär att de juridiska förhållandena mellan 

fastighetsägarna och Uddevalla Vatten AB är oreglerade och att det är oklart vilka 

rättigheter och skyldigheter de båda parterna har. Ett beslut om verksamhetsområde 

innebär automatisk att VA-taxa och ABVA för Uddevalla kommun träder i kraft. 



 2 (2) 
 

   
Datum: 2022-06-02 

Dnr: 2022/095 
 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 

Bilagor 

1. Förteckning över ingående fastighet i verksamhetsområdet 

2  a/b. Kartor över föreslaget verksamhetsområde 

3. Översiktskarta över områdets lokalisering 

 



 1 (1) 
 

 2022-05-10 

  
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 1 
 

 

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för 

Gustavsberg/Hässleröd, Uddvalla kommun. 

Följande 20 fastigheter/arrendetomter föreslås ingå i verksamhetsområde för 

vatten- och spillvatten: 

 

Fastighet Tjänst 

Del av Gustavsberg 1:1, Gustavsberg 321 Vatten och spillvatten 

Del av Gustavsberg 1:19, Gustavsberg 367 Vatten och spillvatten 

Del av Gustavsberg 1:19, Gustavsberg 365 Vatten och spillvatten 

Del av Gustavsberg 1:24, Gustavsberg 306 Vatten och spillvatten 

Del av Hässleröd 1:17, Hässleröd 313 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 1:24 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 1:26 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 1:27 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 1:38 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 1:40 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 11:1 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 12:1 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 16:1 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 19:1 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 3:2 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 3:4 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 7:1 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 7:2 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 7:3 Vatten och spillvatten 

Hässleröd 7:4 Vatten och spillvatten 

 



Bilaga 2a, föreslaget verksamhetsområde



Bilaga 2b, föreslaget verksamhetsområde



Bilaga 3, översiktskarta



Uddevalla Vatten AB Datum 1 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00 
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C) 
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP) 
Susanne Börjesson (S) ersätter Curt Nyman (L) 
Robert Högbring (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
 
Närvarande suppleanter: 
Camilla Josefsson (M) deltar § 1-7 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland och därefter hölls en tyst minut för Owe 

Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss. 
 
 
§ 2 Upprop förrättas. 
 
 
§ 3 Dagordningen godkänns. 
 
 
§ 4 Protokollet justeras av Susanne Börjesson 
 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
 
§ 6 Gemensam information 

- Kommande styrelsemöten 
- Ägarsamråd 
- Ägarnas styrdokument 
- Delårsbokslut, övergripande 
- EU;s regionalfonder 

 
 

§ 7 Fördjupningsinformation 
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden 
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Uddevalla Vatten AB Datum 2 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning, Dnr 2022/041 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 

 
 

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning - Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, Dnr 2022/129 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
VD-instruktion, Dnr 2022/123 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Bolagsstämmoprotokoll daterad 2022-03-18, Dnr 2022/004 

 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, 
Jens Borgland, 
 
att fastställa bolagsstämmans val av förste vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Mattias Johansson 
 
att fastställa bolagsstämmans val av andre vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Kenth Johansson 
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Uddevalla Vatten AB Datum 3 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB 
 
Styrelsen beslutar 
 
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman 
tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, 
firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias 
Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande 
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 
 
§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB 

 
Styrelsen beslutar 
 
att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs. 

 
 
§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Uddevalla Vatten AB 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/101 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Högås-Sund, Dnr:2022/087 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
bifogad karta och fastighetsförteckning. 
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Uddevalla Vatten AB Datum 4 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Utby 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata i Utby, Dnr:2022/088 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 
 
§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Gustavsberg/Hässleröd 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun, 
Dnr:2022/095 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 
Gustavsberg/Hässleröd. 

 
 
§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Lyckorna 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
gata på Lyckorna, Dnr:2022/086 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 

  

§ 19 Information  
- Budget 2023 samt plan 2024–2025 
- Avstämning, diskussioner om utrymmen kring Skansverket 

 
 
§ 20 VD informerar 

- Ingen information 
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Uddevalla Vatten AB Datum 5 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 21 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 

 
 
§ 22 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Susanne Börjesson (justerare) 

 
 
 
 

Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg

Anna Madelene Ahl

2022-06-07 11:08

Serienummer: d44tAn77poNxUigl1k6GYQ

Jens Kristofer Borgland
VVAB

2022-06-07 11:11

Serienummer: +auzbIFz7Hri10kZ5s8oSw

Susanne Camilla Börjesson
Uddevalla Vatten AB

2022-06-07 11:22

Serienummer: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA

Lars Peter Johansson
VD

2022-06-07 11:33

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-07 11:07 Underskriftsprocessen har startat
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr KS 2022/00358 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Lyckorna 2:60, 2:84, 2:176 och 2:180 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till antagande av allmänt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fyra fastigheter på 

Lyckorna i Ljungskile. Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda 

fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412). Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05.  

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 18.  

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckning inkomna 2022-06-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata på 

Lyckorna enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.  

 

 
 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-07-05 Dnr KS 2022/00358 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Lyckorna 2:60, 2:84, 2:176 och 2:180 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med ett förslag till antagande av allmänt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fyra fastigheter på 

Lyckorna i Ljungskile. 

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412).  

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-06-02 § 18 

Tjänsteskrivelse, kartor och fastighetsförteckning inkomna 2022-06-08 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten gata på Lyckorna enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpediering till berörda fastighetsägare 

Samhällsbyggnads myndighetsavdelning 

Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

 



 1 (1) 
 

 Datum: 2022-06-02 
Dnr: 2022/086 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 

 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten_gata på Lyckorna 

Sammanfattning 
 
Området som saknar verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten_gata 

utgörs av fyra fastigheter på Lyckorna. Samtliga ingår i detaljplanen för Lyckorna.  

Uddevalla Vatten drabbas inte av ytterligare kostnader däremot får fastighetsägarna 

betala anläggnings- och brukningsavgifter för dagvatten_gata. 

Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet redovisas i bilaga 1. 

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet. Bil. 1 

Karta över föreslaget verksamhetsområde. Bil. 2 

Båda är daterade 2022-04-21. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av 

allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten_gata enligt bifogad 

karta och fastighetsförteckning. 

 

Västvatten AB 

 

Martin West 

VA-ingenjör 



1 (1) 

  BILAGA 1 

 

  
    2022-06-02 

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 

  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 
 

 

 
 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 
 

 

 

Lyckorna, nytt verksamhetsområde VoVSDg 
 
Korrigering av verksamhetsområde för fyra fastigheter. Idag saknas vatten, spillvatten och 
dagvatten_gata.  
Samtliga fastigheter är bebyggda och ingår i detaljplanen för Lyckorna.  
Inga kostnader för Uddevalla vatten men anläggnings- och brukningsavgifter för dagvatten_gata 
tillkommer för fastighetsägarna. 
 
 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 

LYCKORNA 2:60 Flaggbergsvägen 10, 459 33  LYCKORNA 1 

LYCKORNA 2:84 Flaggbergsvägen 8, 459 33  LYCKORNA 2 

LYCKORNA 2:176 Flaggbergsvägen 6, 459 33  LYCKORNA 3 

LYCKORNA 2:180 Flaggbergsvägen 4, 459 33  LYCKORNA 4 

 



Verksamhetsområde V,S,Dg Lyckorna

Datum: 2022-06-02

Bilaga 2



 

 
HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 

     BILAGA 3 

 

 

ÖVERSIKTSKARTA LYCKORNA 

 

 



Uddevalla Vatten AB Datum 1 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00 
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C) 
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP) 
Susanne Börjesson (S) ersätter Curt Nyman (L) 
Robert Högbring (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
 
Närvarande suppleanter: 
Camilla Josefsson (M) deltar § 1-7 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Susanne Thorén, ekonomichef 
Madelene Ahl, administratör 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland och därefter hölls en tyst minut för Owe 

Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss. 
 
 
§ 2 Upprop förrättas. 
 
 
§ 3 Dagordningen godkänns. 
 
 
§ 4 Protokollet justeras av Susanne Börjesson 
 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
 
§ 6 Gemensam information 

- Kommande styrelsemöten 
- Ägarsamråd 
- Ägarnas styrdokument 
- Delårsbokslut, övergripande 
- EU;s regionalfonder 

 
 

§ 7 Fördjupningsinformation 
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden 
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Uddevalla Vatten AB Datum 2 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning, Dnr 2022/041 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB 

 
 

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning - Uddevalla Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, Dnr 2022/129 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
VD-instruktion, Dnr 2022/123 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Bolagsstämmoprotokoll daterad 2022-03-18, Dnr 2022/004 

 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, 
Jens Borgland, 
 
att fastställa bolagsstämmans val av förste vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Mattias Johansson 
 
att fastställa bolagsstämmans val av andre vice ordförande, Uddevalla 
Vatten AB, Kenth Johansson 
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Uddevalla Vatten AB Datum 3 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB 
 
Styrelsen beslutar 
 
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman 
tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, 
firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias 
Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande 
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 
 
§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB 

 
Styrelsen beslutar 
 
att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs. 

 
 
§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Uddevalla Vatten AB 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/101 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Uddevalla Vatten AB 

 
 
§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Högås-Sund, Dnr:2022/087 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
bifogad karta och fastighetsförteckning. 
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Uddevalla Vatten AB Datum 4 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Utby 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata i Utby, Dnr:2022/088 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

 
 
§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Gustavsberg/Hässleröd 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun, 
Dnr:2022/095 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området 
Gustavsberg/Hässleröd. 

 
 
§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Lyckorna 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
gata på Lyckorna, Dnr:2022/086 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om 
antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten gata enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 

  

§ 19 Information  
- Budget 2023 samt plan 2024–2025 
- Avstämning, diskussioner om utrymmen kring Skansverket 

 
 
§ 20 VD informerar 

- Ingen information 
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Uddevalla Vatten AB Datum 5 (5) 

 2022-06-02 Dnr 2022/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 21 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 

 
 
§ 22 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Susanne Börjesson (justerare) 

 
 
 
 

Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Peter Johansson (VD)  Madelene Ahl (sekreterare) 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 8sjzN+voVA+fgoyW9i5REg

Anna Madelene Ahl

2022-06-07 11:08

Serienummer: d44tAn77poNxUigl1k6GYQ

Jens Kristofer Borgland
VVAB

2022-06-07 11:11

Serienummer: +auzbIFz7Hri10kZ5s8oSw

Susanne Camilla Börjesson
Uddevalla Vatten AB

2022-06-07 11:22

Serienummer: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA

Lars Peter Johansson
VD

2022-06-07 11:33

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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2022-06-07 11:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jens Borgland
2022-06-07 11:11 Jens Kristofer Borgland har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf 
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2022-06-07 11:11 Alla dokument har undertecknats av Jens Borgland
2022-06-07 11:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Susanne Börjesson
2022-06-07 11:22 Susanne Camilla Börjesson har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten 
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2022-06-07 11:22 Alla dokument har undertecknats av Susanne Börjesson
2022-06-07 11:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Johansson
2022-06-07 11:33 Lars Peter Johansson har signerat dokumentet 2022-06-02. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: 8Z0r5ewNcEyp4za9n0HImA)
2022-06-07 11:33 Alla dokument har undertecknats av Peter Johansson
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2022/00417 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  

kommunfullmäktige för nästkommande år. Förslaget bygger på traditionen att  

kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i månaden kl. 17:30 förutom i juni  

där sammanträdet föreslås börja kl. 09:00 med hänsyn till budgetdebatten. 

 

Juli och augusti föreslås fortsatt vara sammanträdesfria 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunfullmäktige ska sammanträda den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april,  

10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 14 juni som ska börja kl.  

09:00. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-08-08 Dnr KS 2022/00417 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige för nästkommande år. Förslaget bygger på traditionen att 

kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i månaden kl. 17:30 förutom i juni 

där sammanträdet föreslås börja kl. 09:00 med hänsyn till budgetdebatten. 

 

Juli och augusti föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunfullmäktige ska sammanträda den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april,  

10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 14 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ansvarig tillhandahållare av lokal för kommunfullmäktige 

Ansvarig tillhandahållare av webbsändning för kommunfullmäktige 

Kommunikationsenheten  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2021/00685 

Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.     

 

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks kommunens 

möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Anledning till 

revidering av riktlinjen är dels den förändrade åldern i enlighet med §32 LAS angiven 

ålder, dels att lagstiftningen och tillämpningen kring intjänad pension före 1998 (den s k 

pensionsskulden) blivit tydligare. Ett par mindre redaktionella ändringar har även gjorts 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande med synliggjorda ändringar 2022-04-26. 

Riktlinje för pensionsåtagande 2022-04-26. 

Riktlinjer för pensionsåtagande 2018-04-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta den reviderade riktlinjen för pensionsåtagande. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-09-02 

Ingemar Samuelsson (S), David Sahlsten (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-02 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Personalutskottet 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2021/00685 

Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.    

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv.  

Genom detta förstärks kommunens möjligheter att också i framtiden uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Anledning till revidering av riktlinjen är dels den förändrade åldern i enlighet med §32 

LAS angiven ålder, dels att lagstiftningen och tillämpningen kring intjänad pension före 

1998 (den s k pensionsskulden) blivit tydligare. Ett par mindre redaktionella ändringar 

har även gjorts 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för 

pensionsåtagande” 2022-04-26 

Riktlinje för pensionsåtagande med synliggjorda ändringar 2022-04-26 

Riktlinje för pensionsåtagande 2022-04-26 

Riktlinjer för pensionsåtagande 2018-04-11 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta den reviderade riktlinjen för pensionsåtagande. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-06-16 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-04-26 Dnr KS 2021/00685 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 

Telefon 0552-69 60 00 
Sara.gustafsson@uddevalla.se 

 

Revidering av Riktlinjer för pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.    

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv.  

Genom detta förstärks kommunens möjligheter att också i framtiden uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare. 

 

Anledning till revidering av riktlinjen är dels den förändrade åldern i enlighet med §32 

LAS angiven ålder, dels att lagstiftningen och tillämpningen kring intjänad pension före 

1998 (den s k pensionsskulden) blivit tydligare. Ett par mindre redaktionella ändringar 

har även gjorts 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för 

pensionsåtagande” 2022-04-26 

Riktlinje för pensionsåtagande med synliggjorda ändringar 2022-04-26 

Riktlinje för pensionsåtagande 2022-04-26 

Riktlinjer för pensionsåtagande 2018-04-11 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta den reviderade riktlinjen för pensionsåtagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer beskriver ett tidigare förslag som var aktuellt i samband med 

utredningen inför ny Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som 

innebar att intjänad pension före 1998 skulle bokföras som en skuldpost i 

balansräkningen. Förslaget gillades inte och därmed ska kommunerna fortsatt redovisa 

sin pensionsskuld som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Riktlinjerna 

föreslås därför justerats utifrån LKBR (2018:597) samt därtill gällande 

redovisningspraxis och utifrån de krav som finns i 11 kap §§ 3-4 Kommunallag 

(2017:725). Det innebär att vi i de reviderade riktlinjerna föreslår fortsatt 

förskottsbetalning via tjänstepensionsförsäkring för att minska den tidigare 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-26 Dnr KS 2021/00685 

  

 

 

 

pensionsskulden. Vi förtydligar att målet med förskottsbetalningarna är att successivt 

trygga större del av pensionsförpliktelserna (pensionsskulden) genom att minska 

konsolideringsgraden. Konsolideringsgraden är ett sätt att visa på hur stor del av 

förpliktelserna som ska betalas via skatteintäkterna och är en skyldighet att redovisa och 

upplysa om i Årsredovisningen. En annan skillnad är också att vi öppnar för att beslut 

om att förskottsinbetala inte bara sker i samband med prognostiserade överskott utan 

också ska prövas och kan beslutas i samband med flerårsplanen.   

Den nya § 32 LAS angivna åldern har ändrats i riktlinjen för att vara i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

Förutom några mindre redaktionella förändringar har lagstiftning och tillämpning kring 

intjänad pension före 1998 (den s k pensionsskulden) blivit tydligare och här återfinns 

en större förändring i förslaget till reviderade riktlinjer (se under rubrik ”intjänad 

pension före 1998”).  

 

 

 

 

Malin Krantz  Sara Gustafsson 

Kommundirektör Personalchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till  

Författningssamlingen 
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RIKTLINJER FÖR PENSIONSÅTAGANDEN 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005, § 141 med ändring den 

13 september 2006, § 222, reviderad 13 oktober 2010, § 227 och reviderad 11 

april 2018, § 99 

 

Inledning 

Bakgrund och syfte 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt större 

omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på samhällets och 

arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att frågorna hamnat i fokus.  

 

De individuella valmöjligheter som införts inom pensionssystemen har också bidragit 

till ett ökat intresse och medvetenhet hos allmänheten, liksom den allt bättre och 

utökade informationen om vars och ens framtida pension. Det faktum att fler ges 

möjlighet till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet är 

ytterligare en orsak.  

 

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, vilket 

medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer inom 

pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks kommunens 

möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I kommunens 

strävan att klara den framtida betalningen för de gjorda pensionsutfästelserna är det 

också viktigt att ha tydliga och klarlagda mål även för detta.  

 

Riktlinjerna för pensionsåtaganden omfattar anställda i kommunen och beskriver 

bland annat: 

 

 regler för alternativa pensionslösningar  

 regler för beviljande av särskild avtalspension   

 arbetsgivarens informationsinsatser 

 hur pensionsutfästelserna tryggas och betalas 

 

Uppdatering 

Riktlinjerna ska uppdateras vart tredje år. Däremellan sker uppdatering vid behov 

som föranleds av förändringar i lagar och kollektivavtal med verkan på 

pensionsområdet. 

 



UaFS     

  Blad 2 

Beslutsordning 

 Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer för pensionsåtaganden och 

förändringar av dessa 

 Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet vad gäller förtroendevaldas 

pensionsvillkor 

 Personalutskottet, med delegation från kommunstyrelsen, är högsta beslutande 

organ vad gäller pension till anställda 

 Kommunledningskontorets personalavdelning beslutar i löpande ärenden.  

 

Pension till anställda  

Allmänt 

För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 060101 

samt i förekommande fall AKAP-KL fr.o.m. 140101. Anställd med rätt till 

förtidspension eller sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive AKAP-KL 

kvarstår i det äldre pensionsavtalet PFA eller KAP-KL.  

KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det 

att han eller hon har fyllt 67 år.  

Avtalet ger möjlighet för anställd som är född före 1986 att ansöka om att tillhöra 

AKAP-KL istället för KAP-KL. Uddevalla kommun är dock mycket restriktiv med 

att godkänna sådan begäran. Beslut tas ensidigt av arbetsgivaren.  

Avgiftsbestämd ålderspension 

Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension i det 

försäkringsbolag och den försäkringsform som den anställde själv väljer.  

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL utan avvikelser.  

Efterlevandepension/Familjeskydd 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL/AKAP-KL utan avvikelser. 

Särskild avtalspension 

Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid 

behov av personalavveckling i samband med övertalighet.  

 

Omfattning 

Hel särskild avtalspension kan tidigast utges från den kalendermånad då 

arbetstagaren fyller 61 år. Särskild avtalspension upphör vid 65 år eller då intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderpension utbetalas av 

kommunen. Partiell särskild avtalspension kan utgå som längst till 67 år.  
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Förmånsnivå 

Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle. 

 

Pensionsavgifter 

Pensionsavgift tillgodoräknas arbetstagaren under tiden med särskild avtalspension, 

beräknad på pensionsunderlaget vid tidpunkten för erhållandet av särskild 

avtalspension.  

 

Samordning 

Från samordning med förvärvsinkomst undantas ett belopp som per månad motsvarar 

1/12 av gällande prisbasbelopp, förutom då ny anställning tas inom kommunen eller 

inom kommunens bolagskoncern. I dessa fall samordnas särskild avtalspension till 

100 %. 

 

Anställd som beviljas särskild avtalspension informeras om på vilket sätt denna kan 

påverka allmän pension och avtalsförsäkringar. Kommunen kompenserar inte för 

eventuellt förlorat intjänande i det allmänna pensionssystemet. 

 

Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalutskottet. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan särskild avtalspension beviljas utan beaktande av 

ovanstående bestämmelser. 

 

Förmånsbestämd ålderspension 

Den förmånsbestämda ålderspensionen ska anses som genast påbörjande. Den 

anställde får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av förmånsbestämd 

ålderspension motsvarande den kvarvarande tiden fram till 65 år.  

 

Avgångsvederlag 

Kommunen kan som alternativ till Särskild avtalspension komma att använda sig av 

avgångsvederlag vid vissa situationer. Den anställde har då rätt att omvandla hela 

eller delar av avgångsvederlaget till pensionsavsättning istället för att erhålla kontant 

utbetalning. 

 

Kvar i anställning efter fyllda 65 år 

De anställda som har lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, får inte längre någon 

pensionsavsättning på de högre lönedelarna, efter att de fyller 65 år. För de anställda 

som har lön under 7,5 inkomstbasbelopp, sker det ingen förändring efter 65 år.  

 

Kommunen har i vissa situationer behov av att anställda arbetar kvar längre i 

organisationen än till 65 år. Kommunen kan erbjuda anställda, med lönedelar över 

7,5 inkomstbasbelopp, att vara kvar i anställning längre än till 65 år och som 

kompensation utöver kollektivavtal, även utge en premiebestämd ålderspension på  

30 % på lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 
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Premien inbetalas till något av de försäkringsbolag som kommunen vid var tidpunkt 

har avtal med. Ett enskilt avtal måste upprättas med varje person som erbjuds och 

som väljer att acceptera denna förmån, beslut fattas i varje enskilt fall av 

personalutskottet.  

 

Om kollektivavtal eller lagar ändras på sådant sätt att ovanstående behöver omprövas 

ska detta göras. 

 

Bruttolöneväxling mot pension 

Anställd har möjlighet att växla bruttolön mot pension. Regler för detta redovisas i 

bilaga 1. 

 

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension (s.k. alternativ 

KAP-KL) 

Anställda med en lön överstigande 8,5 inkomstbasbelopp i pensionsunderlag eller 

nyanställd med en månadslön omräknad till årslön överstigande 8,5 

inkomstbasbelopp ska erbjudas alternativ KAP-KL. Regler för detta redovisas i 

bilaga 2. 

 

Pension till förtroendevalda 
Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i ”Bestämmelser om ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda” samt ”Pensionsförmåner för förtroendevalda i 

Uddevalla kommun”. 
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Pensionsutfästelsernas tryggande 

Översikt 

Kommunens pensionsåtaganden tryggas på följande sätt:  

Avgiftsbestämd ålderspension  Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.  

Avsättning görs enligt vid var tid gällande central 

överenskommelse. För närvarande årlig avsättning i 

efterskott inom KAP-KL och kvartalsvis avsättning 

i efterskott inom AKAP-KL. Årlig premiebetalning 

till den av den anställde valda försäkringen.  

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med 

löpande premiebetalning. 

Alternativ KAP-KL Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande 

premiebetalning till den av den anställde valda 

försäkringen.  

Efterlevandepension till vuxen 

och barn enligt KAP-KL  

Skuldförs i samband med försäkringsfall och 

utbetalning av förmån. 

Familjeskydd enligt AKAP-KL Premie betalas enligt villkoren i AKAP-KL 

Särskild avtalspension Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med 

beviljad pension och tryggas genom 

beskattningsrätten.  

Intjänad pension före 1998 Huvuddelen av pensionsutfästelserna redovisas som 

en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen 

och tryggas genom beskattningsrätten. Viss del 

tryggas genom förskottsbetald 

tjänstepensionsförsäkring. 

Pension för förtroendevalda 

 

Tryggas genom en försäkrad direktpension. Årlig 

premiebetalning i efterskott till den av den 

förtroendevalde valda försäkringen. 

 

Intjänad pension före 1998 

Pension som intjänats före 1998 (den s.k. pensionsskulden) redovisas än så länge 

(maj-17) som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den s.k. 

blandmodellen. En statlig utredning har presenterats som bland annat innehåller att 

denna skuld istället ska redovisas som en faktisk skuld i balansräkningen. Än har 

inget förslag lämnats av riksdagen. En förändring kan komma tidigast 2019.  

 

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka fram till andra 

halvan av 2020-talet i samband med att dessa pensionsutfästelser förfaller till 

betalning. Därefter sjunker utbetalningarna successivt för att vara slutbetalda några år 

efter 2050.  
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För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi kan åtgärder 

vidtas som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen av dessa 

utbetalningar. Den åtgärd som kan användas innebär att kommunen betalar delar av 

de framtida pensionskostnaderna i förskott. Detta har hittills skett under ett antal år 

och där de sammanlagda förskottsbetalningarna 2016-12-31 uppgick till 213 mkr 

inkl. särskild löneskatt. Inbetalning sker när tillfälle ges utifrån kommunens resultat 

för resp. år. Förskottsbetalningen sker genom att kommunen med beslutat belopp 

löser in delar av ansvarsförbindelsen genom att teckna en engångsbetald 

tjänstepensionsförsäkring. Så länge blandmodellen finns kvar kommer det beslutade 

beloppet att påverka både årets resultat och likviditeten. Om pensionsskulden istället 

kommer att ingå i balansräkningen enligt utredningen, påverkas enbart likviditeten 

eftersom förskottsbetalningen då istället kommer att hanteras som en amortering. 

 

Handläggning 

Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet gentemot arbetstagarna 

tillhör kommunledningskontorets personalavdelning.  

 

Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med pensionsutfästelsernas 

tryggande tillhör kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 

Pensionsinformation 

Enligt riktlinjer i KAP-KL/AKAP-KL om arbetsgivarens informationsansvar är 

arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsrättigheterna i 

anställningen. Frågor avseende intjänade förmåner, uttagsalternativ m.m. kan ställas 

direkt till den leverantör av pensionstjänster som kommunen har upphandlat avtal 

med. Kontaktuppgifter finns på kommunens intranät. I frågor i övrigt erbjuder 

kommunen information efter särskild inbjudan eller kallelse. De muntliga 

informationerna genomförs i egen regi eller tillsammans med extern partner. 

Nyanställda och förstagångsväljare 

Nyanställda får information avseende tjänstepensionen dels via kommunens centrala 

introduktion och dels genom att valpaket sänds ut av den valcentral som kommunen 

har avtal med.  

 

Under anställningen 

Kommunens anställda får varje år information från resp. försäkringsbolag om 

intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och 

lämnas i form av pensionsprognos. 

 

Information om avgiftsbestämd ålderspension erhålls från det försäkringsbolag den 

anställde valt. 

 

Information om alternativ KAP-KL 

För den anställde innebär valet mellan ursprunglig och alternativ KAP-KL ett viktigt 

privatekonomiskt beslut. 
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Kommunen erbjuder därför den anställde individuell rådgivning av oberoende 

försäkringsspecialist som utses av kommunen. 

 

För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig och alternativ 

KAP-KL, ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de 

olika försäkringslösningarna. 

 

Vid pensionsavgång 

Anställd som önskar avgå med pension, med undantag av den avgiftsbestämda 

ålderspensionen, ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre 

månader före planerad pensionsavgång. 

 

I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligt om 

pensionsbeloppets storlek. 

 

Utbetalning av små pensionsavgifter 

Enbart pensionsavgifter som överstiger 1 % av samma års IBB ska betalas ut som 

pensionsavgift. I annat fall (förutsatt att beloppet är 100 kr eller mer) betalas det ut 

som en kontantutbetalning och sker året efter intjänandet. Belopp under 100 kr 

utbetalas ej. För anställd som omfattas av AKAP-KL är motsvarande procentsats  

1,5 %. 

 

Återbetalning av för mycket utbetald pension 

Den anställde är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning av pension i 

enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter 

lämnas kommer kommunen att inleda utredning av för mycket utbetald pension. 

 

 

Utbetalning av små förmåner 

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2 % av gällande prisbasbelopp för 

förmåner enligt KAP-KL kommer arbetsgivaren att istället omräkna pensionen och 

utbetala beloppet som ett engångsbelopp. För utbetalning gällande PA-KL och äldre 

avtal utbetalas förmånen som ett engångsbelopp om den understiger 200 kr/mån. 
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Bilaga 1 

Löneväxling 

Inledning 

En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot att 

motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt 

försäkringsbolag utefter den anställdes önskemål. 

 

Den anställde kan välja att växla sin lön mot pension från och med 

anställningsdatumet. För de anställda som inte väljer att växla direkt finns möjlighet 

att göra detta vid ett senare tillfälle. 

 

Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och 

kollektivavtal samt ev. privat sparande. 

 

Valbara bolag att placera den växlade premien hos utses genom upphandling av 

kommunen. Enbart bolag som kommunen har upphandlade avtal med är möjliga att 

växla premien till.  

Personkrets 

Växling av lön mot pension erbjuds de anställda som uppfyller båda nedanstående 

villkor: 

 

 har en tillsvidareanställning i kommunen 

 har en lön som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp. 

 

Grundregler 

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 

livsvarigt eller temporärt uttag. 

 

Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 67 

års ålder. 

 

Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den anställde som 

försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen. 

 

Storleken på växlingen 

Det belopp som den anställde kan löneväxla varje månad måste uppgå till minst 1000 

kr. Utöver den bruttolön som den anställde avstår gör arbetsgivaren ett tillägg 

motsvarande kvoten mellan sociala avgifter och löneskatt och som inbetalas till det 

förvaltningsalternativ den anställde väljer.  
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Val av utformning 

Den anställde kan välja mellan premiebestämd försäkringslösning inom ramen för de 

leverantörer som arbetsgivaren bestämmer avseende såväl traditionell försäkring som 

fondförsäkring. 

 

Traditionell försäkring eller fondförsäkring 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 

pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 

beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den 

vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller 

vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. 

Vid val av fondförsäkring är alltid den anställde själv ansvarig för valet av fond och 

därmed också storleken på pensionsförmånerna. 

 

Efterlevandeskydd/Familjeskydd 

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL respektive familjeskydd inom 

AKAP-KL kan den anställde själv avgöra om hans/hennes löneväxling ska omfatta 

ett utökat efterlevandeskydd/familjeskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, 

som då blir lägre. 

 

Arbetsgivaren tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det 

fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd/familjeskydd i det 

alternativa valet. 

 

Förändring av vald alternativ försäkringslösning 

Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och 

efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 

förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive försäkringsbolag. 

Ändring av premiestorleken ska anmälas till arbetsgivaren. 

 

Den anställde kan göra uppehåll i premieinbetalningen. Detta meddelas arbetsgivaren 

senast månaden innan uppehållet ska träda i kraft. Vid återgång till nytt 

bruttolöneavdrag ska ny överenskommelse upprättas. 

 

Arbetsgivaren och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxlingen efter 

en uppsägningstid på tre månader. 

  

Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i 

lag eller centrala kollektivavtal har arbetsgivaren och den anställde en ömsesidig rätt 

att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. 

 
Löneunderlag 

Lönen innan växlingen ligger till grund för avsättningen till tjänstepensionen, 

underlag för lönerevision samt sjuklön. Dock kan ev. ersättningar från 

socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen. 
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Vid sjukdom/ledighet 

Löneväxling görs endast för de månader det finns lön att dra det överenskomna 

beloppet ifrån. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid 

sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen. 

 

Överenskommelse 

För att växling av lön mot pension ska börja gälla upprättas en överenskommelse 

mellan den anställde och arbetsgivaren.  

 
Rådgivning 

För den anställde innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privatekonomiskt beslut. 

För att den anställde ska kunna ta ställning i valet mellan de olika alternativen ska 

denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de olika 

förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter. Arbetsgivaren erbjuder därför 

medarbetaren rådgivning. 
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Bilaga 2 

 

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension, s.k. 

alternativ KAP-KL 
 

Inledning 

Avtalet ”Kollektiv Avtalad Pension - Kommun och Landsting” (KAP-KL) medger 

möjlighet till alternativa pensionslösningar för utvalda personer eller grupper. Avtalet 

medger att arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om att annan 

pensionslösning ska gälla än vad som följer av KAP-KL. Lösningen ökar 

kommunens möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. 

  

Arbetsgivaren erbjuder anställda som uppfyller kraven i avsnittet ”Personkrets” att 

teckna s.k. alternativ KAP-KL som ersätter den förmånsbaserade ålderspensionen 

(Fåp). Fåp avser pension på lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

I en alternativ KAP-KL får den anställde en pensionslösning anpassad efter sina egna 

önskemål. 

 

Anställda som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL enligt 

kollektivavtalets huvudregel för Fåp. 

 

Anställda kan välja alternativ KAP-KL från och med 2011-01-01. För de anställda 

som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av alternativ KAP-KL göras 

senare. Kravet är då att den anställde vid detta senare tillfälle har ett 

pensionsunderlag överstigande 8,5 inkomstbasbelopp. 

 

Alternativ KAP-KL kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag 

och kollektivavtal. 

 

Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen 

kvarstår oförändrat för anställda som väljer alternativ KAP-KL. Premien för 

avgiftsbestämd ålderspension får inte användas för alternativ KAP-KL. 

 

Arbetsgivaren utser valbara försäkringsgivare avseende placering av premien för 

alternativ KAP-KL. 

 

Annan tillämpning av alternativ KAP-KL än vad som anges i dessa riktlinjer får inte 

förekomma. 

 

Personkrets 

Arbetsgivaren erbjuder alternativ KAP-KL till de anställda som uppfyller samtliga 

följande villkor: 

 omfattas av KAP-KL 

 är 28 år eller äldre 
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 har en tillsvidareanställning i kommunen 

 har ett pensionsunderlag som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp  

 har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 

inkomstbasbelopp 

 

Grundregler 

Den anställde omfattas av KAP-KL´s regler om pensionsmedförande lön, 

intjänandetid m.m. Arbetsgivaren svarar för finansiering och tryggande av 

förmånerna. 

 

Den anställde kan enligt KAP-KL, efter överenskommelse med arbetsgivaren, välja 

annan pensionslösning för ålderspensionen för pensionsunderlag överstigande 7,5 

inkomstbasbelopp istället för ursprunglig KAP-KL. 

 

KAP-KL´s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och 

efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget. 

 

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 

livsvarigt eller temporärt uttag. 

 

Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 65 

års ålder. 

 

För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med kalendermånaden 

under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även den tid som återstår till 65 

år, s.k. slutbetalning. 

 

Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är 

oåterkallelig förmånstagare. 

 

Val av utformning av alternativ KAP-KL 

Den anställde som väljer alternativ KAP-KL, får välja premiebestämd 

försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som arbetsgivaren bestämmer 

avseende såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. 

 

Premieunderlag för alternativ KAP-KL 

Premien för försäkringar enligt alternativ KAP-KL kommer årligen att stämmas av 

mot den premiekostnad som kommunen annars skulle ha haft vid kollektiv 

försäkringslösning av denna förmån. Premieneutralitet gäller då för arbetsgivaren. 

 

Eventuella kostnader för beräkning av premien betalas av arbetsgivaren. 
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Traditionell försäkring eller fondförsäkring 

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 

pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 

beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden samt av den 

vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller, vid 

fondförsäkring, den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid 

val av fondförsäkring är alltid den anställde själv ansvarig för valet av fond, och 

därmed också storleken på pensionsförmånerna. 

 

Efterlevandeskydd 

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan den anställde själv avgöra om 

hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efterlevandeskydd. Detta 

påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre. 

 

Arbetsgivaren tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det 

fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det alternativa valet. 

 

Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom 

Premien för alternativ KAP-KL ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid 

sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under sjukdomstid. 

Kostnaden för premieskyddet belastar inte den anställdes premieutrymme utan 

betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien. 

 

Konsekvenser av att välja alternativ KAP-KL 

Medarbetare som valt alternativ KAP-KL kan inte under anställningstiden hos 

arbetsgivaren återgå till ursprunglig Fåp. 

 

Genom att välja alternativ KAP-KL tar den anställde eget ansvar för den valda 

pensionslösningen. Den anställde eller efterlevande till denne, kan i framtiden inte 

ställa några krav på arbetsgivaren, för att vald pensionslösning kan ge ett oförmånligt 

ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig Fåp skulle ha gett. 

 

Rådgivning 

För den anställde innebär valet av ev. alternativ pensionslösning ett viktigt 

privatekonomiskt beslut. För att den anställde ska kunna ta ställning i valet mellan de 

olika alternativen ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan 

de olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter. Arbetsgivaren erbjuder 

därför medarbetaren rådgivning. 

 

Förändring av vald alternativ försäkringslösning 

Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa 

försäkringslösningen.  
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Löneökning/löneminskning 

Om den anställde får en löneökning så att dennes pensionsunderlag överstiger 8,5 

inkomstbasbelopp, ska denne erbjudas att välja alternativ KAP-KL. 

 

Om medarbetare som valt alternativ KAP-KL får löneminskning, så att 

pensionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen. 
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Bilaga 3 

 

Basbelopp 

Inom pensionsområdet används två olika basbelopp: 

 

Inkomstbasbelopp Används bland annat för att fastställa 

pensionsgrundande inkomst för allmän pension (7,5 

inkomstbasbelopp). 

 

  

Prisbasbelopp Används bland annat vid uträkning av pensionens 

månadsbelopp. 
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Riktlinjer för pensionsåtagande 
 

Bakgrund och syfte 

Pensionsrelaterade frågor har under senare år aktualiserats och diskuterats i allt 

större omfattning. Den allt större insikten om pensionernas påverkan på 

samhällets och arbetsgivarnas ekonomi är en av de främsta orsakerna till att 

frågorna hamnat i fokus.  

 

De individuella valmöjligheter som införts inom pensionssystemen har också 

bidragit till ett ökat intresse och medvetenhet hos allmänheten, liksom den allt 

bättre och utökade informationen om vars och ens framtida pension. Det faktum 

att fler ges möjlighet till alternativa pensionslösningar inom 

tjänstepensionsområdet är ytterligare en orsak.  

 

Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL är inom vissa områden dispositivt, 

vilket medför möjligheter till lokala beslut. Det är viktigt att ha fastlagda riktlinjer 

inom pensionsområdets personalpolitiska perspektiv. Genom detta förstärks 

kommunens möjligheter att också i framtiden uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. Enligt kommunallagen (11kap §4) ska kommunfullmäktige besluta 

om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I 

riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas.  I kommunens strävan att klara 

den framtida betalningen för de gjorda pensionsutfästelserna är det därför viktigt 

att ha tydliga och klarlagda mål även för detta.  

 

Riktlinjerna för pensionsåtaganden omfattar anställda i kommunen och beskriver 

bland annat: 

 

 regler för alternativa pensionslösningar  

 regler för beviljande av särskild avtalspension   

 arbetsgivarens informationsinsatser 

 hur pensionsutfästelserna tryggas och betalas. 

 

Uppdatering 

Riktlinjerna ska uppdateras vart tredje år. Däremellan sker uppdatering vid behov 

som föranleds av förändringar i lagar och kollektivavtal med verkan på 

pensionsområdet. 

 

 

 

 

 

Beslutsordning 



  2 (12) 

 

 Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer för pensionsåtaganden och 

förändringar av dessa 

 Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet vad gäller förtroendevaldas 

pensionsvillkor 

 Personalutskottet, med delegation från kommunstyrelsen, är högsta beslutande 

organ vad gäller pension till anställda 

 Kommunledningskontorets personalavdelning beslutar i löpande ärenden.  

 

 

Pension till anställda  
 

Allmänt 

För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 

060101 samt i förekommande fall AKAP-KL fr.o.m. 140101. Anställd med rätt 

till förtidspension eller sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive AKAP-

KL kvarstår i det äldre pensionsavtalet PFA eller KAP-KL.  

KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter 

det att han eller hon har fyllt 67 år.  

Avtalet ger möjlighet för anställd som är född före 1986 att ansöka om att tillhöra 

AKAP-KL istället för KAP-KL. Uddevalla kommun är dock mycket restriktiv 

med att godkänna sådan begäran. Beslut tas ensidigt av arbetsgivaren. 

 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension i det 

försäkringsbolag och den försäkringsform som den anställde själv väljer.  

 

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL utan avvikelser.  

 

Efterlevandepension/Familjeskydd 

Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL/AKAP-KL utan avvikelser. 

 

Särskild avtalspension 

Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid 

behov av personalavveckling i samband med övertalighet. 

 

Omfattning 

Hel särskild avtalspension kan tidigast utges från den kalendermånad då 

arbetstagaren fyller 61 år. Särskild avtalspension upphör vid 65 år eller då 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension 

utbetalas av kommunen. Partiell särskild avtalspension kan utgå som längst till 67 

år.  

 

Förmånsnivå 

Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle.  
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Pensionsavgifter 

Pensionsavgift tillgodoräknas arbetstagaren under tiden med särskild 

avtalspension, beräknad på pensionsunderlaget vid tidpunkten för erhållandet av 

särskild avtalspension.  

 

Samordning 

Från samordning med förvärvsinkomst undantas ett belopp som per månad 

motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp (förutom då ny anställning tas inom 

kommunen eller inom kommunens bolagskoncern. I dessa fall samordnas särskild 

avtalspension till 100 %). 

 

Anställd som beviljas särskild avtalspension informeras om på vilket sätt denna 

kan påverka allmän pension och avtalsförsäkringar. Kommunen kompenserar inte 

för eventuellt förlorat intjänande i det allmänna pensionssystemet. 

 

Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalutskottet. 

 

Förmånsbestämd ålderspension 

Den förmånsbestämda ålderspensionen ska anses som genast påbörjande. Den 

anställde får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av förmånsbestämd 

ålderspension motsvarande den kvarvarande tiden fram till 65 år. 

 

Avgångsvederlag  

Kommunen kan som alternativ till Särskild avtalspension komma att använda sig 

av avgångsvederlag vid vissa situationer. Den anställde har då rätt att omvandla 

hela eller delar av avgångsvederlaget till pensionsavsättning istället för att erhålla 

kontant utbetalning. 

 

Kvar i anställning efter fyllda i § 32a LAS angiven ålder 

De anställda som har lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, får inte längre någon 

pensionsavsättning på de högre lönedelarna, efter § 32a LAS angiven ålder. För 

de anställda som har lön under 7,5 inkomstbasbelopp, sker det ingen förändring 

efter § 32a angiven ålder.  

 

Kommunen har i vissa situationer behov av att anställda arbetar kvar längre i 

organisationen än till i § 32a LAS angiven ålder. Kommunen kan erbjuda 

anställda, med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, att vara kvar i anställning 

längre än till angiven ålder i §32a LAS och som kompensation utöver 

kollektivavtal, även utge en premiebestämd ålderspension på 30 % på lön 

överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.  

 

Premien inbetalas till något av de försäkringsbolag som kommunen vid var 

tidpunkt har avtal med. Ett enskilt avtal måste upprättas med varje person som 

erbjuds och som väljer att acceptera denna förmån, beslut fattas i varje enskilt fall 

av personalutskottet. Om kollektivavtal eller lagar ändras på sådant sätt att 

ovanstående behöver omprövas ska detta göras 
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Bruttolöneväxling mot pension 

Anställd har möjlighet att växla bruttolön mot pension. Regler för detta redovisas 

i bilaga 1. 

 

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension (s.k. alternativ 

KAP-KL) 

Anställda med en lön överstigande 8,5 inkomstbasbelopp i pensionsunderlag eller 

nyanställd med en månadslön omräknad till årslön överstigande 8,5 

inkomstbasbelopp ska erbjudas alternativ KAP-KL. Regler för detta redovisas i 

bilaga 2. 

 

Pension till förtroendevalda 

Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i Riktlinjer för omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda” samt tillhörande tillämpningsanvisningar. 

 

 

Pensionsutfästelsernas tryggande 
Översikt 

Kommunens pensionsåtaganden tryggas på följande sätt:  

Avgiftsbestämd ålderspension  Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 

Avsättning görs enligt vid var tid gällande central 

överenskommelse. För närvarande årlig avsättning i 

efterskott inom KAP-KL och kvartalsvis avsättning 

i efterskott inom AKAP-KL. Årlig premiebetalning 

till den av den anställde valda försäkringen. 

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med 

löpande premiebetalning. 

Alternativ KAP-KL Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande 

premiebetalning till den av den anställde valda 

försäkringen.  

Efterlevandepension till vuxen 

och barn enligt KAP-KL 

Skuldförs i samband med försäkringsfall och 

utbetalning av förmån. 

Särskild avtalspension Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med 

beviljad pension och tryggas genom 

beskattningsrätten.  

Intjänad pension före 1998 Huvuddelen av pensionsutfästelserna redovisas som 

en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen 

och tryggas genom beskattningsrätten. Stor del 

tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 

Pension för förtroendevalda 

 

Tryggas genom en försäkrad direktpension. Årlig 

premiebetalning i efterskott till den av den 

förtroendevalde valda försäkringen 
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Intjänad pension före 1998 

Pension som intjänats före 1998 (den s.k. pensionsskulden) redovisas som 

ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den s.k. blandmodellen.  

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka fram till andra 

halvan av 2020-talet i samband med att dessa pensionsutfästelser förfaller till 

betalning. Därefter sjunker utbetalningarna successivt för att vara slutbetalda 

några år efter 2050 

 

För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi kan 

åtgärder vidtas som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen av 

dessa utbetalningar. Den åtgärd som kan användas innebär att kommunen betalar 

delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  

Målsättningen med förskottsbetalning(-ar) är att kommunen successivt ska trygga 

större del av sina pensionsförpliktelser och därmed minska konsolideringsgraden. 

Förskottsbetalningen sker genom att kommunen med beslutat belopp löser in delar 

av ansvarsförbindelsen genom att teckna en engångsbetald 

tjänstepensionsförsäkring. Storleken på det belopp som ska betalas (premie och 

särskild löneskatt) beslutas för ett år i taget med hänsyn till det ekonomiska läget. 

Beslut kan fattas i samband med arbetet med flerårsplanen om måluppfyllelsen 

inte uppfylls i acceptabel takt. Beslut kan även fattas i samband med 

bokslutsprognoser, där delar av ett beräknat överskott ska kunna användas för 

betalning i förskott. 

 

Handläggning 

Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet gentemot arbetstagarna 

tillhör kommunledningskontorets personalavdelning.  

 

Ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med 

pensionsutfästelsernas tryggande tillhör kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning. 

 

Pensionsinformation 

Enligt riktlinjer i KAP-KL/AKAP-KL om arbetsgivarens informationsansvar är 

arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsrättigheterna i 

anställningen. Frågor avseende intjänade förmåner, uttagsalternativ m.m. kan 

ställas direkt till den leverantör av pensionstjänster som kommunen har 

upphandlat avtal med. Kontaktuppgifter finns på kommunens intranät. I frågor i 

övrigt erbjuder kommunen information efter särskild inbjudan eller kallelse. De 

muntliga informationerna genomförs i egen regi eller tillsammans med extern 

partner. 

 

Nyanställda och förstagångsväljare 

Nyanställda får information avseende tjänstepensionen dels via kommunens 

centrala introduktion och dels genom att valpaket sänds ut av den valcentral som 

kommunen har avtal med. 
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Under anställningen 

Kommunens anställda får varje år information från resp. försäkringsbolag om 

intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och 

lämnas i form av pensionsprognos. 

 

Information om avgiftsbestämd ålderspension erhålls från det försäkringsbolag 

den anställde valt. 

 

Information om alternativ KAP-KL 

För den anställde innebär valet mellan ursprunglig och alternativ KAP-KL ett 

viktigt privatekonomiskt beslut. 

 

Kommunen erbjuder därför den anställde individuell rådgivning av oberoende 

försäkringsspecialist som utses av kommunen. 

 

För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig och 

alternativ KAP-KL, ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna 

mellan de olika försäkringslösningarna. 

 

Vid pensionsavgång 

Anställd som önskar avgå med pension, med undantag av den avgiftsbestämda 

ålderspensionen, ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre 

månader före planerad pensionsavgång. 

 

I god tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligt om 

pensionsbeloppets storlek. 

 

Utbetalning av små förmåner 

Enbart pensionsavgifter som överstiger 1 % av samma års IBB ska betalas ut som 

pensionsavgift. I annat fall (förutsatt att beloppet är 100 kr eller mer) betalas det 

ut som en kontantutbetalning och sker året efter intjänandet. Belopp under 100 kr 

utbetalas ej. För anställd som omfattas av AKAP-KL är motsvarande procentsats 

1,5 %.  

 

Återbetalning av för mycket utbetald pension  

Den anställde är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning av pension 

i enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller ofullständiga 

uppgifter lämnas kommer kommunen att inleda utredning av för mycket utbetald 

pension.  

 

Utbetalning av små förmåner  

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2 % av gällande prisbasbelopp för 

förmåner enligt KAP-KL kommer arbetsgivaren att istället omräkna pensionen 

och utbetala beloppet som ett engångsbelopp. För utbetalning gällande PA-KL 

och äldre avtal utbetalas förmånen som ett engångsbelopp om den understiger 200 

kr/mån.  
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Bilaga 1 

Löneväxling 
 

En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot 

att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt 

försäkringsbolag utefter den anställdes önskemål.  

 

Den anställde kan välja att växla sin lön mot pension från och med 

anställningsdatumet. För de anställda som inte väljer att växla direkt finns 

möjlighet att göra detta vid ett senare tillfälle.  

 

Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och 

kollektivavtal samt ev. privat sparande.  

 

Valbara bolag att placera den växlade premien hos utses genom upphandling av 

kommunen. Enbart bolag som kommunen har upphandlade avtal med är möjliga 

att växla premien till.  

 

Personkrets  
Växling av lön mot pension erbjuds de anställda som uppfyller båda nedanstående 

villkor:  

• har en tillsvidareanställning i kommunen  

• har en lön som överstiger 8,5 7,5 inkomstbasbelopp.  

 

Grundregler  

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 

livsvarigt eller temporärt uttag.  

 

Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 

67 års ålder.  

 

Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den anställde som 

försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen.  

 

Storleken på växlingen  

Det belopp som den anställde kan löneväxla varje månad måste uppgå till minst 

1000 kr. Utöver den bruttolön som den anställde avstår gör arbetsgivaren ett 

tillägg motsvarande kvoten mellan sociala avgifter och löneskatt och som 

inbetalas till det förvaltningsalternativ den anställde väljer.  

 

Val av utformning  

Den anställde kan välja mellan premiebestämd försäkringslösning inom ramen för 

de leverantörer som arbetsgivaren bestämmer avseende såväl traditionell 

försäkring som fondförsäkring. 
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Traditionell försäkring eller fondförsäkring  

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 

pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 

beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den 

vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, 

eller vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella 

perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid den anställde själv ansvarig för valet 

av fond och därmed också storleken på pensionsförmånerna.  

 

Efterlevandeskydd/Familjeskydd  
Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL respektive familjeskydd inom 

AKAP-KL kan den anställde själv avgöra om hans/hennes löneväxling ska 

omfatta ett utökat efterlevandeskydd/familjeskydd. Detta påverkar den egna 

ålderspensionen, som då blir lägre. Arbetsgivaren tar inget ansvar, utöver 

kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val 

av efterlevandeskydd/familjeskydd i det alternativa valet.  

 

Förändring av vald alternativ försäkringslösning  

Den anställde har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och 

efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 

förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive 

försäkringsbolag. Ändring av premiestorleken ska anmälas till arbetsgivaren.  

 

Den anställde kan göra uppehåll i premieinbetalningen. Detta meddelas 

arbetsgivaren senast månaden innan uppehållet ska träda i kraft. Vid återgång till 

nytt bruttolöneavdrag ska ny överenskommelse upprättas.  

 

Arbetsgivaren och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxlingen 

efter en uppsägningstid på tre månader.  

 

Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 

ändringar i lag eller centrala kollektivavtal har arbetsgivaren och den anställde en 

ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan.  

 

Löneunderlag  
Lönen innan växlingen ligger till grund för avsättningen till tjänstepensionen, 

underlag för lönerevision samt sjuklön. Dock kan ev. ersättningar från 

socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen.  

 

Vid sjukdom/ledighet  
Löneväxling görs endast för de månader det finns lön att dra det överenskomna 

beloppet ifrån. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid 

sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen.  
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Överenskommelse  
För att växling av lön mot pension ska börja gälla upprättas en överenskommelse 

mellan den anställde och arbetsgivaren.  

 

Rådgivning  
För den anställde innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privatekonomiskt 

beslut. För att den anställde ska kunna ta ställning i valet mellan de olika 

alternativen ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de 

olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter. Arbetsgivaren erbjuder 

därför medarbetaren rådgivning.  

 

 

Bilaga 2  

Alternativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension, s.k. 

alternativ KAP-KL  
 

Avtalet ”Kollektiv Avtalad Pension - Kommun och Landsting” (KAP-KL) 

medger möjlighet till alternativa pensionslösningar för utvalda personer eller 

grupper. Avtalet medger att arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om att 

annan pensionslösning ska gälla än vad som följer av KAP-KL. Lösningen ökar 

kommunens möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner.  

 

Arbetsgivaren erbjuder anställda som uppfyller kraven i avsnittet ”Personkrets” 

att teckna s.k. alternativ KAP-KL som ersätter den förmånsbaserade 

ålderspensionen (Fåp). Fåp avser pension på lönedelar överstigande 7,5 

inkomstbasbelopp.  

 

I en alternativ KAP-KL får den anställde en pensionslösning anpassad efter sina 

egna önskemål.  

 

Anställda som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL enligt 

kollektivavtalets huvudregel för Fåp.  

 

Anställda kan välja alternativ KAP-KL från och med 2011-01-01. För de anställda 

som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av alternativ KAP-KL göras 

senare. Kravet är då att den anställde vid detta senare tillfälle har ett 

pensionsunderlag överstigande 8,5 inkomstbasbelopp.  

 

Alternativ KAP-KL kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt 

lag och kollektivavtal.  

 

Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen 

kvarstår oförändrat för anställda som väljer alternativ KAP-KL. Premien för 

avgiftsbestämd ålderspension får inte användas för alternativ KAP-KL.  

 

Arbetsgivaren utser valbara försäkringsgivare avseende placering av premien för 

alternativ KAP-KL.  
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Annan tillämpning av alternativ KAP-KL än vad som anges i dessa riktlinjer får 

inte förekomma.  

 

Personkrets  

Arbetsgivaren erbjuder alternativ KAP-KL till de anställda som uppfyller samtliga 

följande villkor:  

• omfattas av KAP-KL  

• är 28 år eller äldre  

• har en tillsvidareanställning i kommunen  

• har ett pensionsunderlag som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp  

• har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 

inkomstbasbelopp  

 

Grundregler  
Den anställde omfattas av KAP-KL´s regler om pensionsmedförande lön, 

intjänandetid m.m. Arbetsgivaren svarar för finansiering och tryggande av 

förmånerna.  

 

Den anställde kan enligt KAP-KL, efter överenskommelse med arbetsgivaren, 

välja annan pensionslösning för ålderspensionen för pensionsunderlag 

överstigande 7,5 inkomstbasbelopp istället för ursprunglig KAP-KL.  

 

KAP-KL´s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och 

efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget.  

 

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 

livsvarigt eller temporärt uttag.  

 

Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 

65 års ålder.  

 

För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med 

kalendermånaden under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även den 

tid som återstår till 65 år, s.k. slutbetalning.  

 

Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är 

oåterkallelig förmånstagare.  

 

Val av utformning av alternativ KAP-KL  

Den anställde som väljer alternativ KAP-KL, får välja premiebestämd 

försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som arbetsgivaren bestämmer 

avseende såväl traditionell försäkring som fondförsäkring.  
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Premieunderlag för alternativ KAP-KL  

Premien för försäkringar enligt alternativ KAP-KL kommer årligen att stämmas 

av mot den premiekostnad som kommunen annars skulle ha haft vid kollektiv 

försäkringslösning av denna förmån. Premieneutralitet gäller då för arbetsgivaren.  

 

Eventuella kostnader för beräkning av premien betalas av arbetsgivaren.  

 

Traditionell försäkring eller fondförsäkring  
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på 

pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är 

beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden samt av den 

vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller, vid 

fondförsäkring, den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. 

Vid val av fondförsäkring är alltid den anställde själv ansvarig för valet av fond, 

och därmed också storleken på pensionsförmånerna.  

 

Efterlevandeskydd  

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan den anställde själv avgöra 

om hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efterlevandeskydd. 

Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.  

 

Arbetsgivaren tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i 

det fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det alternativa 

valet.  

 

Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom  

Premien för alternativ KAP-KL ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid 

sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under 

sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar inte den anställdes 

premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien.  

 

Konsekvenser av att välja alternativ KAP-KL  

Medarbetare som valt alternativ KAP-KL kan inte under anställningstiden hos 

arbetsgivaren återgå till ursprunglig Fåp.  

 

Genom att välja alternativ KAP-KL tar den anställde eget ansvar för den valda 

pensionslösningen. Den anställde eller efterlevande till denne, kan i framtiden inte 

ställa några krav på arbetsgivaren, för att vald pensionslösning kan ge ett 

oförmånligt ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig 

Fåp skulle ha gett.  

 

Rådgivning  
För den anställde innebär valet av ev. alternativ pensionslösning ett viktigt 

privatekonomiskt beslut. För att den anställde ska kunna ta ställning i valet mellan 

de olika alternativen ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna 

mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter. Arbetsgivaren 

erbjuder därför medarbetaren rådgivning.  
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