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Sommonlräde

Kommunfullmäktige

Plols och lid

Hörsalen, Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 13 mars 2019

Ordföronde

Elving Andersson

Sekrelerore

Sebastian Johansson

Föredrogningslisto
1

2

J

Föredrogonde

Upprop somt vol ov justeronde
Dnr KS 289389

lnformotion om sökerheten i kommunfullmöktige

Björn Segelod

Dnr KS 296869

17:30-17:50

lnlerpellolion från Dqvid Höglund Velosquez (V) till Roger Ekeroos (M),
ordföronde i born och utbildningsnömnden om hol och våld
Dnr KS 2019100149

4

Molion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny slrotegi för enskildq
ovloppsonlöggningor och stopp för ovloppsslom pö åkrorno
Dnr KS 2016/00505

5

Bekröflelse ov borgensförbindelse, regressqvtql och goronliovtol för
Kommuninvest
Dnr KS 2018100547

6

Tillgång till bod under byggnotionen ov Fromtidens bod, revidering ov
beslul om plocering
Dnr KS 2019/00101

7

Ansökon från föreningen Reinos vönner - Bohuslöns cirkussöllskop om
bidrog till uppförondet ov Cirkuskvornen i Grohed
Dnr KS 2019/00120

8.

Sommonstölld budget för Uddevollo kommun 2019
Dnr KS 2019100102

9

Verkso mhelsberöilelse 201 8 för demokroliberednin gen
Dnr KS 2018100829

10. Förlöngning ov underlecknql morköverlålelseqvlol
Dnr KS 2019100064
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Föredrogningslisto
Kommunfullmöktige
2019-03-04

Föredrogningslislo

Föredrogonde

11. Arbetet med politiskt blocköverskridonde riklningor mot Uddevollos
Vision
Dnr KS 2018/00835

12.

Vision för Uddevollo kommun
Dnr KS 2019100122

13. Strotegisk plon

201?-2022
Dnr KS 2019100121

14.

Revidering ov riktlinjer för slyrning och ledning i Uddevollo kommun
Dnr KS 2019100123

15. Gruppledororvode
Dnr KS 2019100164

16. Vol ov kommunens revisorer lör 201?-2022 års rökenskoper och
förvoltning, ovsögelser ov revisorsuppdrog soml fyllnodsvol
Dnr KS 2018100789

17. Avsögelse från Hosom Woorie (C) göllonde ledomot

i

kommunfullmöktige, ledomol i kullur och fritidsnömnden somt
ersöltore i Uddevollqhem
Dnr KS 2019100147

18. Nyo molioner, interpellqtioner,

enklo frågor, medborgorförslog

Dnr KS 270387

19. Anmölningsörenden till kommunfullmöktige

2019

Dnr KS 2019/00001

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunlednmingskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel.0522-69 61 05 alt. till Anna
Erlandsson tel.0522-69 58 40.
Teink på att visa hänsyn vid mötet och anviind inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande

hygienartiklar.
Kommunfullmäktiges sammanträden hlmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter
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Information

Kan du inte niirvaru?
Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid
sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se
alternativt till Annika Thorström, tel. 0522-69 61 05.

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

till

Interpellationer
Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen

till

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen
flöre sammanträdet ftir att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet.
Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00
dagen fiire sammanträdet. Dessutom skall interpellanten ffi ta del av svaret
senast dagen ftire sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret,
administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.

Motioner
Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen ftire sammanträdet for att kunna kopieras
upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare fär motionären själv
kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet.
Obs!

Fotografering
Mellan kl. 16:30-17:30 den 13 mars finns det möjlighet for Uddevalla kommuns
samtliga fortroendevalda attläta sig fotograferas. Fotograferingen sker i
Konsthallen.

AAer g i, a s t ma, doftöv er kiin s lig h e t
Tänk pä att visa hänsyn vid mötet och använd inte parffm, rakvatten
eller andra starkt doftande hygienartiklar.
Ta inte med citrusfrukter och nötter.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Sebastian Johansson
sebastian.iohansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90

Prolokoll
Kommunfullmöklige

{ffi:
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lnterpellation från David Höglund Velasquez (V) till Roger
Ekeroos (M), ordförande i barn och utbildningsnämnden om hot
och våld
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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Utdragsbestyrkande

2019-0r-29

Interpellation till Roger Ekeroos (M), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Skolverksamheten är en av Uddevalla kommuns viktigaste verksamheter. För att skolan ska
leverera resultat och vara en bra plats för lärande behövs personal som känner att de har en
god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet.

I barn- och utbildningsförvaltningens senaste arbetsmiljörapport framkommer en del brister,
inte minst kring hot och våld. I det avsnitt som berör grundskolan står det bland annat att
kommunens plan mot hot och våld "inte är känt av alla medarbetare". Vidare finns "inga
planer eller rutiner" vid större hiindelser. Som exempel ges den tragiska incidenten på Kronan
i Trollhättan. Detta efterfrågas bland annat av rektorer.
Detta framstår ftir Vänsterpartiet som en tickande bomb. Tack och lov har ännu ingen större
incident skett på någon av Uddevallas skolor, men enligl rektorer och personal är beredskapen
för en sådan incident alltså under all kritik. Att det finns personal på våra skolor som inte ens
känner till att det finns en plan mot hot och våld ivåtra skolor är helt oacceptabelt.

Enligt Vänsterpartiet är det mycket angeläget att dessa saker rättas till och vi menar att ett
arbete ftir detta måste påbörjas omedelbart.
Med anledning av detta frågar vi Roger Ekeroos (M):
1) Vilka initiativ tänker den politiska majoriteten ta för att beredskapen ftir att hantera en
kris inom Uddevallas skolor ska förbättras?
2) Vilka åtgärder tänker den politiska majoriteten genomftira frir att arbetet mot hot och
våld på våra skolor ska stärkas, och hur ska kommunens planer bli kända för alla
medarbetare på vara skolor?
N

U

För Vänsterpartiet,
2019

David Höglund Velasquez (V), gruppledare
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Dnr KS 201 6/00505

Motion från EIving Andersson (C) m.fl. om en ny strategi för
enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på
åkrarna
Sommqnfotlning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi ftir enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvåirden ftir utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skäliga kostnader ftlr åtgärder, speciellt med hänsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmåiktige beslutade att avslå motionen med hiinvisning

till

samhällsbyggnadsnämndens remissvar.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom laglighetsprövning och
Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunfullmiiktiges beslut genom dom
daterad 2019-01-31 eftersom att rätten fann att jäv hade forekommit under
kommunfullmäktiges handläggning av ärendet.
Ärendet måste därmed behandlas på nytt av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret ftireslar kommunstyrelsen att ftlreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 5
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag atttafuam en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.

Beslulsunderlog
Kommunfullmiiktiges protokoll, 2017 -09-13 $ I 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -02-14
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 7 -0 4 -28.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017 -04-20 S I 65
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 1 7-04-0 5.
Kommuntullmtiktiges protokoll 2016-11 -09 $ 280.
Motion fran Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31

Beslul
Kommunstyrelsen ft)reslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på
teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga ämnen från avloppsslam inte
skall spridas på åkermark

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01

Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03 -0
Sebastian Johansson

I

intygar

Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hondlöggore
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian j ohansson@uddevalla. se

Molion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny slrolegi för
enskildq ovloppsonlöggningor och slopp för ovloppsslom på
åkrorno
Sommonfotlning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi for enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvärden för utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skäliga kostnader ftr åtgarder, speciellt med håinsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning
till samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom laglighetsprövning och
Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunfullmäktiges beslut genom dom
daterad 2019-01-31 eftersom att rätten fann att jäv hade förekommit under
kommunfullmäktiges handläggning av ärendet.
Ärendet måste därmed behandlas på nytt av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret ft)reslår kommunstyrelsen att foreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 S
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017 -09-13 $ 1 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017 -04-28.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017 -04-20 $ 1 65.
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse 20 I 7-04-05.
Kommunfullmäktiges protokoll 201 6-1 1 -09 $ 280.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31.

Dnr KS 2016100505

Tjönsteskrivelse
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Förslog lill beslut
Kommunstyrel sen föres I år kommunful lmäkti ge be sluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny avloppspolicy som bygger på
teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga iimnen från avloppsslam inte
skall spridas på åkermark.

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera

till

Motionärerna
samhällsbyggnadsnämnden

Johansson

Dnr KS 2016/00505
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Dnr KS 201 6/00505

Motion från Elving Andersson (G) m.fl. om en ny strategi för
enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på
åkrarna
Sommonfollning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi för enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvärden för utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skäliga kostnader ftir åtgärder, speciellt med hänsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.

Nuvarande strategi antogs i april 2013 och anger källsortering av avloppsvattnet med
uppsamling av wc-vattnet i sluten tank som förstahandsvalet.
Samhällsbyggnadsntimnden ft)respråkar en avloppsanordning som möjliggör att
näringsämnen kan samlas upp, behandlas och diirefter spridas på åkermark, enligt
kretsloppsprincipen, miljöbalken (MB) 2kap 5 $. Forsking från till exempel Institutet
ftir jordbruks- och miljöteknik och Sveriges Lantbruksuniversitet visar att
läkemedelsrester i det sorterade toalettvattnet bryts ned bättre i jordbruksmatk, med sin
stora mängd mikroorganismer, än i vatten. Avloppsreningsverken har idag ingen
reningsfunktion for rester av läkemedel, utan dessa passerar reningsprocessen och
hamnar i vattenmiljön.
Havs och vattenmyndigheten anser inte att man generellt kan göra undantag för kraven
på avlopp enbart utifrån ålder. Däremot kan åldern ihop med andra faktorer, till exempel
låg vattenförbrukning, vara ett skäl att fa förlängd tidsfrist. Samhällsbyggnad har under
flera år arbetat på detta sätt.
De åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden kräver att fastighetsägare ska vidta ska
vara den bästa miljömässiga lösningen (enligt principen bästa möjliga teknik, MB 2 kap
3 g), men måste också vara ekonomiskt rimlig i ftirhållande till den miljönytta som ska
åstadkommas (enligt rimlighetsprincipen, MB 2 kap 7 $). Det innebär att en avvägning
görs i varje enskilt fall. De senaste årens tillståndsprövningar har resulterat i att ca 50 Vo
av alla som sökt ft)r nytt avlopp fått tillstånd till andra lösningar än den källsoterande
som anges som förstahandsvalet. Fastighetsägaren måste vid ansökan om wcreningsanläggning visa att en annan miljömässigt bättre lösning skulle vara orimlig i
deras

fall.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer för närvarande att gällande strategi ftir små avlopp
är tillräckligt tydlig och att den fokuserar pä bästa möjliga utsläppsreduktion, vilket
också innebär att utsläppen håller sig under lagstadgade nivåer. Eftersom mycket
utvecklingsarbete samtidigt pågår bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det är för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. S 199
tidigt att ompröva strategin och föreslår att kommunfullmäktige inte ändrar gällande
strategi för enskilda avloppsanordningar.
Stig Olsson (C), Gunilla Magnusson (MP), Patrik Olsson (UP), Mikael Staxäng (M),
Roger Johansson (L), Elving Andersson (C), Carin Ramneskär (M), Rolf Carlson (SD),
Magnus Jacobsson (KD), Caroline Henriksson (UP), Ewa Espling (V) och Jarmo
Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 $ 123.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017 -04-28.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017 -04-20 $ 165.
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 20 1 7-04-05.
Kommunfullmäktiges protokoll 20 I 6-1 1 -09 $ 280.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31.

Yrkonden
Stig Olsson (C), Mikael Staxäng (M), Roger Johansson (L), Elving Andersson (C),
Carin Ramneskär (M), Rolf Carlson (SD), Magnus Jacobsson (KD) och Caroline
Henriksson (UP): bifall till motionen.
Gunilla Magnusson (MP), Ewa Espling (V) och Jarmo Uusitalo (MP): bifall
kommunstyrelsens förslag i handlingarna.

till

Proposilionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna mot Stig
Olssons (C) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens
förslag i handlingarna.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Nej-röst för bifall till motionen.

Omröslningsresultol
Med32ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna och 29 nejröster för bifall till motionen beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens
förslag i handlingarna.

Ja
Sonny Persson (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Per Erik Holmbere (S)
Bireitta Pelli (S)
Veronica Vendel (S)
Philip Magnusson (S)
Tobias Andreasson (S)
Justerandes signatur

Nei
Biörn Skår (M)
Carin Ramneskar (M)
Mikael Staxiine (M)
Emir Aeovic (M)
Ingela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Gösta Dahlbere (M)
Utdragsbestyrkande
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Ja forts.
Maria Berelund (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoelund (S)
Cecilia Sandberg (S)
Robert Wendel (S)
Annelie Högberg(S)
Alf Gillbere (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
Tommy Strand (S)
Yngve Andersson (S)
Susanne Böriesson (S)
Louise Åsenfors (S)
Evy Gahnström (V)
Ewa Espline (V)
Christer Johansson (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Vivian Udddn (MP)
Gunilla Maenusson (MP)
Ole Borch (MP)
Jarmo Uusitalo (MP)
Patrik Olsson (UP)

Nei forts.
Said Olsson (M)
Niklas Moe (M)
Stie Olsson (C)

Elving Andersson (C)
Ralph Steen (L)
Roger Johansson (L)
Monica Bane Lindbere G)
Maria Johansson (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Jonny Jansson (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Bo Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Andreas Svensson (SD)
Meria Henning (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Manal Keryo (UP)

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens remissvar avslå motionen.

Reservolion
Ledamöterna från (C)-gruppen, (L)-gruppen, (M)-gruppen, (KD)-gruppen, (SD)gruppen i kommunfullmäktige samt Merja Hening (UP), Caroline Henriksson (UP),
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Manal Keryo (UP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur
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Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 20 I 7-09- I 5

Alf Gillberg, Ole Borch, Monica Bang Lindberg
Justeringen tillkännagiven på anslagst avlan 20 17 -09- I 5 intygar

Annica Åberg
Expedierat 2017-09-18
Samhällsbyggnadsnämnden

Motionärerna

Justerandes signatur
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Hondlöggore
Förvaltningssekreterare Annica Åberg
Ielefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla. se

Molion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny slrolegi för
enskildq ovloppsonlöggningor och slopp för ovloppsslom på
åkrornq
Sqmmqnfottning
Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) m.fl. har inkommit med en
motion om att kommunfullmäktige beslutar om att en ny strategi for enskilda
avloppsanordningar ska utarbetas, bland annat med hänvisning till att fokus ska ligga på
vilka gränsvärden ftr utsläpp som ska gälla och inte vilken teknik, att en generös
tolkning ska göras avseende skaliga kostnader ftir åtgarder, speciellt med hänsyn till
äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd, samt att slam från avlopp inte ska
spridas på åkermark. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
samhäl I sbyg gnadsnämnden.

Nuvarande strategi antogs i april 2013 och anger källsortering av avloppsvattnet med
uppsamling av wc-vattnet i sluten tank som ftirstahandsvalet.
Samhällsbyggnadsniimnden ftirespråkar en avloppsanordning som möjliggör att
näringsämnen kan samlas upp, behandlas och därefter spridas på åkermark, enligt
kretsloppsprincipen, miljöbalken (MB) 2kap 5 $. Forsking från till exempel Institutet
för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges Lantbruksuniversitet visar att
läkemedelsrester i det sorterade toalettvattnet bryts ned bättre i jordbruksmark, med sin
stora mängd mikroorganismer, än i vatten. Avloppsreningsverken har idag ingen
reningsfunktion för rester av läkemedel, utan dessa passerar reningsprocessen och
hamnar i vattenmiljön.
Havs och vattenmyndigheten anser inte att man generellt kan göra undantag ftir kraven
på avlopp enbart utifrån ålder. Däremot kan åldern ihop med andra faktorer, till exempel
1åg vattenftirbrukning, vara ett skäl att fa ftirlängd tidsfrist. Samhallsbyggnad har under
flera år arbetatpå detta sätt.
De åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden kräver att fastighetsägare ska vidta ska
vara den bästa miljömässiga lösningen (enligt principen bästa möjliga teknik, MB 2 kap
3 $), men måste också vara ekonomiskt rimlig i förhållande till den miljönytta som ska
åstadkommas (enligt rimlighetsprincipen, MB 2 kap 7 $). Det innebär att en awägning
görs i varje enskilt fall. De senaste årens tillståndsprövningar har resulterat i att ca 50 Vo
av alla som sökt ftir nytt avlopp fått tillstånd till andra lösningar än den källsoterande
som anges som förstahandsvalet. Fastighetsägaren måste vid ansökan om wcreningsanläggning visa att en annan miljömässigt bättre lösning skulle vara orimlig i
deras fall.
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer för närvarande att gällande strategi ftir små avlopp
är tillräckligt tydlig och att den fokuserar på bästa möjliga utsläppsreduktion, vilket
också innebär att utsläppen håller sig under lagstadgade nivåer. Eftersom mycket
utvecklingsarbete samtidigt pägär bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det iir för
tidigt att ompröva strategin och föreslår att kommunfullmäktige inte ändrar gällande
strategi för enskilda avloppsanordningar.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017 -04-28.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017 -04-20 $ I 65.
S amhällsbyg gnads tj iinsteskrivel se 2 0 1 7- 04 - 0 5 .
Kommunfullmäktiges protokoll 201 6-1 1 -09 $ 280.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) 2016-10-31

Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ft)reslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens remissvar avslå motionen.

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera

till

berg
Förvaltningssekreterare
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Remiss: Motion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny
strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för
avloppsslam på åkrarna. ADM .2016.3276
Sommonfoltning
Det finns många enskilda avlopp i Uddevalla kommun och snart hälften av dessa är
inventerade av personal på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Många av
avloppsanläggningarna uppfyller inte dagens krav, och behöver därför förbättras eller
göras om. Innan miljöenheten ställer formella krav om åtgärder håller kommunens VAråd givare informationsträffar.
Samhällsbyggnadsnämnden ftirespråkar avloppsanordningar som möjliggör att
näringsämnen kan samlas upp, behandlas och därefter spridas på jordbruksmark. Detta
enligt den strategi för små avlopp som antogs av dåvarande miljö- och
stadsbyggnadsnämnden i april 2013. De åtgärder som nämnden kräver att
fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska vidta ska vara bästa miljömässiga lösning,
men måste också vara ekonomiskt rimlig i ftirhållande till den miljönytta som ska
åstadkommas. Det innebär att en avvägning görs i varje enskilt fall och de senaste årens
tillståndsprövningar har resulterati att omkring 50 oÄ av alla som sökt för nytt avlopp
ffitt tillstånd till andra lösningar än den källsorterande som anges som förstahandsvalet i
de antagna riktlinjerna.

Elving Andersson (C) med flera yrkar på en ny strategi för enskilda avloppsanordningar
och hänvisar bland annat till vad de beskriver som riskerna med att sprida slam från
enskilda avlopp på åkermark. Då mycket utvecklingsarbete pågår bedömer
förvaltningen att det är for tidigt att ompröva strategin och föreslår att detta inte görs i
nuläget.

Beslulsunderlog
amhällsbyg gnad sförvaltningens tj åinste skrivel se
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-09 $ 280
S

20

17 -0 3 -
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Motion från Elving Andersson (C) m.fl
Havs- och vattenmyndighetens yttranden till hovrätten i 4 överprövade ärenden i
Hällebäck och Kolvik (gällande
M 4515-15, M 5910-16, M 591 1-16 och M 5802-16)
Havs- och vattenmyndighetens referat gällande betydelsen av fastighetsägarens ålder

Yrkonden
Mikael Staxäng (M), Maria Johansson (L), Stig Olsson (C), Anders Karlsson (KD),
Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD): att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ftirslaget i handlingar mot Mikael Staxängs (M) m.fl.
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med forslaget i handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsuldrog
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Forls $ 165
Beslut
S

amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att inte ändra gällande strategi för enskilda
avloppsanordningar.

Reservqtion

Mikael Staxäng (M), Maria Johansson (L), Stig Olsson, Anders Karlsson (KD), Christer
Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson

Justerat 2017-04-25

Gunilla Magnusson

Martin Pettersson
Justerin gen ti I lkännagiven

p

å ans lagst avlan 20 l7 -0 4 -2 5 inty gar

Sebastian Johansson

Expedierat 2017-04-27
Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hondlöggore
Miljöinspektör Anna Thor6n
Telefon 0522-691375
anna.thoren@uddevalla. se

Remiss: Molion frön Elving Andersson (C) m.fl. om en ny

strolegi för enskildo qvloppsqnläggningor och slopp för
ovloppsslqm på åkrorno. ADM .201 6.327 6
Sommonfoltning
Det finns många enskilda avlopp i Uddevalla kommun och snart hälften av dessa är
inventerade av personal på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Många av
avloppsanläggningarna uppfyller inte dagens krav, och behöver därför förbättras eller
göras om. Innan miljöenheten ställer formella krav om åtgärder håller kommunens VArådgivare informationsträffar.
Samhällsbyggnadsnämnden förespråkar avloppsanordningar som möjliggör att
näringsämnen kan samlas upp, behandlas och därefter spridas på jordbruksmark. Detta
enligt den strategi för små avlopp som antogs av dåvarande miljö- och
stadsbyggnadsnämnden i april 2013. De åtgärder som nämnden kräver att
fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska vidta ska vara bästa miljömässiga lösning,
men måste också vara ekonomiskt rimlig i forhållande till den miljönytta som ska
åstadkommas. Det innebär att en avvägning görs i varje enskilt fall och de senaste årens
tillståndsprövningar har resulterati att omkring 50 oÄ av alla som sökt for nytt avlopp
fatt tillstånd till andra lösningar än den källsorterande som anges som ftjrstahandsvalet i
de antagna riktlinjerna.

Elving Andersson (C) med flera yrkar på en ny strategi för enskilda avloppsanordningar
och hänvisar bland annat till vad de beskriver som riskerna med att sprida slam från
enskilda avlopp på åkermark. Då mycket utvecklingsarbete pågår bedömer
lörvaltningen att det är för tidigt att ompröva strategin och föreslår att detta inte görs i
nuläget.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 7-03-3 I
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-09 $ 280
Motion från Elving Andersson (C) m.fl
Havs- och vattenmyndighetens yttranden till hovrätten i 4 överprövade ärenden i
Hällebäck och Kolvik (gällande M 4515-15, M 5910-16, M 5911-16 och M 5802-16)
Havs- och vattenmyndighetens referat gällande betydelsen av fastighetsägarens ålder
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Förslog till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att inte ändra gällande strategi för enskilda
avloppsanordningar.

Ärendebeskrivning
Våra

föratsåttningar

Runt Uddevalla finns känsliga vattenområden, och de kustvattenförekomster som omger
Uddevalla kommun är alla av måttlig, otillfredsställande eller till och med dålig
ekologiskt status och samtliga har problem med övergödning. Bokenäset, som exempel,
är till stor del omgivet av Natura 2000-områden där det är speciellt utpekat från centrala
myndigheter att utsläppen från avlopp inte får öka. En lösning med en sluten tank för
toalettvattnet innebär mer eller mindre nollutsläpp av övergödande näringsämnen.
Uddevalla ingår i ett attraktivt område som växer, och det är viktigt att utsläppen av
näringsämnen hålls så låga som möjligt. Sedan nämnden antog dagens strategiftir små
avlopp 2013 har nybyggnationer inte hindrats av avloppets lösning i samma
utsträckning som tidigare kunnat erfaras.
Det finns många enskilda avloppsanläggningar i Uddevalla kommun och många av dem
uppfyller inte dagens krav. Av de omkring 6500 enskilda avloppen i Uddevalla
kommun har omkring2500 hittills inventerats av personal från
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. I landet som helhet finns det enligt 2016
års uppgifter närmare en miljon enskilda avlopp. Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
har angett en nationell åtgardstakt pä 5 % för att minska de utsläpp som de enskilda
avloppen bidrar till, Uddevalla har de senaste åren hållit en åtgärdstakt på mellan 4 och

5%.
Uddevallas tillsynsmetod - VA-rådgivning för att underliitta
Miljöenheten jobbar med tillsyn enligt en modell som innebär att kommunens VArådgivare håller informationsträffar i de områden där miljöenheten planerar att
genomföra tillsyn under det nästkommande året. Då VA-rådgivaren informerat innan
miljöenheten kommer på plats innebär att tillsyn i större utsträckning kan genomforas
på de fastigheter där det faktiskt behövs och där det är oklart om anläggningen uppfyller
dagens krav eller inte. De fastigheter med anläggningar som inte lever upp till dagens
krav (exempelvis de som saknar rening eller enbart består av slamavskiljare) kan på
detta vis få information om detta i ett tidigt skede. För fastighetsägaren blir tiden från
första informationsmötet tills det eventuella nya avloppets ftirdigställande omkring 3 år.
Ekonomis k rimlighet gentemot miljönytta
När kommunen via VA-rådgivaren håller informationsträffar informeras utifrån
strategin för små avlopp. Strategin anger källsortering av avloppsvattnet med
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uppsarnling av wc-vattnet i sluten tank som forstahandsvalet. Alla åtgärder som
nämnden kräver att fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska vidta ska vara den
bästa miljömässiga lösningen (enligt principen bästa möjliga teknik, MB 2 kap 3 $),
men måste också vara ekonomiskt rimliga i förhållande till den miljönytta som ska
åstadkommas (enligt rimlighetsprincipen MB 2 kap 7 $). Det innebär att en avvägning
görs i varje enskilt fall och de senaste årens tillståndsprövningarhar resulterat i att
omkring 50 Yo av alla som sökt for nytt avlopp fått tillstånd till andra lösningar än den
källsorterande som anges som forstahandsvalet.

Juridiken som regleror <rnlöggning qv ovlopp finns iföljonde förfoltningor
och råd:
Författning
Miljöbalken

(1 998

:

808)

Paragrafer
1 kap. 1 s
2 kap. 1 -8 $$
9 kap.
$
12-16 $$

l

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
FMH
Havs- och vattenmyndighetens alhnänna råd om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten 201 6:17
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Uddevalla kommun,
UaFS 2812001
Renhållningsordning for Uddevalla kommun

2$
8$

I den strategi för små avlopp som nämnden tidigare tagit fram har samtliga författningar
beaktats och tolkats for underlätta arbetet med små avlopp i Uddevalla.
Pruxis
Nationellt sett är Uddevalla tidigt ute med ett system ftir avlopp i kretslopp, och med
anledning av det har Uddevalla förmånen/utmaningen att skapa praxis på området.
Uddevalla var parl i ett mål som avslutades under 2016 i högsta instans, mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt UMÖD). Den gäller ett ärende i Hällebäck där
ansökan om att installera ett minireningsverk avslogs med hänvisning till Gullmarns
känslighet och att verksamhetsutövaren inte visat att den sökta wc-lösningen var
tillräckligt robust.

I domen från Hällebäck skrivs (M 4525-15): "Mark-

och miljööverdomstolen
konstaterar att CE-märkningen inte hindrar att sådana krav enligt den svenska
miljölagstiftningen uppställs som bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av
hälsa och miljö."
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Detta har refererats av domstolar i flertalet andra mål, och används som skäl ftir att de
vid känsliga miljöer är skäligt att ställa högre krav på rening än de som gäller vid hög
skyddsnivå för milj öskydd.
Uddevalla är just nu part i 3 andra ärenden hos MMÖD gällande samma sak:
minireningsverk med utsläpp till Gullmarn, nu i Kolvik. I samtliga dessa ärenden, både
de 3 i Kolvik och det tidigare i Hällebäck, har Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
yttrat sig stödjande ftjr nämndens bedömning. HaVs yttranden bifogas som underlag.
Vsd dr alternativen
En aspekt i frågan är den teknik som blir aktuell om källsortering inte väljs/inte är
möjlig. Då det i stora delar av kommunen är en snabb avrinning till ytvatten ställs ofta
krav på hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. Detta gör att marknaden för
tekniskt avancerade anläggningar, så som minireningsverk, iir stor. Den tillsyn på
minireningsverk som miljöenheten utftirt har hittills gett ett rätt så nedslående resultat.
Det finns omkring 300 stycken minireningsverk i kommunen och tillsyn har genomförts
under 2016 pä omkring 100 av dem. Av de 100 fick omkring 50 % ett föreläggande
eller hade så allvarliga brister att åtgärder krävs och uppfoljande tillsyn måste ske inom
ett år. Av de omkring 50 % med brister hade majoriteten tecknat ett serviceavtal ftir
sakkunnig skötsel. Detta indikerar att det inte är en garanti att ha ett servicear,.tal for att
minireningsverket ska fungera tillfredsställande, utan verkets funktion är i stor
utsträckning avhängig fastighetsägarens egen skötsel. Andra kommuner har utftjrt
tillsyn på minireningsverk tidigare och rapporterat liknande scenarior, och Uddevallas
befintliga minireningsverk kräver ett fortsatt tillsynsarbete av miljöenheten många år
framöver.

Liikemedel
Elving Andersson (C) med flera uttrycker i sin motion frågeställning kring
läkemedelsrester och anger att risker med detta borde ligga till grund för att det
softerade toalettvattnet inte ska spridas på åkermark. Läkemedel som inte tas upp i
kroppen kan folja med ut via urin och hamna i toalettvattnet.
En kubikmeter jord innehåller ungeftir samma mängd mikroorganismer som en
kubikkilometer vatten vilket innebär att de flesta ämnen bryts ner bättre i mark än i
vatten. Det finns exempel som visar att läkemedelsrester från avlopp kan ge effekter på
vattenlevande organismer, nedströms avloppsreningsverk. Forskning, från bland annat
JTI och SLU, visar dock att jordbruksmark med sin stora mängd mikroorganismer har
förmåga att bryta ned de eventuella läkemedelsrester som kan finnas i det sorterade
toalettvattnet. Våra avloppsreningsverk har idag ingen reningsfunktion för rester av
läkemedel, utan sådana ämnen passerar reningsprocessen och hamnar i vattenmiljön. I
vattenmiljön bryts inte dessa ämnen ner lika effektivt som i det aktiva jordlagret och det
är i vattenmiljön som effekter på djurliv kunnat ses.
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För att få mer information på området ansökte Uddevalla till länsstyrelsen i januari om
statligt LovA-bidrag lor ett2-ängt projekt där bland annat provtagning av gröda som
vuxit på toalettvattengödslad åkermark ingår. Beslut om vi beviljats bidraget eller inte
har inte fattats.

Siirskild hcinsyn till iildre
Elving Andersson (C) med flera skriver i sin motion att en särskild hänsyn ska tas till
äldre fastighetsägare där fastigheten kan komma att försäljas inom några få år, HaV har
som tillsynsvägledning refererat två domar som gäller just fastighetsägare med hög
ålder och anser att man inte generellt kan ge ett undantag för kraven på avlopp enbart
utifrån ålder (vilket vore diskriminering). Däremot kan åldern ihop med andra faktorer
som exempelvis låg vattenförbrukning vara ett skäl att ffi en längre tidsfrist än vanligt.
Förvaltningen har under flera år arbetat på detta sätt. HaVs referat bifogas som
underlag.

Förslag till ny lugstiftning
HaV har, på uppdrag av rniljödepartementet, presenterat ett nytt ftirfattningsförslag ftir
enskilda avlopp och Uddevallaär en av remissinstanserna ftjr ftirslaget som ligger ute
fram till I maj. HaVs förslag på ny lagstiftning för små avlopp innebär forändringar från
de allmänna råd som finns idag. En av de stora förändringarna som är av intresse i
denna fråga är att HaV i sitt frirslag anger att det i känsliga områden inte ska beviljas
wc-utsläpp. Vilka områden som är känsliga presenteras inte i ftirslaget, det som framgår
iir att närheten till skyddsvärda och övergödningspåverkade recipienter påverkar.
Förvaltningen tolkar utifrån de kriterierna som att Uddevalla kommun kan komma att få
flertalet områden som bedöms som känsliga och där det, enligt förslaget, inte är tillåtet
med wc-utsläpp. Detta skulle möjligtvis inte innebära så stor förändring från det arbete
som bedrivits i Uddevallas de senaste åren, men det skulle kunna antas att
"Uddevallamodellen" med källsortering av avloppet därmed blir en vanligare lösning
nationellt sett.
Med anledning av regeringens vilja att se över den befintliga lagstiftningen för små
avlopp kommer representanter från miljödepartementet att besöka Uddevalla kommun i
april månad.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan det sägas att det från rättsväsendets håll ställs höga krav på
fastighetsägaren att visa att den wc-reningsanläggning de föreslår inte riskerar att skapa
olägenheter. Verksamhetsutövaren, vilket i de här fallen ofta är den enskilde
fastighetsägaren själv, måste vid ansökan om wc-reningsanläggning visa att en annan
miljömässigt bättre lösning skulle vara orimlig i deras fall. Samhällsbyggnadsnämnden
förespråkar en avloppsanordning som möjliggör att näringsämnen kan samlas upp,
behandlas och därefter spridas på åkermark (enligt kretsloppsprincipen MB 2 kap 5 $).
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Huvuddelen av de näringsämnen som ett hushållsavloppsvatten består av kommer från
toaletten, och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att metoden med att samla upp
och föra bort toalettavloppsvattnet är miljömässigt överlägsen och innebär att utsläppen
till våra recipienter inte ökar.
Samhällsbyggnadsft)rvaltningen bedömer for närvarande att nämndens strategi för små
avlopp är tillräckligt tydlig och att den fokuserar päbästa möjliga utsläppsreduktion,
vilket också innebär att utsläppen håller sig under lagstadgade nivåer. Förvaltningen
föreslår att nämnden inte beslutar om ny strategi för enskilda avloppsanordningar i
nuläget.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera

till

Kommunstyrelsen

Lisa Cronholm
Avdelningschef
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Motion från Elving Andersson (C) m.fl. om en ny strategi för
enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på
åkrarna.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsniimnden.

Vid protokollet
Annica Åberg

2016-ll-14
Alf Gillberg, Marie Henriksen, Tommy Strand
Justerat

Justeringen tillkännagiven på anslagst avlan 20
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Annica Åberg
Expedierat 2016-ll-16
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

CENTERPARTIET

Motion tilt Uddevalla kommunfullmäktise

Ny strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppslam
på åkrarna.

Uddevalla kommuns strategi ftir enskilda avloppsanordningar (antagen av Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden2013-04-18) bygger i korthet på att fastigheterna skall vara
ftirsedda med slutna tankar och att slammet efter en s.k. hygieniseringsprocess skall
spridas på åkermark. Ny kunskap och nya ftireskrifter fran myndigheter gör att det finns
anledning att ompröva denna strategi.

Att ställa krav på ett system med slutna tankar gör att man också måste bygga om
fastigheten med separata system för dels toalettavfall och dels s.k. gråvatten (tvätt, bad
och disk). Detta medfor i flesta fall mycket kostsamma ombyggnader i befintliga
fastigheter i ftirhållande till den nytta som uppnås.
Att sprida slam från avlopp på åkrar som skall användas ftir att producera livsmedel har
varit en mycket kontroversiell fråga under lång tid. Det råder omfattande restriktioner på
vad som färlkan odlas på mark där slam har spridits. Till exempel går det inte att fr
sådan mark godkänd för kravodling eller ekologisk odling. KRAV är ett koncept som
bygger på marknaden medan ekologisk odling ftiljer lagliga krav som Jordbruksverket
ställer. Även lor traditionell odling finns restriktioner. Alla svenska mejerier har till
exempel beslutat att svenska mjölkgårdars produktion av mjölk skall ske med foder som
ej slamgödslats.
Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i vår livsmiljö åir ett av de största hoten
mot vår folkhälsa. Sådana bakterier risker att spridas via slammet, liksom hormoner,
läkemedelsrester, cytostatika och andra åimnen.
De miljövinster som håinvisas till genom till exempel tillgodogöra sig fosforn i slammet
är mycket ringa i ftirhållande till kostnaderna. En grundläggande tanke i allt miljOarbete
skall vara den s.k. ftirsiktighetsprincipen, det vill säga att inga åtgärder skall vidtas som
man inte med säkerhet vet rir ofarliga. Att sprida slam från enskilda avlopp på åkermark
som skall anvåindas ft)r livsmedelsproduktion åir inte ftirenligt med
ftirsikti ghetsprincip en.

Uddevalla kommun bör omarbeta sin strategi när det gäller enskilda
avloppsanläggningar och spridande av slam på åkermark.

I arbetet med att omarbeta strategin bör ftiljande punkter vara vägledande:
a

a

Beträffande enskilda avlopp skall fokus ligga på vilka gränsvärden ftir utsläpp som
skall gälla och inte vilken speciell teknik (slutna tankar) som skall anvåindas.
En generös tolkning skall göras när det gäller vad som kan anses vara skäliga
kostnader för att ätgärda ett enskilt avlopp. Siirskilt skall man ta hänsyn till äldre
fastighetsägare med ringa avloppsmängd och där man kan ftjrvänta sig att
fastigheten kommer att ftirsäljas inom några få år. Även var fastigheten är belägen
bör beaktas.
Slam från avlopp skall inte spridas på åkermark. Förbränning iir ett bra alternativ
som ftirhindrar till exempel antibiotikaresistenta bakterier och andra oönskade
ämnen att spridas i miljön

Vi yrkar därför att kommunfullmiiktige beslutar att en ny strategi ftir enskilda avlopp och
slamhantering utarbetas i enlighet med ovanstående punkter.
Uddevalla den 31 oktober 2016

Elving Andersson

Anna-Malin Bj örk-Joelsson

Stig Olsson

Jakob Olsson
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal för Kommuninvest
Sommonfottning
Uddevalla kommun har fattat beslut om att godkänna bekräftelsen av
borgensftirbindelse, regressavtalet och garantiavtalet med Kommuninvest ekonomisk
ftirening och dess dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB.
För att godkiinnande ska vara giltigt krävs den exakta formuleringen enligt
nedanstående ftirslag till beslut. Tidigare beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige behöver därmed tas om.
Detta beslut ersätter tidigare beslut, Kommunstyrelsen 201 8- I 0-3 1 $240 och
kommunfullmäktige 2018-11-14 9273 i ärendet

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj iinsteskrivelse 2019 -02-01

.

Beslul
Kommunstyrelsen ft)reslår kommunfullmäktige

att Uddevalla kommun bekräftar att ingången borgensftirbindelse av den 7 maj
1993 ("Borgensftirbindelsen"), vari Uddevalla kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom ftir egen skuld ftir Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") forpliktelser, alltjtimt gäller samt att Kommuninvest äger
ftireträda Uddevalla kommun genom att fiireta samtliga nödvändiga åtglirder ftir
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensforbindelsen i ftirhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Uddevalla kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellanKommuninvests
medlemmar regleras ftir det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensftirbindelsen,
alltjiimt gäller.
att Uddevalla kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari Uddevalla kommuns ansvar ftir
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
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att utse kommunstyrelsens ordftirande Christer Hasslebäck och kommundirektör Peter
Larsson att fiir kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03-0 1 intygar
Sebastian Johansson
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsleskrivelse

r(2)

a0

b
a

%

ffi:

2019-02-0r

Hondlöggore
Ekonomichef Bengt Adolfsson
Iefefon 0522-69 60 15
bengt. adolfsson@uddevalla. se

Bekröftelse ov borgensförbindelse, regressovlol och
goronliqvtql för Kommuninvesl
Sommonfotlning
Uddevalla kommun har fattatbeslut om att godkänna bekräftelsen av
borgensftirbindelse, regressavtalet och gararrtiavtalet med Kommuninvest ekonomisk
ftirening och dess dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB.
För att godkännande ska vara giltigt krävs den exakta formuleringen enligt
nedanstående ftirslag till beslut. Tidigare beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmiiktige behöver därmed tas om.
Detta beslut ersätter tidigare beslut, Kommunstyrelsen 2018-10-31 $240 och
kommuntullmäktige 2018-11-14 S2l3 i ärendet

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02-01,

.

Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ftjreslår kommunfullmäktige

att Uddevalla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj
1993 ("Borgensftirbindelsen"), vari Uddevalla kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom ft)r egen skuld ftir Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") ftirpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
ftireträda Uddevalla kommun genom att ftireta samtliga nödviindiga åtgärder ftir
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensftirbindelsen i forhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Uddevalla kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras ftir det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensftirbindelsen,
alltjämt gäller.
att Uddevalla kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Uddevalla
kommun den27 oktober 2011, vari Uddevalla kommuns ansvar ftir
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
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att utse kommunstyrelsens ordftirande Christer Hasslebäck och kommundirektör Peter
Larsson att fiir kommunens råikning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Peter Larsson
Kommundirektör
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Tillgång till bad under byggnationen av Framtidens bad,
revidering av beslut om placering
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige har beslutat att Uddevallas nya badhus/simhall ska placeras på
samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Detta innebåir att nuvarande bad måste
rivas under tiden som det nya byggs. För att tillgodose skolans och simidrottens behov
av simhall under byggtiden har kommunfullmåiktige uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att beställa projektering av tillftilligt bad på Landbadet. För detta har
anslagits 30 mkr i investeringsbudget, samt kompensation till kultur- och
fritidsnåimnden ftir avskrivningskostnadema.
Placeringen av den tillftilliga anläggningen på Landbadet har visats sig innebära vrssa
svårigheter, bl.a. med avseende på att kommunen inte äger marken.

Kommunledningskontoret har därftr tagit fram ett ftirslag om ändring av fullmäktiges
beslut om placering. Samtidigt ftireslås, med anledning av det kommer att krävas
skyndsam handläggning, att kommunstyrelsen övertar ansvaret ftir att det tilläliga
badet kommer till stånd. Kommunstyrelsens arbete ska bedrivas med grund i den
behovsanalys som kultur- och fritidsnämnden framtagit. Kommundirektören har låtit
inventera lämplig, kommunalt ägd mark ft)r placering av en hall med bassäng,
alternativt placering av en bassiing i någon befintlig, i ftirsta hand kommunalt ägd
byggnad. Flera möjliga alternativ finns framtagna ftir fortsatt utredning.
Kommundirektören har utsett kommundirektörens ledningsgrupp till styrgrupp fiir
projektet samt en ft)rvaltningsövergripande arbetsgrupp. Styrgrupp, projektägarskap och
projektledning kommer att spegla organisationen för det permanenta badet.

Martin Pettersson (SD), Annelie Högberg (S), Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang
Lindberg (L), och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Kommundirektör Peter Larsson ftiredrar åirendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskdvelse 2019-02-05
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-06- 1 3 $ 170.
Kultur- och fritidsftirvaltningens utredning, tillftilligt bad i Uddevalla, 2018-01-22.
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Beslul
Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra kommunfullmtiktiges beslut 2018-06-13 $ 170, ftirsta att-satsen, till
att uppdra åt kommunstyrelsen att svara ftir att behov av simhall under byggtiden av
framtidens bad tillgodoses.

Prolokollsonleckning
Ledamöterna fran Socialdemokraterna och Viinsterpartiet noterar ftiljande anteckning
till protokollet.

Med tanke på nuvarande bads dåliga skick, vill vi att man dvenfortsätter utreda
Landbadet som alternativ till tillfriiligt badrt)r att inte riskera tappa tid ochförsena nya
badhusbygget i centrum.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03-0
Sebastian Johansson
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Hondlöggore
Utredare Markus Hurtig
Tefefon 0522-69 60 75
markus.hurti g@uddevalla. se

Tillgång till bod under byggnolionen qv Fromlidens bod,
revidering ov beslul om plocering
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har beslutat att Uddevallas nya badhus/simhall ska placeras på
samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Detta innebär att nuvarande bad måste
rivas under tiden som det nya byggs. För att tillgodose skolans och simidrottens behov
av simhall under byggtiden har kommunfullmäktige uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att beställa projektering av tillf;illigt bad på Landbadet. För detta har
anslagits 30 mkr i investeringsbudget, samt kompensation till kultur- och
fritidsnämnden för avskrivningsko stnaderna.

Placeringen av den tillftilliga anläggningen på Landbadet har visats sig innebära vissa
svårigheter, bl.a. med avseende på att kommunen inte äger marken.

Kommunledningskontoret har därftir tagit fram ett ftirslag om ändring av fullmäktiges
beslut om placering. Samtidigt ftireslås, med anledning av det kommer att krävas
skyndsam handläggning, att kommunstyrelsen övertar ansvaret ftir att det tillftilliga
badet kommer till stånd. Kommunstyrelsens arbete ska bedrivas med grund i den
behovsanalys som kultur- och fritidsnämnden framtagit. Kommundirektören har låtit
inventera lämplig, kommunalt ägd mark ftir placering av en hall med bassäng,
altemativt placering av en bassäng i någon befintlig, i första hand kommunalt ägd
byggnad. Flera möjliga alternativ finns framtagna for fortsatt utredning.
Kommundirektören har utsett kommundirektörens ledningsgrupp till styrgrupp ftir
projektet samt en ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp. Styrgrupp, projektägarskap och
projektledning kommer att spegla organisationen för det permanenta badet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-13 $ 170.
Kultur- och fritidsforvaltningens utredning, tillftilligt bad i Uddevalla, 2018-01-22.
Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att ändra kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 $ 170, ftirsta att-satsen, till:
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att uppdra åt kommunstyrelsen att svara ftjr att behov av simhall under byggtiden av
framtidens bad tillgodoses.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Uddevallas nya badhus/simhall ska placeras på
samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Detta innebär att nuvarande bad måste
rivas under tiden som det nya byggs. För att tillgodose skolans och simidrottens behov
av simhall under byggtiden har kommunfullmäktige uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att beställa projektering av tillf;illigt bad på Landbadet. För detta har
anslagits 30 mkr i investeringsbudget, samt kompensation till kultur- och
fritidsnämnden for avskrivningskostnaderna.
Placeringen av den tillftilliga anläggningen på Landbadet har visats sig innebära vissa
svårigheter, bl.a. med avseende på att kommunen inte äger marken. Kommunledningskontoret har därftir tagit fram ett ftirslag om ändring av fullmäktiges beslut om
placering. Samtidigt ftireslås, med anledning av det kommer att krävas skyndsam
handläggning, att kommunstyrelsen övertar ansvaret ftir att det tillftilliga badet kommer
till stånd och att kommundirektören leder arbetet med stöd av berörda ftirvaltningar.

Tidplan
Enligt tidplanen ftir uppförandet av det nya badet beräknas rivning av nuvarande bad
kunna påbörjas någon gång vårerVsommaren 2020. Det tillftilliga badet ska således vara
klart att tas i drift innan dess. Tidplanen påverkar förutsättningama ftir det tillftilliga
badets utformning och placering.

Behovsanalys - tillgång till bantimmar
Kultur- och fritidsftirvaltningens beräkning som ingick i underlaget inför fullmäktiges
beslut om placering på Landbadet baserades på behov från skolan utifrån prognosticerat
elevantal och på Uddevalla Sims bokningar år 2016.
Utifrån ovan är bedömt behov en 25x10m bassäng samt en undervisningsbassäng
(10x6m). Utöver detta behövs utrymme för omklädning, städ, ftirvaring samt kringytor
runt bassängerna.
Kultur- och fritidsftirvaltningen bedömer att behoven kan tillgodoses med endast en
bassäng i storleken 25x10 meter, beroende på hur denna utformas med bl.a. olika djup.

Möjliga lösningar; sfålöassäng i ny hall eller i befintlig byggnad
Kommundirektörens utredning pekar mot två möjliga lösningar, antingen att bygga en
en ny hall i vilken en stålbassäng med tillhörande renings- och uppvärmningsanläggning
placeras. Denna metod har prövats av bl.a. Nacka kommun. Där har man placerat en
rostfri stålbassäng på platta på mark och bassängrummet är en fackverkskonstruktion
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med tältduk som levererats via ett leasingaltal. Till omklädningsrum, entrö och duschar
har valts byggbodar. Driften har skötts av en upphandlad entreprenör.

Ett annat alternativ är att placera samma typ av bassäng med kringutrustning i en
befintlig byggnad. En uppenbar ftirdel med en sådan lösning är tidsaspekten samt
troligen även ekonomin. Att placera en simbassäng i en byggnad ställer dock krav på
byggnaden vad gäller bl.a. exponeringen ftir fukt. När Ängelholms kommun bedrev
tillftilligt bad använde man sig av en utrymd livsmedelshall. En liknande tålig
industribyggnad skulle alltså vara en intressant alternativ. Likaså skulle det vara rimligt
att använda sig av en byggnad som ändå planeras att renoveras.
Leveranstid ftir pool med kringutrustning beräknas till mellan 6-9 månader. Utöver
denna tid tillkommer upphandlingen som tar ytterligare 2-3 mänader. Om en hall ska
uppföras på motsvarande sätt som i Nacka kommun beräknas byggtiden från det att
placering beslutats vara 13-17 månader, eventuella geotekniska eller andra
undersökningar ej inräknade.
En önskvärd lösning hade varit att bygga en perrnanent hall som efter att fungerat som
tillftilligt badhus, kunde ges en fortsatt användning ftir t.ex. annan fritidsverksamhet.
Bedömningen är dock att detta inte är möjligt då det kräver så pass mycket längre tid att
få till stand en pennanent byggnad, jämftirt med en tillftillig att badhusprojektet skulle
fcirdröj as alltftir mycket.

Möjliga placeringar
Kommundirektören har utgått från inventering av mark som kommunen har full
rådighet över, samt byggnader som kommunen äger och råder över. För att det ska vara
motiverat att undersöka en plats närmare krävs att det finns utrymme vad gäller t.ex.
planbestämmelser och att det finns tillräcklig tillgång till nödvändig infrastruktur såsom
vatten och avlopp, transporter etc.
Rimnersområdet har inledningsvis bedömts vara en god placering med avseende på
närheten till andra anläggningar och skolor. (Där skulle också en perrnanent anläggning
kunnat ge ett gott tillskott till befintlig verksamhet.) Av flera orsaker bedöms dock
området inte vara möjligt ftir bad, framfor allt på grund av brist på/alltfor låg kapacitet
vad gäller avlopp som om det skulle åtgärdas innebär stora risker för
försening/ftirdyring av projektet. Det finns också andra faktorer, bl.a. planfrågor som
gör att Rimnersområdet i nuläget inte kan bedömas vara en realistisk placering
tidsmässigt.
Det pågår arbete för att klarlägga ftirutsättningarrra ft)r placering av tillftilligt bad på
flera olika platser och byggnader som är i kommunens ägo. Bedömningen är att det
finns goda förutsättningar ftlr att finna en lämplig plats/byggnad som uppfyller kraven.
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Ekonomi
Kommunfullmäktige har totalt avsatt 30 mkr i nvesteringsbudgeten ftr tillftilligt bad
och med en beräknad avskrivningstid om drygt två år. Kostnadsmässigt pekar
erfarenhetema från Nacka kommun på lägre kostnader än så. Det finns således inget
behov av ändrad ram ftir projektet.
Ansvaret för tillskapande av det tillfälliga badet flyttas till kommunstyrelsen
Med hänsyn till att det krävs kort handläggningstid ftireslås att kommunstyrelsen
övertar ansvaret ftir tillskapandet av tillfiilligt bad. Driften ska kultur- och
fritidsnämnden ansvara för.
Det fortsatta arbetet leds av kommundirektören, med kommundirektörens ledningsgrupp
som styrgrupp och ska utftlras av en arbetsgrupp som kommundirektören kallar samman
i vilken ska ingå medarbetare från både samhällsbyggnad, kultur- och fritid och
kommunl edningskontoret.
Arbetet kommer att bedrivas med grund i den behovsanalys som kultur- och
fritidsnämnden framtagit och i övrigt i dialog med berörda ftirvaltningar.

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera till
Kultur- och fr itidsnämnden
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Utredare
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Hondlöggore
Avdelningschef Anna Reinhardt
Telelon +46522696429
anna.reinhardt@uddevalla. se

Tillfölligt bqd i Uddevqlto
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Bokgrund

Placering av Framtidens bad

Kultur och fritidsnämnden uppdrog åt kultur och fritidsftirvaltningen att ta fram ett lokalprogram
for Framtidens bad i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden antog det framtagna lokalprogrammet i
sin helhet 2015-04-23 $ 45 och beslutade att framtidens bad i Uddevalla kommun ska praglas av
stadens identitet och rummets känsla.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att placeringen av framtidens bad ska vara Windingsborg,
2016-04-13 5 76.
Efter aff kultur och fritidsnämnden antagit lokalprogrammet for Framtidens bad har
kommunfullmäktige beslutat om maximal investeringsbudget, 400 mkr. Första
kostnadsberäkningen for lokalprogrammet resulterade i enlnvesteringsnivå på 480 mkr vilket
loranledde ett nyft uppdrag med anpassning av lokalprogrammet ftr Framtidens bad till
flerårsplanens ram om maximalt 400 mkr ftir investeringen. I detta uppdrag identifierades ftirdelar
med aff riva walkesborgsbadet öre byggnation av Framtidens bad.
Beslut att riva lltalkesborgsbadet

Tidigare arkitekters forslag till placering av nytt bad på fastigheten styrdes helt av att befintlig
simhall var kvar under byggtiden. Fastighetens begränsningai styrde utformning av innehåll och
funktion i nytt bad vilket innebar att badets ingående delaräch funktion kunde kornrnu att tappa
driftsekonomiskt viktiga synergier. Att bygga i vinkel, som dåvarande lorslag innebar, stodjåi inte
heller kultur och fritidsnämnden beslut om en energieffektiv byggnad och biärar inte till en
miljömässig hållbarhet. En vinkelbyggnad innebär mer yttervägg vilket kan ge större energiforluster
och högre driftskostnader.

Att öppna hela fastigheten som tillgänglig for byggnation, dvs riva befintligt bad, skulle därfijr vara
en stor ftirdel byggnadsmässigt och ekonomiskt.

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2016-12-15 $ 147 att ftreslå kommunfullmäktig rivning av

walkesborgsbadet innan byggnation av Framtidens bad påbörjas, ett beslut som
kommunfullmäktige sedan tog2017-02-18 $ 33. Kommunfullmäktige beslutade även,2017-02-lg
33, att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att skyndsamt slutfiira utiedningen om åtgärder for att
lösa behov av tillgång till bad under tiden från att Walkesborgsbadet tas ur drift till att Framtidens
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bad är i bruk.

Vidare fick kultur och fritidsforvaltningen även kommundirektörens uppdrag att konkretisera olika
altemativa lösningar ft)r att säkerställa tillgång till bad under byggtiden ft)r nytt bad. Detta uppdrag
gavs inft)r kommunfullmäktiges beslut om eventuell rivning av Walkesborgsbadet. Bakgrunden till
givet uppdragvar kultur och fritidsnämndens rekommendation att riva nuvarande simhall innan
byggnationen av nytt badhus påbörjas. Ett tillftilligt bad skulle enligt uppdraget från
kommundirektören ge forutsättningar lor att bedriva skolsimskola lor kommunens skolelever
(simkunnighet enligt läroplanen) samt ge träningsmöjlighet till loreningen Uddevalla Sim. Den
provisoriska lösningen skulle inte innehålla möjlighet till tävlingsverksamhet.

2.

Syfte och mål

Syftet med utredningen är att ta fram alternativ på åtgärder for att lösa behov av tillgång
till bad under tiden från att Walkesborgsbadet tas ur drift till att Framtidens bad är i
bruk.
Målsättningen är att presentera ett grovt kostnadsberäknat alternativ på tillftilligt bad
som tillgodoser möjlighet till bad ftir de prioriterade målgrupperna som definierats,
vilket innebär möjlighet till skolsimskola samt träningsmöjligheter ft)r fiireningen
Uddevalla Sim.

3.

Avgrönsningor

Utredningen innehåller inte beslut om tillstånd ftir byggnation från länsstyrelsen. Detta
måste ansökas om innan byggnation påbörjas. Även övriga tillståndsansökningar måste
genomforas.
Utredningen innehåller ej heller en detaljberäkning av kostnader lor byggnation utan de
investeringskostnader som anges är grovt beräknade av anlitad konsult.
Då Walkesborgsbadets tekniska livlängd har passerats ser ft)rvaltningen en
överhängande risk for att nuvarande simhall behöver stängas tidigare än vad som
byggnationen av Framtidens bad kräver. Anläggningen drabbas vid flera tillftillen av
haverier av olika slag vilket påverkar nftjande- och driftssäkerheten. Detta är en fråga
som kultur och fritidsflorvaltningen ser allvarligt på.
Tidsramen ör möjligt öppethållande av Walkesborgsbadet utreds parallellt och
redogörs inte ft)r i denna utredning.
Resultatet av bärighetsanalys kan dock komma att påverka när i tiden som ett tillftilligt
bad behöver vara i bruk lor att säkerställa tillgång till bad i Uddevalla.

4.

Tillvögogångssött

För att definiera behov av utrymme i bassänger och lor att säkerställa definierade
målgruppers tillgång till bad under byggperioden har analys av bokningsunderlag flor
2016 genomforts. Utöver dessa underlag har dialog lorts med Uddevalla Sim samt Barn
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och utbildningsforvaltningen

Olika alternativa lösningar på tillftilliga bad har konsekvensanalyserats utifrån behov av
vattenyta, påverkan på simverksamheten och övriga verksamheter som berörs, samt
långsiktighet i investeringar m.m.
Kultur och fritidsforvaltningen har i framtagandet av underlag till denna utredning
samarbetat med Weedotech och PP Arkitekter i Göteborg.
I frågor som rör värmeforsörjning av ett
konsulterats, utredning pägär.

5.

tillfiilligt

l)

bad har Uddevalla Energi Värme AB

Resultot

Beh ovsa n aly s ti I lfäl I i gt bad

Kommunala grundskolor/friskolor: prognos framtagen med stöd av bokningsunderlag ftän2016
samt i samverkan med barn och utbildningsflorvaltningen.
Grundskola är fiirskoleklass t.o.m. åk 9
Uddevalla sim: prognos framtagen med stöd av bokningsunderlag fiir 2016 samt foreningens
framlorda önskemål/behov.
Simundervisning
Uppdraget är atI i arbetet med framtagande av forslag på tillftilligt bad prioritera simundervisning
for grundskoleelever, en verksamhet som ingår i ämnet idrott och hälsa. Läroplanen definierar att
barn ska vara simkunniga i åk 6.
Uppftiljning av simkunnigheten i årskurs 6 visar att simkunnigheten minskar hos elever i Uddevalla
kommun. Med detta som bakgrund har forvaltningen valt att i beräkningar inkluderat även alla
elever i äk 7 -9 . Detta gör att beräkningen är väl tilltagen till antalet elever. I övrigt har ft)rvaltningen
även fiitt information om att cirka 500 gymnasieelever har behov av simundervisning.
Gymnasieeleverna är inte redovisade i beräkningen av simundervisningsbehov. Dock är alla elever i
äk7-9 är medräknade, vilket gör att volymen elever i behov av simundervisning efter åk 6 bör
rymmas i ftirvaltningens beräknade behov.
En simskolelektion är 60 min lång och det är ca 10 elever/simskolegrupp.
I beräkning av antal simskolegrupper under perioden for tillfiilligt bad dras övergripande slutsatser.
Anledningen är att det är inte är möjligt att veta hur simkunnighet ser ut hos elever under 20192021, eftersom detta variera mycket beroende på elevers olika behov. Simundervisning påverkas av
elevers relation till vatten, t.ex. i forhållande till vattenrädsla, vattenovana, vattenvana eller redan
simkunniga. Det är svårt att beräkna vilken bassäng som ska användas till vilken simskolegrupp när
behoven mellan elever skiljer sig. Förvaltningen gör av den anledningen en bedömning utifrån
verksamhetens erfarenheter.
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Regeringen har for 2018 tillsatt extra medel ftir kommuner att söka med uppdraget att skapa
kostnadsfri simskola for barn i forskoleklass - beslutet och regleringsbrevet har offentliggjorts
under januari 20 1 8. För närvarande är det ett extra stöd som avser enbart 20 I 8, men beskrivet som
ett årligt stöd framöver. Huruvida detta stöd kommer att fortsätta och huruvida det kommer att
innebära behov av extra bassängtid i tillftilligt bad ftir barn och utbildnings verksamhet är for
närvarande oklart. Uppstartsmöte är bokat mellan barn och utbildningsftirvaltningen och kultur och
fritidsftrvaltningen ftlr att planera ör denna verksamhet under 2018.

Behov skolsimskola (beräknat utan hänsyn taeen till kostnadsfri simskola for barn i örskoleklass):
Alla elever i grundskolan inom Uddevalla kommun finns medräknade. Siffrorna baserar sig på 2016
års elevantal. Skolans behov av simskolekurser om 10 lektioner med l0 elever i varje grupp
beräknas på ca 5 800 elever, vilket ger behov av 580 simskolekurser. Viktigt att ta med i denna
beräkning är att alla kommunens grundskoleelever fiir möjlighet till en simskolekurs/år istället for
en simskolekurs/termin som är nuvarande nivå. Det innebär en halvering av det som erbjuds i
Walkesborgsbadet.

I denna analys bedöms utifrån skolans behov på 580 simskolekurser att 180 av dem genomftirs i
undervisningsbassäng. Resterande 400 simskolekurser kan placeras i djupare bassäng. 400
simskolekurser i djupare bassäng genererar i ett behov for skolan av 4000 bantimmar, ett måff som
används vid lordelning av banor i simbassäng.

Behov Uddevalla Sim
deras träningsverksamhet beräknas till l0 500
bantimmar/år. Denna beräkning utgår från deras bokningar under 2016, loreningen har framfort att
deras behov av tillgång tillbassängyta snarare ökar än minskar.

Föreningens behov av bantimmar kopplat

till

Resultat bassänsyta
En undervisningsbassäng har en kapacitet på 180 simskolekurser per år, beräknat på 40 veckor och
mån-fre under skoltid. Undervisningsbassängen blir fullbelagd med skolsimskola under veckorna
fram till 15:00. Efter skoltid och fram till stängning skulle undervisningsbassängen kunna
öronmärkas till Uddevalla Sim ör simundervisning, under helgema likaså. Tillgång till
undervisningsbassäng ökar i så fall for loreningen i jämftirelse med de tider som det har i
Walkesborgsbadet.

En25 m bassäng(25x10m) med 5 banor är tillräcklig for att tillgodose skolsimundervisning och
Uddevalla Sims behov av träning utifrån nuvarande nivå.
En 25 m bassäng med 5 banor, öppet 7 -21 mån-fre, 7- I 8 lör-sön 40 veckor per år, har en kapacitet
på l7 500 bantimmar (drygt) vilket kan beläggas av Uddevalla sim ca 10 500 bantimmar och
simundervisning skolor 4000 bantimmar, per år. Övertalighet i bantimmar råder med 2500
bantimmarär. Beräkningen är gjord på rak fordelning av öppettimmar och hänsyn är inte tagen till
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säsongsvariation i efterfrågan på tider. Överkapaciteten i dessa bassänger kan vara for liten fiir att
tillmötesgå behovet optimalt hos de prioriterade grupperna. Överkapacitet är de bantimmar som
finns utöver timmar som används av skolans simundervisning och foreningen Uddevalla Sims
träningsverksamhet.
En 50 m bassäng med 8 banor, öppet7-21mån-fre, 7-18 lör-sön, 40 veckor per år, har en kapacitet
på 28 000 bantimmar (drygt och på långbana). I beräkningen kan en 50 m bassäng rymma
foreningen Uddevalla sims träningsverksamhet ä 10 500 bantimmarär och skolans simundervisning
6 4 000 bantimmar/år. I en 50 m bassäng finns möjlighet att fortsatt erbjuda nuvarande nivå på
simskolekurser fiir skolelever (2 simskolekurser/läsår) vilket skulle generera ett behov for skolan på
8 000 bantimmar. Överkapacitet i bantimmar råder också i det senare fallet med ca l0 000
bantimmar/år vilket innebär att tillgång till bassängen kan erbjudas även andra målgrupper t.ex.
almänheten.

Alternativa tillfiilliga bad
Baserat på behovsanalysen ovan har fiirvaltningen efter givet uppdrag valt atttitta på och
konsekvensanalysera nedan beskrivna allternativa lösningar.

I.

Bohusgården
Förlägga viss skolsimskola

till den bassäng som finns på hotell Bohusgården.
Kontakt är tagen med representanter for hotellet. De ser inte att detta är en möjlighet. Att
kombinera deras verksamhet med skolsimskola skulle påverka deras gästers tillgång till
bassängen viket de inte ser som önskvärt.

2.

l)

Rehabbassring Rosenhrill
Bassängen kan fungera ftir skolsimskola.
Bassängen har varit ur bruk under ett antal år. Fastighetsägaren (PRIMÄR/HEMFORA) har
beräknat reinvesteringskostnaden till mellan 2,5-4 mkr for att ta bassängen i bruk igen.
Beräkningen gjordes lor ca 2 år sedan. Den beräknade reinvesteringen innefaffar
bassängrum, reningsverk och ventilation.
Utöver den ovan beräknade reinvesteringen finns behov av att komplettera med
omklädningsrum - de tidigare omklädningsrummen är ombyggda och används nu till annan

verksamhet.

Konsekyensonolys
Skolsimskola: Kapacitet flor 180 simskolekurser per år, beräknat på 40 veckor och mån-fre
under skoltiderna. Saknas utrymme for ca 400 skolsimskolekurser. Uppfyller således inte
behovet Iör skolundervisningen - kräver ytterli gare bassängutrymme.
Uddevalla Sim: Bassängens kapacitet täcker inte behovet for Uddevalla Sims träningar
Allmänhet/andra ftireningar/verksamheter: andra grupper kan inte erbjudas tider i bassängen
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i detta alternativ
Långsiktigt: Reinvestering i annan fastighetsägares byggnad
investeringen

3.

TiUföihig inbyggnad av beJintligt Landbad
Överbyggnad av Landbadet for åretruntanvändning
m bassäng samt undervisningsbassäng.

- ingen långsiktighet i

- forslaget innebär

överbyggnad av 50

För att bygga in Landbadet krävs en hallbyggnad med måtten ca26x75 m. Om enbart 50 m
bassängen byggs över så måste anpassning av bassängbotten göras lor att möjliggöra
skolsimskola. 50 m bassängen är ftr djup flor att tillgängliggöra simskola ftir alla grupper i
nuvarande utformning. En permanent installation ftir att anspassa 50 m bassängen skulle i
sin tur kunna begränsa möjlighet lor simträning.

Konsekvensonolys
Skolsimskola: Skolsimskolans behov av bassängtid kan i detta alternativ tillgodoses.
Nuvarande nivå på 2 simskolekurser/elev/år kan bibehållas.
Behov av busstransporter p.g.a. placering av

tillfrlligt

bad kan behövas.

Uddevalla Sim: Föreningens träningsbehov kan i detta alternativ tillgodoses
Allmänhet/andra ftireningar/verksamheter: Alternativet har "överkapacitet" på bassängyta
med avseende på de behov som de prioriterade verksamheterna har. Detta kan möjliggöra att
t.ex. allmänhet, räddningstjänsten och andra vattenaktiviteter kan erbjudas tillgång till
bassäng under vissa tider.
Detta alternativ innebär att utomhusbad i bassäng ej kan erbjudas medborgarna under
byggtiden av "Framtidens bad"

Långsiktigt (möjligheter/hot/samordningsvinster): Installerad värmeanläggning finns kvar i
Landbadet lor uppvärmning under kommande säsonger. Hallbyggnad kan tas tillvara
monteras ned och placeras/användas ftir annan verksamhet på annan plats alternativ säljas
vidare.

4.

Landbadet fi)rldngd sdsong
Förslag att forlänga Landbadets öppettider

till

maj-september istället for juni- mitten aug.

Detta alternativ ställer krav på uppvärmning av Landbadet.
Investeringen skulle möjliggöra en längre utomhussäsong på Landbadet - behov av detta
skapas om Walkesborgsbadet behöver stängas ör att flyffa ex reningsverk till annat

tillfiilligt

bad.
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Att enbart ftirlänga denna

säsong tillgodoser inte de behov som skolan har for
simskolekurser, ej heller Uddevalla Sims träningsbehov. Detta alternativ behöver
kompletteras med något av de alternativ som redogörs ör nedan.

5.

Ev. tillfdlligt bad i befintlig extern byggnad (hyrestid c:a 4 år)
Referensobjekt: Ängelholms kommun (Simmarnas hus)
Ängelholms kommun köpte in en 25x8 m bassäng samt reningsverk till densamma. Rostfri
bassäng köptes in och byggdes in i en separat klimatzon. Ängelholms investering blev ca 20
mkr. Efter två års drift är deras anläggning fortsatt i mycket gott skick. Driftsmässigt håller
den i flera år till men behovet finns inte längre. Bassängen har under de två år den varit i
bruk servat skolsimskolor samt ft)reningsverksamhet. Driftskostnaderna har varit låga under
denna period - bassängen har inte bemannats av badvakter - kommunen har skött städ och
teknisk drift - {tireningen har varit där på egen hand och skolan har haft simundervisning i
egen regi.

Lämplig lokal i Uddevall har inte definierats. Lokalens placering kommer aff påverka bland
annat transport och tillgänglighet - det är bra om lokaltrafik finns i närheten samt befintlig
parkering.
Lösningen innebär att det skapas ett bassängrum i ett större utrymme. Bassängrummet blir
en egen klimatzon. Bassängrummets volym anpassas till de krav som finns men tar hänsyn
till optimal drift avseende volym.
Omklädningsrum med dusch/toalett behövs - ren/smutsig passage skiljas åt for att uppnå
god miljö/hygien och rent vatten.
Eventuellt kan reningsverket/uppvärmningsanläggning från Walkesborgsbadet flyttas till
den tillftilliga lokalen och installeras till dessa bassänger - nytt reningsverk behöver
troligtvis inte köpas in.

Konsekvensonolys
Under ftirutsättningar att det byggs en 25x10 m bassäng och en undervisningsbassäng
Skolsimskola: Skolsimskolans behov av bassängtid kan i detta alternativ tillgodoses.
Behov av busstransporter p.g.a. placering av tillfiilligt bad kan uppstå.
Uddevalla Sim: Föreningens träningsbehov kan i detta alternativ tillgodoses
Allmänhet/andra fiireningar/verksamheter: Beräkningen är gjord på rak ftirdelning av
öppettimmar och hänsyn är inte tagen till säsongsvariation i efterfrågan på tider.
Överkapaciteten i dessa bassänger kan vara ftir liten ftir att tillmötesgå behovet optimalt hos
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de prioriterade grupperna och andra målgrupper kommer sannolikt inte kunna erbjudas

tillgång.
Långsiktigt (möjligheter/hot/samordningsvinster): Efter byggtiden kommer denna
provisoriska bassäng monteras ned - det är formodligen inte möjligt aff återanvända delar av
det som byggt upp.

Att observera: Tidplan beroende av verksamhet i Walkesborgsbadet och uppvärmning

av

Landbadet.

6.

Rimnershallen/vallen
I flerårsplanen2017-2019 har kultur och fritidslorvaltningen ett uppdrag att
kostnadsberäkna en läktare på Rimnersvallens östra sida. Läktaren ska tillgodose
tillgängliga publikplatser for personer med funktionsnedsättning. Läktaren ska även
tillgodose det behov som finns kopplat till mediaplatser vid anangemang på Rimnersvallen.
Läktaren ska anslutas till Rimnershallen. Möjlighet finns vid byggnation av denna läktare att
skapa en lokal på baksidan av densamma.
I denna lokal kan tillfälligt bad inrymmas under den period som behovet finns. Efter det att
nytt bad fiirdigställts monteras bassängerna ned och lokalen kan istället serva övrigt
fiireningsliv inom området. Föreningen Uddevalla gymnastik och parkour har stora behov av
utökad yta for sina aktiva - många står i kö till denna verksamhet. Föreningen har långt
gångna planer lor att ansöka hos bl.a. allmänna arvsfonden om investeringsmedel. Det finns
även stora behov av att utöka antal omklädningsrum, arbetsrum och kanslilokaler i
anslutning till Rimnershallen - dessa skulle kunna byggas in i tillbyggnaden alternativt
under den nya läktaren.

Konsekvensonolys
Under örutsättningar att det byggs en 25x10 m bassäng och en undervisningsbassäng:
Skolsimskola: Skolsimskolans behov av bassängtid kan i detta alternativ tillgodoses
Behov av busstransporter p.g.a. placering av tillfiilligt bad.
Uddevalla sim: träningsbehov kan i detta alternativ tillgodoses
Allmänhet/andra ft)reningar/verksamheter: Beräkningen är gjord på rak lordelning av
öppettimmar och hänsyn är inte tagen till säsongsvariation i efterfrågan på tider.
Överkapaciteten i dessa bassänger kan vara ftir liten lor att tillmötesgå behovet optimalt hos
de prioriterade grupperna och andra målgrupper kommer sannolikt inte kunna erbjudas

tillgång.

Långsiktigt (möjligheter/hot/samordningsvinster): Läktare på Rimnershallen (etapp 2)
ftirdigställs. Detta ger en tillgänglig läktare for personer med funktionsnedsättning. Läktaren
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sammankopplas med Rimnershallen, vilket även kan ge ftirutsättningar att lösa de behov av
fler omklädningsrum som finns på området.

Urval alternativ tillfiilligt bad
Av de ovan beskrivna lösningar ftjr att tillgodose bad under byggtiden for Framtidens bad så
bedömde florvaltningen att tre kunde vara möjliga att genomfora. I två av altemativen finns en
långsiktighet som också kan gynnar andra verksamheter i kommunen. I alternativet med
överbyggnad av Landbadet ses en koppling till framtida behov lor att eventuellt skapa bättre
florutsättningarna ftir annan verksamhet som har behov av nyalutökade verksamhetsytor.
Förvaltningen har bl.a. kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida behov av ny ridanläggning
- här skulle en hall i den storlek som behövs ftr överbyggnad av Landbadet kunna vara aktuell att
återanvända. I alternativet Rimnershallen/vallen - finns kopplingar till behov som påtalats avseende
ytor och omklädning samt investering av etapp 2 vilken lorvaltningen lyft i budgetdialog tidigare.
Rimnersvallsalternativet påverkas samtidigt av de ansökningar om friidrotts-SM som
kommunsstyrelsen ställt sig positiva till. Ett eventuellt SM kräver en anpassning av Rimnersvallen
som delvis krockar med det lorslag på tillftilligt bad som lorvaltningen arbetade fram.
I dialog med Uddevalla Sims foreträdare fors foreningens syn på de olika alternativen fram
ftireningen forordar alternativet med överbyggnad på Landbadet. De upplever att det är det
alternativ som bäst motsvarar deras behov under denna period.

-

Efter att behovs och konsekvensanalys genomftirts har örvaltningen valt att gå vidare med
utredningen avseende tillftilligt bad till att inrikta sig på alternativet överbyggnad av Landbadet.
Denna inriktning baseras på foljande faktorer:
De prioriterade grupperna kan erbjudas tillgång till simundervisning och simträning under
byggtiden ftr nytt bad
Det ger möjlighet att bibehålla nivån på två simskolekurser per elev och läsår under
byggtiden.
Bassängtillgång kan erbjudas fler än de prioriterade grupperna, även allmänheten och andra
besöksgrupper kan ges tillgång till bad/vattenverksamhet under byggtiden.
Långsiktighet i investeringen (hållbarhet)
Uppvärmning av Landbadet kan användas även efter byggperioden vilket höjer
anläggningens standard
Påverkas inte avlpåverkar inte ev anpassning av Rimnersvallen till SM-standard
God tillgång på parkeringsmöjligheter, cykel- och gångstråk finns
Uddevalla Sims behov tillgodoses och de ges stöne utvecklingsmöjligheter än om en mindre
tillftillig bassäng skulle anläggas.
Förvaltningen ser även att det kommer innebära en florsämring ft)r tillgänglighet till bad under
byggtiden med hänvisning till bl.a. att utebassängbad forsvinner, längre busstransporter kan krävas
då placeringen är mindre central. Uddevalla Sims foreträdare har fiirt fram att de ser en forsämring
även ftir sina medlemmar utifrån placeringen och att det kan finnas behov av aff skapa möjlighet till
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kollektivtrafik till området året runt
För att vidare skapa underlag lor att definiera preliminära kostnader for etablering av tillfiilligt bad
samt ftir att utreda lämplig uppvärmningslösning har forvaltningen arbetat med Weedotech, PP
arkitekter och Uddevalla Energi AB.

I Energi och miljörapport (bilaga 1, Weedotech, oktober 2017) beräknas energiforbrukning for
bad i överbyggd bassäng på Landbadet. Utöver beräkningen har olika alternativa

tillfrlligt

energilösningar undersökts - jamlorelse har gjorts mellan pellets och fiärrvärme, även möjlighet till
solfiingare/solceller har utretts.
Rekommendationen från Weedotech är att välja fiänvärmeanslutning till stadsnätet som forsta
alternativ for uppvärmning - detta framörallt p.g.a. driftmässiga flordelar. Pellets är tidskrävande
både med avseende på transporter av pellets och skötsel av panna medan fiärrvärmen är enklare
drift smässig hantering.
Utifrån resultatet i energi och miljörapporten har kontakt tagits med Uddevalla Energi Värme AB
flor att se på möjligheter att ansluta Landbadet till fiärrvärmenätet samt for att ffi en preliminär
kostnad for detsamma - arbetet med detta underlag pågår fortsatt hos Uddevalla Energi Värme AB.

I Överbyggnad Landbadet Uddevalla (Bilaga 2, PP Arkitekter) beskrivs en
överbyggnation som ska vara funktionsduglig under byggtiden av "Framtidens bad".
Såsom hallen beskrivs kommer den efter att den använts som tillftilligt bad kunna
monteras ned och placeras på ny plats. Byggnaden kommer även ha en
ventilationsanläggning som kan fungera på annan plats och till annan verksamhet.
Utifrån PP arkitekters beräkningar kommer investeringen i överbyggnaden kosta ca22
mkr. I denna beräkning ingår inte framdragning av fiärrvärmeledningar. PP Arkitekter
reserverar sig även {tir eventuellt högre kostnader for markfiirstärkning.

6.

Diskussion och stöllningstogonde
Målet med Walkesborgsbadets verksamhetär att bidra till simkunnighet och utökad
vattenvana"/säkerhet hos besökare. Detta genom att skapa ftirutsättningar att bedriva
simundervisning. Walkesborgsbadet ska även bidra till friskvård och motion flor
allmänheten och skapa ftirutsättningar ftir tränings- och tävlingsverksamhet for
simidrotten samt ör andra vaffenverksamheters aktiviteter. När Walkesborgsbadet rivs
for att ge plats for':Framtidens bad" kommer detta mål påverkas på olika sätt.

I sin utredning avseende att tillgodose tillgång till bad under byggtiden for "Framtidens
bad" har kultur och fritidsörvaltningen kommit fram till att foreslå överbyggnad av
Landbadet som lämpligast åtgärd.
Denna inriktning basera sig på flera faktorer där tillgång flor prioriterade grupper är en
av dem. Överbyggnad av Landbadet är det alternativ som bäst stämmer överrens utifrån
kapacitet kopplat till utrymme i bassänger. Alternativet bidrar även till att fler än de
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bad under den period det avser

Enligt de underlag som ft)rvaltningen inhämtat under utredningens gång kommer
investeringskostander ftlr tillftilligt bad på Landbadet bli ca22 mkr exkl. kostnader fiir
installation av uppvärmningsanläggning. För att utreda kostnader fiir värmeanläggning
pågår en dialog med Uddevalla Energi Värme AB.
I kostnadsberäkningen ingår ej heller eventuell fiirstärkning av mark som kan komma
att behövas.

Kultur och fritidsforvaltningen kan utifrån nuvarande underlag inte lämna mer precis
kostnadsbild utan foreslår att kultur och fritidsnämnden beslutar att ge lorvaltningen i
uppdrag att beställa projektering av tillftilligt bad på Landbadet samt att i budgetdialog
for 2019-2021 inkludera

tillfiilligt

l (l l)

bad som definierat investeringsbehov.

Förvaltningen vill vidare informera om att en bärighetsanalys av Walkesborgsbadet är
beställd av samhällsbyggnadslorvaltningen - resultatet av densamma kan påverka när i
tid som tillftilligt bad behöver tas i bruk.
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Tillgång till bad under byggnationen av Framtidens bad,
uppdrag från kommunfullmäktige
Sommonfottning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-18, i ärendet framtidens bad i Uddevalla:
innehåll, funktion och placering, att uppdra åt kultur och fritidsniimnden att skyndsamt
slutftira utredningen om åtgärder ftir att lösa behov av tillgång till bad under tiden från
att Walkesborgsbadet tas ur drift till att Framtidens bad är i bruk.

Kultur och fritidsnämnden har nu överlämnat utredningen i vilken ft)reslås överbyggnad
av Landbadet som lämpligast åtgärd.
Utredningen har inte syftat till att presentera en detaljberäkning av kostnader ftir
byggnation utan de investeringskostnader som anges är grovt beräknade av anlitad
konsult till omkring22 ml<r för överbyggnad av landbadet. Ett flertal tillstånd krävs
innan byggnation kan startas. Osäkerhetsfaktorer som framgår i utredningen är bl.a.
uppvärmningssystem och markstabilitet på landbadet vilket inte heller ingår i
kostnadsberäkningen.

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att
beställa projektering, d.v.s. genomföra byggnation, av tillf;illigt bad på Landbadet.
Nämnden ftireslår också att den tillf;illiga byggnaden ska återbrukas när nya badhuset
öppnat. Nämnden har ftireslagit att sammanlagt 30 mkr (åren 2019-2020) anslås i
investeringsbudgeten 2019-2021ftir tillftilligt bad. Enligt kultur och fritidsförvaltningen
kommer nämnden att kunna täcka driftkostnaderna ftir det tillftilliga badet inom samma
ram som driften ftir nuvarande bad.
Sedan nämnden behandlade ärendet har kultur- och fritidsftirvaltningen informerat om
att fiänvärme, som ftirordas i utredningen, inte är en möjlig uppvärmningskälla. Som
alternativ finns istället att köpa in en oljepanna. Investeringskostnaden ftir denna
beräknas till drygt I mkr med drift 300 tkr/år plus bränslekostnad. Vidare har
bärighetsberäkningar gjorts som visar på att nuvarande Walkesborgsbad bedöms säkert
att vistas i minst fram till 2020. Tidplanen ftir det tillftilliga badet är därfor att det ska
stå klart ftirsta halvåret 2020. Enligt badhusprojektets bedömning behöver det tillfiilliga
badet behöva nyttjas under drygt2,5 är.

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens presidium gjort försök
att uppskatta kostnaden ftir kollektivtrafik året runt till landbadet, att bedöma
avskrivningstid for investeringen samt efterhöra effekter flor skolornas nyttjande av det

tillftilliga badet.
Den information som framkommit visar att en busslinje, grovt uppskattat, skulle kosta
drygt 1 ml<r|fu. Grundskolan bedömer att fler skolenheter, jämftirt med idag, kommer att
behöva använda buss samt att det kommer generera ökade kostnader. Avskrivningstiden
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ska enligt kommunledningskontorets uppfattning, utifrån rådet ftjr kommunal
redovisnings rekommendationer, baseras på den tid anläggning är i drift. Detta då syftet
med anläggningen efter att den tagits ur drift inte fastställts. Något restvärde har ej gått

beräkna och beslut om alternativ användning inom kommunen saknas. Således krävs att
kultur och fritidsnämnden kompenseras för avskrivningskostnader om som mest 30
mkr. Kostnadsökningar för andra nämnder får hanteras i respektive nämnds
budgetprocess.

Annelie Högberg (S), Monica Bang Lindberg (L), Ewa Espling (V), Roger Johansson
(L), Henrik Sundström (M), Niklas Moe (M), Elving Andersson (C), Magnus Jacobsson
(KD), Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP), Christer Hasslebäck (UP) och
Rolf Carlson (SD) yttrar sig i iirendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 201 8-05-30 $ 128.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05 -22.
Kultur och fritidsnåimndens protokoll 2018-03-22 5 40.
Kultur och fritidsforvaltningens tj änsteskrivel se 2 0 I 8 -0 3 - 0 6.
Kultur och fritidsftirvaltningens utredning 20 I 8 -0 | -22.
Bilaga 1 till kultur och fritidsforvaltningens utredning 2018-01-22.
Bilaga 2 till kultur och fritidsforvaltningens utredning 2018-01-22.
Kommunfullmäktiges protokoll 20 1 7-02-08 $ 3 3.

Yrkonden
Annelie Högberg (S): bifall till kommunstyrelsens ftirslag enligt handlingarna.
Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L), Niklas Moe (M), Elving Andersson
(C) och Magnus Jacobsson (KD): avslag på forslaget i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftrslag enligt handlingama mot
Monica Bang Lindbergs (L) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens ftirslag enligt handlingarna.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner ftiljande propositionsordning.
Ja-röst ftir bifall till kommunstyrelsens forslag enligt handlingarna.
Nej-röst for avslag på forslaget i handlingarna.

Omröslningsresultol
Med 31ja-röster för bifall till kommunstyrelsens forslag enligt handlingarna och 19 nejröster ftir avslag på ftirslaget i handlingama,11 avstår, beslutar kommunfullmiiktige
bifalla kommunstyrelsens ftirslag enligt handlingama.
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Ja
Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Äke Granath (S)
CatarinaHdrnod (S)
Susanne Grönvall (S)
Robert Wendel (S)
Maria Berelund (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Bereer (S)
Stefan Skoelund (S)
Cecilia Sandbere (S)
Edith Elbine (S)
Annelie Höebere (S)
Alf Gillbere (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Tommy Strandh (S)
Susanne Böriesson (S)
Louise Äsenfors (S)
Philip Magnusson (S)
Marie Lundström (V)
Ewa Esplins (V)
Christer Johansson (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Vivian Fräknefiord (MP)
Gunilla Maenusson (MP)
Ole Borch (MP)
Jarmo Uusitalo (MP)

Nei
Henrik Sundström (M)
Carin Ramneskär (M)
Mikael Staxäng (M)
Zeidi Ström (M)
Biörn Sktu (M)
Johanna Ramneskär (M)
Gösta Dahlbere (M)
Marsareta Lundh (M)
Niklas Moe (M)
Elvine Andersson (C)
Stie Olsson (C)
Ralph Steen (L)
Roger Johansson (L)
Monica Bane Lindbere (L)
Carl Johan Sernestrand (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Marie Henriksen (KD)
Christina Nilsson (KD)
Jonny Jansson (KD)

Avstår
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Bo Antonsson (SD)
Conrad Andersson (SD)
Andreas Svensson (SD)
Biarne Rehnbere (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Manal Kervo (UP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Maivor Abdon (UP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kultur och fritidsnåimnden att beställa projektering av tillftilligt bad på
Landbadet,

att anslå 15 mkr är 2019 och 15 mkr år 2020 i kommunens investeringsbudget för
projektet, samt
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att kompensera kultur och fritidsnämnden ftir beräknade avskrivningskostnader om l2
mkr per år under de2,5 år anläggningen beräknas vara i drift.

Reservqlion
Ledamöterna från (M)-gruppen, (C)-gruppen, (L)-gruppen och (I(D)-gruppen i
kommunfullmåiktige reserverar sig mot beslutet till ftirman for eget yrkande.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-06-18
Jarmo Uusitalo, Björn Skår
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 8-06Annica Åberg

I
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intygar

Expedierat 2018^06-20
Kultur och Fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret
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Ansökan från föreningen Reinos vänner - Bohusläns
cirkussällskap om bidrag till uppförandet av Cirkuskvarnen

i

Grohed
Sqmmqnfottning
Den ideella ftireningen Reinos våinner Bohusläns cirkussällskap har inkommit med
ansökan om bidrag om 1 mkr. Cirkuskvarnen är en byggnad i vilken det ska kunna
bedrivas verksamhet i form av cirkusträning ftir framftir allt barn och ungdomar året
runt. Bygglov och startbesked åir beviljat ftir projektet.
Föreningen har i ansökan bifogat en finansieringsplan. Av denna framgår att
Arvsfonden beviljat 5 mkr. Vidare har ftireningen beviljats medel ftir ftirstudie om 200
tkr fran Västra Götalandsregionen. Ansökan har gjorts till Boverket om 1 mkr och
föreningen avser att ansöka om I mkr hos Thordönstiftelsen.
Projektet är beräknat till totalt 8,8 mkr i ansökningshandlingarna. Vid kontakt med
kommunen efter det att ansökan inlämnats har ftireningen muntligen meddelat att man
bedömer att det är tillräckligt med 8,0 mkr totalt och att ansökan till kommunen
omfattar 1,0 mkr. Vad gäller framtida driftkostnader har ftireningen meddelat att den
inte kommer attvaraberoende av framtida driftstöd från Uddevalla kommun.
Kommunstyrelsens presidium har uttryckt att man ställer sig positiv till uppftirande av
en cirkusbyggnad i Uddevalla kommun och att ansökan därftir bör beviljas. Presidiet
vill samtidigt betona att kommunen inte är beredd att äta sig något ansvar ftir framtida
driftkostnader utöver det system ftir bidrag till ftireningar som finns i kommunen.
Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S), Mikael
Staxäng (M), Rolf Jonsson (L), David Höglund Velasquez (V), Jonas Sandwall (KD),
Camilla Olsson (C), Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -02-14.
Ansökan fran Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap.
Föreningsstadgar.
Historisk beskrivning av ftireningen.
Förteckning över styrelsen.
Kultunåde t 20 17, rapport profes sionell samtida cirkus, utdrag.
Pressutskick, arvsfonden.
Aktuell status och finansieringsplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f w'a
f,YA t

mT
QS#.+

% r{ M'J

Prolokollsuldrog
Kommunstyrelsen
2019-02-27

Forts. $ 34

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): avslag till ftirslaget i handlingarna.
Christer Hasslebäck (UP), Rolf Jonsson (L), Mikael Staxäng (M), Camilla Olsson (C)
bifall till ftirslaget i handlingama med ändringen upp till l miljon kronor i den ftjrsta
ftireslagna beslutssatsen.

David Höglund Velasquez (V), Ingemar Samuelsson (S): bifall till Christer Hasslebäcks
(UP) m.fl. ändringsyrkande.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på ftrslaget i handlingarna med sin egen ändring mot
Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
örslaget i handlingama med ändringen.

Beslul
Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmiiktige besluta

att bevilja Föreningen Reinos vänner Bohusliins cirkussällskap upp till 1 mkr ftir
uppftirande av Cirkuskvarnen i Grohed och avsätta medel ftir iindamålet,
att ovan beslut gäller under ftirutsättning att ftireningen kan uppvisa en
finansierings grad som säkerställer proj ektets genomfiirande,
att meddela ftireningen att kommunen inte avser att bidra till framtida driftkostnader ftlr
anläggningen på annat sätt än vad som ryms inom ramen ftir kommunens ordinare
system ftir bidrag till ftireningar,
Kommunstyrelsen beslutar

att, under ftirutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan, delegera till
kommundirektören att efter samråd med ftireningen fastställa en utbetalningsplan

Reservolion
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson reseryerar sig mot beslutet med följande
motivering.
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För var miljon som vi frikostigt sk)nker ökar det belopp som framledes skall sparas in.
Vår farhåga rir att besparingen då kommer att ske inom skola, omsorg och lilcnande
utgiftsområden som utgör lairnan i den kollektiva vdlfdrden. Av den anledningen söger
vi alltså Nej redan idag.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03-0
Sebastian Johansson
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Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.
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Ansökqn från föreningen Reinos vönner, Bohuslöns
cirkussöllskop om bidrqg till uppförondel ov Cirkuskvornen
Grohed

i

Sqmmonfoltning
Den ideella föreningen Reinos våinner Bohusläns cirkussällskap har inkommit med
ansökan om bidrag om 1 mkr. Cirkuskvarnen är en byggnad i vilken det ska kunna
bedrivas verksamhet i form av cirkusträning för framför allt barn och ungdomar äret
runt. Bygglov och startbesked är beviljat ftir projektet.
Föreningen har i ansökan bifogat en finansieringsplan. Av denna framgår att
Arvsfonden beviljat 5 mkr. Vidare har ftireningen beviljats medel ftir förstudie om 200
tkr från Västra Götalandsregionen. Ansökan har gjorts till Boverket om 1 mkr och
fiireningen avser att ansöka om I mkr hos Thordönstiftelsen.
Projektet är beräknat till totalt 8,8 mkr i ansökningshandingama. Vid kontakt med
kommunen efter det att ansökan inlämnats har ftireningen muntligen meddelat att man
bedömer att det är tillräckligt med 8,0 mkr totalt och att ansökan till kommunen
omfattar 1,0 mkr. Vad gäller framtida driftkostnaSofia_qweder har ftireningen meddelat
att den inte kommer att vara beroende av framtida driftstöd från Uddevalla kommun.
Kommunstyrelsens presidium har uttryckt att man ställer sig positiv till uppftirande av
en cirkusbyggnad i Uddevalla kommun och att ansökan därftir bör beviljas. Presidiet
vill samtidigt betona att kommunen inte är beredd att äta sig något ansvar för framtida
driftkostnader utöver det system ftir bidrag till ftireningar som finns i kommunen.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets dänsteskrivelse 2019-02-14.
Ansökan från Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap
Föreningsstadgar.
Historisk beskrivning av ftireningen.
Förteckning över styrelsen.
Kultunådet 2017, rapport professionell samtida cirkus, utdrag.
Pressutskick, arvsfonden.
Aktuell status och finansieringsplan.

Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja Föreningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap 1 mkr ftir uppftirande av
Cirkuskvarnen i Grohed och avsätta medel for ändamålet,
att ovan beslut gäller under ftirutsättning att foreningen kan uppvisa en
finansieringsgrad som säkerställer projektets genomft)rande,

att meddela föreningen att kommunen inte avser att bidra till framtida driftkostnader ftir
anläggningen på annat sätt än vad som ryms inom ramen ftir kommunens ordinare
system för bidrag till föreningar,
Kommunstyrelsen beslutar
atto under ftirutsättning att kommunfullmiiktige beslutar att bevilja ansökan, delegera
kommundirektören att efter samråd med ftireningen fastställa en utbetalningsplan.

till

Ärendebeskrivning
Ansökan
Den ideella ftireningen Reinos vänner Bohusläns cirkussällskap har inkommit med
ansökan om bidrag om 1,8 mkr (summan iir senare ändrad till 1,0 mkr) för uppforandet
av "Cirkuskvarnen i Grohed". I ftireningen kan alla som delar dess syfte bli medlem.
Cirkuskvarnen är en byggnad i vilken det ska kunna bedrivas verksamhet i form av
cirkustriining för framftir allt bam och ungdomar äret runt. Den tilltänkta platsen ftir
bygget finns i Grohed på mark som ft)reningen disponerar via ett nyttjanderättsavtal
med ägaren som är en privatperson. Bygglov och startbesked är beviljat ftr projektet.

Finansiering av investeringen
Föreningen har i ansökan bifogat en finansieringsplan. Av denna framgår att
Arvsfonden beviljat 5 mkr. Vidare har ftireningen beviljats medel for ftirstudie om 200
tkr från Västra Götalandsregionen. Ansökan har gjorts till Boverket om 1 mkr och
ftireningen avser att ansöka om 1 mkr hos Thorddnstiftelsen.
Projektet är beriiknat till totalt 8,8 mkr i ansökningshandingarna. Vid kontakt med
kommunen efter det att ansökan inlämnats har ftireningen muntligen meddelat att man
bedömer att det är tillräckligt med 8,0 mkr totalt och att ansökan till kommunen
omfattar 1,0 mkr.

Driftkostnader
Det framgår ej av ansökan om en driftkalkyl är upprättad och vilka eventuella intäkter
som som ftireningen ftjrväntar sig. Muntligen har dock ft)reningen meddelat att man inte
kommer attvaraberoende av framtida driftstöd från Uddevalla kommun.

Tjönsteskrivelse
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Kom munledningskontoret

ffi:

Dnr KS 2019/00120

2019-02-t4

Föreningen kan söka bidrag från kommunens ordinarie system ftir bidrag
villkor som andra ftireningar.

till foreningar

på samma

Bedömning
Kommunstyrelsens presidium har uttryckt att man ställer sig positiv till uppförande av
en cirkusbyggnad i Uddevalla kommun och att ansökan därftr bör beviljas. Presidiet
vill samtidigt betona att kommunen inte är beredd att äta sig något ansvar för framtida
driftkostnader utöver det system för bidrag till ftireningar som finns i kommunen.

Kommunledningskontoret frrordar att en plan ftir etappvis utbetalning av medlen i
ftirhållande till projektets framskridande.

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera

till

Föreningen Reinos vänner

Utredare

Cirkuskvarnen i Grohed är ett hjärteprojekt. Hjärteprojekt drivs av fiireningar, vår heter Reinos vänner
Bohusläns cirkussällskap och är en ideell ftirening som är politiskt och religiöst obunden. De flesta av vära
styrelsemedlemmar har olika politiska tillhörigheter men de är alla djupt överens om att Cirkuskvarnen i Grohed
är ett projekt värt alt kämpa gemensamt ftr. För att barn och unga med och utan funktionsvariationer (vår
målgrupp) skall få möjligheten att utöva en konstart som det idag inte finns möjlighet att utöva året runt eftersom
det inte finns någon lokal. För att denna kulturella konstart är ett utmärkt verktyg i arbetet med att ftirebygga
$rsisk och psykisk ohälsa, utanfiirskap och mobbing bland våra unga. För att denna konstart främjar gemenskap,
samarbetsftirmåga och integration. Här är det kroppsspråket och rörelseglädjen som är det centrala. Oavsett
språkkunskaper, nationalitet, religion eller könsidentitet finns här möjligheten att uppleva rörelseglädje, skratt, ft
nya vänner och ffi positivt utlopp ftir energi och kreativitet.
För att ffi känna känslan av att våga tro på sig själv och sin egen flormåga, altväga lita på andra. För att ffi känna
sig trygg med sig själv, och med andra. Trygga barn skapar en bättre värld, det är vår fasta övertygelse och vår
drivkraft. Cirkuskonsten är vår passion och vårt verktyg. Cirkuskvarnen är en ftirutsättning ftir att kunna bedriva
regelbunden cirkusverksamhet ftir barn och unga med och utan funktionsvariationer året om.

Vi är överlygade om att Cirkuskvarnen i Grohed kommer bli en positiv attraktion for vår kommun och region,
såväl konstnärligt som ekonomiskt!
Med Cirkuskvarnen bygger vi vidare på den fina bohuslänska tradition som Reino och Elsie startade och gör den
möjlig att ta del av ftir vår målgrupp inom kommunen men även i regionen, Sverige och världen. På sikt önskar
vi skapa ett residens for cirkusartister i Grohed kopplat till Cirkuskvarnen dit artister från hela våirlden kan
komma och träna, skapa och dela med sig av sina kunskaper och inspirera våra barn och unga.

Total kostnaden uppgår till 8,8 miljoner kronor. De pengar som Uddevalla kommun väljer att investera i detta
projekt ger en flerfaldig utväxling, bland mycket annat i form av forebyggande insatser for barn och ungas
fysiska och psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland unga är idag ett av våra största samhällsproblem.
Föreningen har själv aktivt sökt finansiering från olika håll som Arvsfonden, Boverket, Thordenstiftelsen och
VG-regionen.(se finansieringsplanen) Samtliga instanser dit vi sökt undrar hur vår egen kommun kommer stötta
detta projekt, det undrar vi också, och vår lorhoppning är att Uddevalla kommun önskar vara delaktig i detta

projekt!

tillftilligt event eller gala utan en fullt tillgänglighetsanpassad och ändamålsenlig
cirkusbyggnad, helt unik i sitt slag. Cirkuslokaler i Sverige är det ont om, se kultunådets rapport Samtida cirkus
i Sverige idag, kapitel 5.5.2 (bifogat) som beskriverjust detta på riksnivå.
Observera att detta inte är ett

Föreningen Reinos vänner ansöker härmed om 1,8 miljoner från Uddevalla kommun

Cirkuskvarnen i Grohed.

Mvh foreningen Reinos vänner - Bohusläns cirkussällskap
Kontaktperson : Merj a Henning, ordftirande, tel 07 0 -3 07 5 67 I

till uppforandet

av

Bilaga: Kort om den långa historien fram till idag.
Reino (vars egentliga namn var Carl-Otto Andersson, Reino var artistnamnet) flyttade
L930 med sin familj, vid 9 års ålder, från Hamburgsund i norra Bohuslän knappt sju mil
söderut till Grohed. Där köpte familjen en bit mark kallad Buddeberg 2:10 och byggde
ett hus. Intill huset byggde de en kvarn och en såg. Pappan Albert, ursprungligen
stenhuggare till yrke! började istället arbeta med att mala mjöl i kvarnen och såga
brädor åt traktens bönder i sågverket. Han tänkte sig nog att sönerna skulle göra precis
likadant. Men här tar historien en lite annan vändning...
0m vårarna när de turnerande cirkusarna besökte Uddevalla passerade de sågen i
Grohed och stannade till för att få sågspån till manegen. I utbyte fick Albert
cirkusbiljetter till hela familjen. Han satte sina barn på cykeln och cyklade in till
Uddevalla för att se cirkusföreställningar. Lille Carl-Otto [Reino) blev så inspirerad att
han började träna volter hemma i sågspånshögarna och stod på huvudet på
mjölsäckarna. Bönderna som var där för att såga undrade försiktigt om allt verkligen
stod rätt till med mjölnarens son.
När Carl-Otto så småningom gjorde lumpen i Uddevalla träffade han akrobaten Kurt
Boqvist från Göteborg. Kurt var stark och Carl-Otto var liten och lätt, de båda började
träna in ett akrobatnummer tillsammans. Efter lumpen fick de kontrakt med en svensk
cirkus och där kom de i kontakt med de mexikanska lindansarbröderna Mijares.
Bröderna lärde Carl-Otto att gå på slak lina och resten är historia. Carl-Otto blev
lindansaren Reino, en av världens främsta lindansare och har belönats med mängder av
utmärkelser. Fortfarande är det ingen i världen som gjort om hans konststycke att cykla
på händerna på ett hjul på den slaka linan. Reino har bl a avbildats på svenskt och
koreanskt frimärke och han står på R i Nationalencyklopedin.
Under en folkparksturn6 i Sverige L947 träffade Reino sin blivande fru, akrobaten Elsie
från Hofors. När Reinos pappa Albert gick bort I97l övertog Reino och Elsie
tillsammans fastigheten i Grohed. Kvarnverksamheten var då nedlagd sedan länge, men
sågverket fortsatte Reino att driva i många år framöver parallellt med sin artistkarriär.
1984 turnerade Reino och Elsie med cirkus Royal i Sverige och gjorde ett bejublat
framträdande på hemmaplan, på Grohedsvallen. I publiken satt den då sjuåriga |ohanna
Abrahamsson tillsammans med sina föräldrar. fohanna blev så fascinerad av Reinos
lindans att hennes pappa fick lov att spänna upp en båttross hemma i trädgården där
hon kunde öva.
1990 bestämde Elsie och Reino att de skulle trappa ned på turnerandet och istället
försöka ägna sig åt att starta upp en cirkusskola hemma i Grohed. fohanna, som då var
LZ är och läste om detta i tidningen, anmälde sig direkt. Cirkusskolan hölls i
Forshällaskolans gymnastiksal en timme en gång i veckan. Reino tyckte knappt att han
hann bära in all rekvisita och rigga upp trapetsen förrän det var dags att rigga ned allt
och bära ut allt i bilen igen. Den spända linan gick inte att sätta upp såsom planerat
eftersom den innebär en stor belastning på väggarna med särskilt inborrade fästen.
Träningstiden för barnen och ungdomarna blev på tok för kort. Han frågade då några av
sina elever, Johanna bland annat i fall de ville börja träna för honom i hans kvarn
istället. Han berättade att det var där han själv tränat in sina världsberömda nummer.

Ett par tre stycken av eleverna tackade ja. Reino borrade in infästningar i kvarnväggarna
på nedervåningen till den spända linan och monterade upp den där. Eleverna kunde
träna lindans och övrigt så mycket de ville och orkade. Men Reino var bekymrad över att
det var kallt och oisolerat och en allmänt dålig miljö att träna i. Han sa ofta: - Vi skulle
allt försöka söka hjälp så att vi kunde bygga en riktig cirkusbyggnad med rejäl takhöjd,
ordentliga infästningar i tak och väggar anpassad för verksamheten och människorna så
att fler barn och ungdomar kunde fävara med och träna året runt.
Han talade med bönderna som sågade hos honom och fick bräder av dem som han
sparade för att ha till cirkusbyggnaden. Han fick ett stipendium med en symbolisk
summa av Thord6nstiftelsen för sitt fina arbete med att lära ut cirkuskonster till barn
och ungdomar. Med ålderns rätt kände han dock att han inte orkade ta tag i hela det
projekt som det innebär att bygga en cirkusbyggnad. Men han var väldigt glad över att
några av hans elever valde att satsa professionellt på cirkuskonsten, däribland Johanna.
Hon vidareutbildade sig på cirkushögskolan i Paris. Därefter turnerade hon flera
säsonger med sitt lindansnummer och startade upp foretaget Cirkusexpressen för att
kunna forsörja sig. Tillsammans med henne och ytterligare några av sina tidigare elever
fortsatte Reino att hålla cirkusskolor för barn och ungdomar på loven i gymnastikhallar
och Folkets hus runt om i Västsverige. Lovcirkusskolorna varade i fyra dagar och
avslutades alltid med en stor cirkusföreställning av och med instruktörer och deltagare,
mycket uppskattat!
Efter föreställningen kom alltid frågor från barnen och deras föräldrar var det gick att
anmäla sig frir att kunna fortsätta med cirkusträningen mer kontinuerligt och inte bara
på loven. Reino med elever tyckte det var väldigt tråkigt att meddela att det inte fanns
någon möjlighet till detta eftersom det inte fanns någon sådan lokal. Kvarnen var kall
och dragig och en dålig miljö och inte att tänka på. Att inte kunna ta vara på det intresse
för cirkuskonsten som väckts hos barnen var trist.
Vid ett tillfälle var det en förälder som sa: - Det här måste vi ta tag i, jag tycker vi skall
bilda en förening! Det här var 2010 och det blev startskottet för föreningen Reinos
vänner. Även om föreningen då var informell blev Elsie och Reino väldigt glada. Det
betydde mycket för dem att veta att det var fler som engagerade sig i deras dröm.
Drömmen om fast cirkusbyggnad som gjorde det molligt för barn och ungdomar att
utöva sitt cirkusintresse fullt ut året om vilket skulle kunna vara till stor glädje för barn
och ungdomar i framtiden!

bort visade det sig att de hade testamenterat fastigheten till
Johanna och skrivit att deras största önskan var att det skulle bedrivas
cirkusverksamhet för ungdomar i den gamla kvarnen. 20L2, året efter att Reino avlidit
startades föreningen Reinos vänner formellt och arbetet med att försöka förverkliga den
önskan påbörjades. Därefter följde några tuffa år. I samband med miljöundersökningar
av kvarnen ställde kommunen krav på sanering av kvarnen, närliggande byggnader och
marken. Det visade sig att Reinos far utfört betning av utsäde där fbehandling
innehållande kvicksilver före 1955). Spår av detta fanns även i partiklar i kvarnens
väggar, bottenplatta och jord. Saneringen var en krävande process som ingen räknat
med. Allting var nära att sluta där och då. I juni 2017 efter att saneringsarbetet utförts
blev marken godkänd av kommunen. Under 2017 blev också bygglov beviljat och
fastigheten styckades av. Därefter påbörjades arbetet för att söka finansiering. I maj
2018 lämnades en ansökan i till arvsfonden och i slutet av november kom svaret att
ansökan blivit beviljad, med maxbelopp 5000000 kr. Vilken glädje!!
Då Elsie och Reino gått

I slutet av februari 20L9 väntas svar på ansökan till Boverket och Uddevalla kommun
kommer ta upp frågan om hur de kan stödja projektet på KS. I början av mars kommer
en ansökan till Thordenstiftelsen att skickas in. Det totala beloppet för byggnaden
uppgår till B,B miljoner. Inte förrän finansieringen är helt klar kan Cirkuskvarnen börja
byggas! Målet är att den skall stå klar senast Z|ZL, det år som Reino skulle ryllt 100 år!

Kontaktuooeifter oå Stvrelsemedlemmar Bohusläns cirkussä llskao Reinos
Vänner 2018-2019
Organisationsnr

:

Mail adress: www.reinosvanner.se

lnfo adress: info@reinosvanner.se
Mail styrelsen: stvrelsen

@

.

.

reinosvanner.se

Hemsida : www.reinosvanner.se

Stvrelsen

Ordförande,Firmatecknare : Merja Henning

Kassör,firmatecknare: Helena Olsson.
.

Sekreterare,arkivansvarig: Louise Åsenfors
.
Vise ordförande : Bror Paulsson

Styrefsemedlem : Roger Johansson ,
.

Styrelsemedlem: Majsan Ågren.

Styrefsemedlem : Bodil Arvidsson,

Styrelsemedlem: Erland Erntell .
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tion rned dc rcsurscr sor:r den htr att våga ge sig in i det
och öppnl upp, rnen också förstå hur olika sscnkonslartcr bayikär varandra? Men Pcter Brook hatle rncrl cirkusartisrer på oo-talet, srl dct år ingct nytt", sägcr fohirn

5.5.1

Ccla ntler, chet för Östgötatcutern.r'

Daglig lrärringiir cn tiirutsiittning liir att art ister ska kunna

Årtrctsprocesserna f'ör att ta fram cn cirkusförcstållning jäm tiirt nred cn tea terfrrr*tålln ing sk ilier sig nrve kt t

iribchrlllaoch utveckla sin tekni$ka nivl inom sin disciplin.

dt. ivled:ln cirkus*rtister ägnar år åt att urvcckla oelr för-

och att r.urdcrhllll:r sin fysiska kapacitet

6na cLt nunrmcr eller cn akt som tlc. scn kan anpassa och

justcra efter sammanba*g, har skådespelarc med sig ett
urtal verktyg som de anvånder lhr erlika typcr av pr-ochrktioner. llrirmalurgin år oclaå cn ånn.ln ien cirkusförestiillning, jirmli'rrt med dcn talirdc lcaterns, (lirkusartister arbctar pö ett illtcgrcrat säti mcd tt'knik. l)ct krrivs
ctt niila samarhetr' f'ör att se tckniska och kr:ustnärlig:r
möilighetrr och bcgränsnirrgar. Ur c(t organisatoriskt
perspcktiv linns dtt ocksil andrr aspckter på srikcrhet,
forcåkringar och arbctsskydtl on vad cn teirtcrinrtitution

drvan vid.
I)tt önrscsirlig* utlr],tet år berikande f,ör tråda partcr,
tlär cn ältlrc kanstfbrm k*n söka vitaliscring n:edan e'n
yngrc konstfornr kln dra liirdoruar rv samarbcte med *n-

dra. l)ctta giiller liirstils inte lrara institutiorrcr. Flera har
lylt vikten av at! cirkusen sanrarbetar nrr'd andra konstområden Er att få arrdra influenser och sorn konstform

bli rner relevant isin samtid. "(lirkusen är bara srrmtida
i relation till sig själv. I jänrlörclsc mcd andra pcrformrtiva praktiker, är cirkusen snararr ganska konservirtiv."
rrrcrrrr lr;hn-Paul Zaccilrini, bitrJdande profcssor i cirkus

vid l)ans odh tlirkushögskrrlan.) Viktcn av sanrarbetr
och andra influenser för cirkusens utvcrkling l1.fts också
av fildr 8itlrhrs, konstnårlig leclarc för (lirkus (jirkör,

I av 2

lighct till att bibchålla sin förmåga genom triining, i!tt
produccra förcställningar sarnt

{tt

försiiria

sigi.

Artisters tillgång till daglig rriining

[]cn ska ge *r'tistcn nrcijlighet alt utvcckla sitt artistskap
t-ci'r att kLrnna utttira
sitt vd<c på ett siik*rt sätt. l)ct år också avgörnndc lör artislerna$ matilighcter ntt konkurrera pr såviil dcn svcnska
sorn dcn iuternalionella arb*tsrnarknadcn.

llrirnschrrrganisationcn lvlancg,*n bcdriver rned stöd av
kulturråd daglig trltning i Stockhohn och Malnrrj.

Stirterrs

lle'lröriga är prt'rtcssionella artistr'r inonr cirkus, varietr'
och gatuprrfonn.rncc s{}m kan påvisa yrkcsvcrksarnhct
cllcr har genomgått nrinst trc års yrkcsutbilt{ning.;u'l'riiningrrr skcr i båda stådcr i lokalcr $onr iulr.has av produccra.nde grupprr- Dct silgs uttryckli$cn i rcglcrna fhr
ditglig triining i Malmö att träninger skcr i samråd mcd
dc tre gruppcr sorn 6nrrs i huset och att de h.lr hlrtur till

lokalen.t' På sårmnla sårt kan iustcringar av tider eller dylikt ske i Stockholrn.
I dc miitcn vi haft med utdvar* framhålls möjligheten
till daglig tråning $onr ccnlralt. Det är på grund av tlcn
sonr {lcra såigt'r sig vålia att stirnna kviu i Svcrigc, trots
att tle har svårt att hitta frirsörjningoch genomffim sina
proickt hiir. S*mtidigt lyftcr de rtövore som iile l1r b.asc-

radt'i Stockhrrhn r.ller lvltlmö.rtt det är et.r stor brist att
inte ha tillgång till daglig tr'i'ining,.I Också Manegen ser
det som önskvärr .rti utökir daglig trlning till tlrr rtäder
lbr iltt göri det lä(tare att vara yrkc.sverksanr i tler delar
av

krdet.

mcn hon betonar samtidigt dct liiktutrr irtt konstlorrncn
också behövcr

rikrlri

tid och resurscr att rrtvecklns i sin cg*n

ng.re

5.5 Den eamtida clrkusane

produktaons" och aöctsvlllkor
Den samtirla cirkusen kategoriscras kulturpolit.iskt torn
sccnkonst, tillsarnnrans med hland ilnnrt ijitns, tcatcr
s(' Inå ng;r parrrllellcr mcllir n
olika sccnkonstuliryck hår också var.ie ornliltle sina spc-

fi Ilgång till repetitionslokaler
"Lokaler itr det alh'a störstä proltemct. l.'anns det tillgärrgliga lokalcr sku llc ir rtister stanna kvar i firml*t i störrt- utsträckning."n
I irrterviucr lyfter n:trrr nog sirntliga behnvet av tillgringliga rrpetitionslokalEr. lnom vissa riiscipli ncr ställs
ocksl siirskilda krav på krkalernil. Dc bör hrr tillrricklig
5.5.2

ftir

och o;rera. lvlcda n clet $år att

takhoicl, såkrade. riggpunkter och tillgänglig teknik.

cifik.l förutsättningar. Det är utnrärkande far cirkusen

elt kompani nred srnå r'eslrrscr år det alltför knstsartrt att
hwa in sig p.l cn t*nter ell€.r rtoisvaranele, och det hrlir
oclså *lltf*r tidskrävande om dr. inför varie repetition

att dcn lbsolutir mirioritcten ;rv utöva rc befin ner rig i den
fri* scktorn, seirrr frilansarc'och seln forctag,are. Nedan

fiirsöker vi beskriva dcss:r u!övarcs nöjlighcter och f-örutsättningar föt"att vcrka inom sin prufession: dcras nröj 'Uppdrag Cirkus'. Sonnanum på Scånkonslbimnålon i
No.rköping 2017"06-2S.
28. CASAr Swed€n. s.l7 ww.caaå-c).curls.eulsrtås/delrLllltilesr
??.

gurdo

slcam,$woden.pdt

29 lnlerqr md Tilrle gittrtors. 20t7.OS-O6

behtrvcr bygga och scdirn riva sin rigg och scenogr;rti om
lokalcn ska anvåndas ftir andr* änt{arnål däremell*u. I

brist pil lokrrler triinar artistr'r hemma i vi:rdagrmnrmet,
30. Månegens .iktlirlJer fö, Dåglig Triining, http:llmamgon.org/
31. lntol:nålron d)h .sglor tör daglg träning pd Kårdvan i sffiarbste
med Mmegen hltp:lrmånogen,o,gl
32. lntervluå. m€d ultivm. 20l7-O9-12l13.
33. lnld'tu msd slöväre 2Ol?.OO't3
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r rescr utomlrmls där dc lättå

till repetitionslokal.
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5,5.4 Behov av producenter

i rru-

llånga utövarc lyftcr irchovct av produecntstöd för att

läget anvånds ftir daglig tr;ining iStockholur och

Mirlrlii

r iute anvåndirs för repetition cller fianrtagandt

tv pro-

kornma ut ued sina ftireställlingar och bygg* en hållbar
vcrksamhct. I')et rildr;r tlock lite oliko nreningar uur vtd
det innebär, vilkcn nrll en producent bor ha. Vissa vill

kan få tiligång
få

Llc krkalor som

dnkfion.
Av dc ai kompanier som besvaråt Kulturrådcts r'nkiit
*tt dc har tillgång till en egen lnktl. [)ct

har scx uppgr.tt

kan dock variem nrellirn cn lirllt utrustad tc*ter osh en
kaillarc utan möilighet till tcknisk rigg. Fjorton karrrpa'
nitranger att dr hyr lokal ftir :rtt repctera. Dct har då varit
bå<le k:il larlokal!'r, gym nnstikhnllar och teat rar.
5.5.3 Artisters tillgång

till

residensmöjligheter

I Stockholnr tinns dct möilighct till residcns både hcs
(lirkiir i tsotkyrka. l)e scrrastc ilLen
har Subtopia erbjudit ett ro-tal rcsidcns årligen på me lhn
q
eIr till tim vcckor. Mnn har ingrt u rlal till residcrrsplatSubtcpia och t,-irkus

r{}chdet

$.lrna nreriln att de ska vara prote s*ioq{lla crtiste

är törst

till kvarn

som giller.rr tiubtopia annonscrar inre

ut sin* rcsidcns, utan

inlirlntetionen sprids "fiån nrun

nrun". Fijrutom tillgång
och i vissa tall bidr.r

till

t ill
till krkal kan tle erbiucla bocntlt:

resekostnadcr.ri

(,irkus Cirktir har också crbjudit
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till :o

resiclcns per

iir dc scnirstc fyra rh'en.'1 Till (lirkus ()irk<irs

resirlert.r,

Cirkirr Lab, kan man stika laipirndc under året. l)e giir
etr visrit urvll, ruen uppser ått dct är liittarc att lå plat:r
ont nran söker titligt p$ året. Dc brsiiker lå en blonduing
nrcllan svcnska och irrternationella kornpan rer.'"
Av de 3l kompanicr sorlr svarar på Kulturrrldcts enkåt
har rr uppgett atr de under tor6 arbetlt i ttt eller flcra
residens. Flcra av dcssir kar också haft rcsidens i uflatrdct,
meclan tre entlast haft residens utom lands. I rcdovisningar av Kulturråtlcts projcktstöd uppger också flera kon-

ptni*

att ttc haft flcra resiclens, ofta i flcra olika städcr;

för an få ihop tillräcklig, rcprtitionstid tör arr ra

fran cn

ftircstålhing.
Från såviil utövare som institutiunt'r ltar tle vi tr:iftirt
ti:rmfört att det bordc finnas incitarnent för scenkonstinstitutioner att erbjuda cirkusartiste.r rcsidens i strirre
ulstråi(lming. Dct vorc också iinskvårt onr ds srlln del i

dclta

Bav miijlighe

t

till puhlika

maiten i slut*t av pr()ces-

scn nch prcsentcrut{e f?irestållnirrgar.

Institufioner soln gjort clefta har ocks:l irppgett {tt residens kan Se nrer än niir en scen cndast tar in ett glistspel. Ilet vii(kcr cnllagcmang, skaplr keintirkrer och ger
ctt lnsrv:irdc iit platsen undr:r'hela processen.
34. ww.subtopiå.selutvscllåslcirhuslcirkrsrssidsn6/
35. lnlerylu med Kann Lakberg, rhof och Kihi Mur.rkkonen. lonstnåilrg
prograrnchel crkus, Subtopia. 2O1?.00-13.
96. lnlorvlu ffid Sublopra, 201?-O9.13
3?. Cirkus Cirkörg vsrksmhotsbodrtols€. 2013-201 6.
38. lntervju med Crrkus Cirkör- 2017-05^t?-

:ltt
sllia fiirestlillningrr. Och flera men*r att det tinns f?ir fä

ha stöd rned sin ekonomisko rcdnvisrring, andra med

proilucenter rned cirkuskompetcns. Bristen på produccn-

tcr sägs också virra cu lörklirring till att många cirkus-

till offentliga stöd: de har ingcn
kunskap orn stödsystem rrch intrr kompetenscn sonr krävs

artister inte tär tillgång

ftir att skriva tiltLåckligt trra alsökningirr.r"
De sonr själva vcrkar som producenfer, liksonr rle sour
utbildarproducenter, nlenarctockattdct intei ftirstl hand
kråvs cn slirskild cirksskompetcns ioln producent. Pro{cssrnu ser arnorlunda ut men det är tillräckligt mycket
soilr år genlensamt rtretl andra sccnkonstonrrildr.n.

l)e lrtxtuccntcr vi
gai^

()fta

å1r

utl'llt

upplever ett det som rfr.ertiå

en persfln som kan stött.l med irdministration

och ekonomi, närde siiilva seratt tlckan göra en liingt $törre insats om de iir med från börian i en produktiorr. Ått
kornrna iu när en t'örcstälhring:ir färdig rlch ftirxika stil.ia
derr kan upplevir.s som cn otacksam uppgift. Om en produ-

crnt linn$ mcd från biirian kan tlen tridta rnr.d ktxnpclens
kring hur man gör en förcstållning som 6år iltt siiliå och
turnera rnetl. Proelucgntcn vct vad arransiirerna konrmcr
att eftcrfrå&n och lrehova och vilka val nran nråstc grinr

liir

ått kunrla kourrna ut. Lk't krört'r drl err iimsesidig rrlation
diir man är bcred<l att lyssna på pnxlul.entur, inte hara lå

uppgifier utfirnla. l)är rnan vcrkligen karr gtlra cn insars
för cirkuskompanier irr dels i analysen av vail som kommer att

liiirr ftirestiillnirrpn s.itjb.la

<Iels i utvecklancle av

strttcgicr, relationcr och liirhandlinglr.
[)en specilika kompetens cn producent som arbetar
nrcd cirkus bor ha handlar dels onr produktionsprocessr'n, dels om tekniska lhruts:ittningar, och kanske frirnrftirallt en internalionell kompetens. Dcn svensk:r mirrk,
nadcn iir begriinsatl och itir art uppriitth{lla en hållbar
r'*rksir nrhct behitver r.tt sv(lskt cirkrrskonrpani iclag
också koninra ut pii cn internati$nell marknad. Orh fitr
att lyckts $trd d6 krävs ett långsiktigt, strategiskt rclaIiorrsbyggandc.

Ftlr att linnnsir.ra sin produktion trehöver utiivare

on hur sttidsyslenr ssr ut, dels orn hur infrastrtrkturcn ser ut f(tr l'örnrcdling och prese[lation lv
scenkonst. Eftsrson det intc 6nns siirskilda system ftir
cirkus iir dct viktig,t att ku*nir strukturerna för andra for.
mcr irv sccnk<nrst seul tlans och tr.alcr: vilka stötiforner
hunskap dc.ls

son) linns, hur m*n sökcr dcrn och hur man når ut med
sin ttir*st:illning.
39. lnlorvlu€r mod ulöva.o, 2Ol7-O9'12 ocå 20t?.09"13
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Status 2018-01-31 projektet Cirkuskvarnen i Grohed

Adress; Buddeberg 713,45191 Uddevalla, i närheten av Forshälla skola, intill gamla
E6:an mellan Uddevalla och Ljungskile

Avstyckning av fastigheten klar
Sanering utförd och godkänd
Bygglov beviljat
Startbesked utfärdat

Allmänna arvsfonden har beviljat en ansökan på 5 miljoner
Svar på ansökan från Boverket kommer i slutet av februari
I mars kommer en ansökan att lämnas in

till Thordenstiftelsen

Finansieringsplan Cirkuskvarnen:
Arvsfonden 5 miljoner klart
Boverket 1 miljon ansökt
Thordenstiftelsen 1 miljon, ansökan kommer att lämnas in i mars
Uddevalla kommun 1,8 miljoner (denna ansökan tas upp på KS i feb)

Förstudiemedel
VGregionen - ansökan om förstudie av verksamheten i Cirkuskvarnen beviljad
fanuari 20L9, 200.000 kr

Bohus}åns cirkussällskap

i Uddevalla ftr stöd med 5 miljoner kronor I Arvstbnden

Sida I av 2

Bohusläns cirkussällskap i
Uddevalla får stöd med 5 miljoner
kronor
Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner i Uddevalla får stöd från Arvsfonden med

S

miljoner kronor för att anlägga en cirkusbyggnad.

Senast uppdaterad: 3 december,2018 - 08:00

Föreningens syfte är att bedriva cirkusverksamhet med barn, unga och vuxna rned
funktionsnedeåttning året om. För att kunna göra detta behöver föreningen bygga en
åndamålsenlig och tillgänglighetsanpassad lokal.

- Reinos vänners proiekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera
barn, ungdomar och Frsoner med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det
många goda id6er men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans
Andersson, enhetschef Arvsfonden.
En cirkusverksamhet kräver anpassad anläggning för att kunna ha riggpunkter som
håller fÖr luftakrobatik (trapetser, tyger, lindansställningar). Anläggningen kräver också
en takhöjd som andra anläggningar inte har. Rekvisitan ska riggas upp och hänga

kvar/stå uppställd permanent. Lokalen ska också erbjuda en utstållningshall om
cirkusens historia, olika workshops och prova-på-verksamhet.

https:/lwww.arvsfonden.selnyheterlbohuslans-cirkussallskap-i-uddevalla-far-stod-med-5-miljoner-...
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Bohusläns cirkussällskap i Uddevalla iår stöd med 5 miljoner kronor

- Vi är så oerhört glada och tacksamma

I

Arvsfionden

Sida 2 av 2

över detta stöd från Arvsfonden! Det betyder så

mycket för oss och våra målgrupper. Äntligen år vi ett stort steg nårmare att kunna
förverkliga vår dröm Cirkuskvarnen i Grohed, säger Bror Paulsson, vice ordförande

i

Reinos vånner.

För mer information
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkol legiet och Arvsfonden

070-292

U

A2

mattias. axelsson@kam markol legiet. se

Fakta om Arvsfonden
Allmänna arvsfonden gör så att bra idåer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över
hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det, Färdtjänst och Cirkus Cirkör. Ar ZA1T
delades 597 milioner kronor ut. Uppskattningsvis är det över g 000 projekt som fått
pengar urfonden sedan 1970.

Telefon växel: 08-700 08 00
Postadress: Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationsenheten, Box 2218, 103 15 Stockholm.
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 1 O, Stockholm

https:/lwww.arvsfonden.selnyheterlbohuslans-cirkussallskap-i-uddevalla-far-stod-med-5-miljoner-...
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Stadgar föreningen Bohusläns Cirkussällskap Reinos Vänner, ideell förening

för cirkuskonst. orgnr
Antagna vid bildandet av föreningen 20!2-04-04
Reviderade 2018-03-12 ordinarie årsmöte och vid extra årsmöte 2Ot8-O4-23

I

1 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uddevalla kommun
$ 2 Syfte
Reinos Vänner är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att
tillgängliggöra och främja cirkuskonsten och uppmuntra nya generationer att föra cirkuskonsten

vidare. Detta innebär följande:
Medverka till uppbyggnad och utveckling av en permanent tillgänglighetsanpassad
cirkuslokal inrymmande ett museirum över Reinos och Elsies verksamhet
Främja folkhälsa och kultur i allmänhet och särskilt uppmärksamma barn och ungdomar
med fysiska och psykiska funktionsvariationer och deras unika förutsättningartill

o

o

o
e
r

I3

medverkan
Stärka cirkuskonstens ställning inom scenkonst och kultur så att den jämställs med till
exempel dans och teater
Arbeta för att genom cirkuskonsten ge möjlighet till ungdomars positiva utveckling, att
barn och ungdomar mår bättre såväl flisiskt som psykiskt, motverka utanförskap,
mobbning och psykisk ohälsa och främja integration
Dela ut stipendier till ungdomar som vill vidareutbilda sig inom cirkuskonsten eller till
professionella artister som utmärkt sig såväl artistiskt som pedagogiskt eller till
organisationer/föreningar som jobbar med cirkuskonsten som verktyg för att människor
skall må bättre.

Medlemskap

Som medlemmar är alla välkomna som omfattar och instämmer i ovan nämnda syfte. Medlem kan
såväl enskilda som juridiska personer vara. Varje medlem har en röst.

Avgifter
Medlem betalar avgift årligen. Storleken på avgiften fastställs av föreningens årsmöte årligen och
betalas på sätt som styrelsen bestämmer.

$4

5 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara samma som kalenderår
$ 6 Beslutande organ

Föreningens årsmöte är högsta beslutande församling. Årsmöte skall hållas årligen senast februari
månads utgång och bland annat behandla den av
styrelsen framlagda års- och verksamhetsberättelsen. På årsmötet skall resultat- och
balansrä kning fastställas. Detta årsmöte benämns ordinarie å rsmöte.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlem tillhanda fem veckor före årsmötet. Denna sänds
på det sätt styrelsen beslutar.

I7

Årsmöte

Varje medlem har närvaro- och yttranderätt. Förslag i form av motion kan inlämnas av medlem

och skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall bifoga yttrande

över förslaget till årsmötet.
Förslagsrätt tillkommer även styrelsen, vald valberedning och föredragande revisor

9a
Ärenden vid ordinarie årsmöte
Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två personer som tillsammans med årsmötets ordförande justerar
årsmötesprotokollet
Beslut om årsmötet blivit i enlighet med stadgarna utlyst
Fastställande av föredragningslista för årsmötet
Behandling och beslut om framlagd årsredovisning/verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgift nästkommande år
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
12. Beslut om antal styrelseledamöter
13. Val av ordförande, mandattid ett år
14. Val av kassör
15. Val av övriga styrelseledamöter, varav hälften med mandattid två år
16. Val av två revisorer och en revisorersättare, mandattid ett år
L7. Val av valberedning
18. Förslag från medlem eller styrelse
19. Nya frågor kan väckas och överlämnas till styrelsen
Extra
årsmöte
I9
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisor finner det påkallat eller när minst 25 % av
medlemmarna så önskar. Styrelsen skall efter sådan önskan anordna extra årsmöte senast sex
veckor därefter.
Vid extra årsmöte skallendast punkterna 1-5 iS 8 behandlas jämte den fråga som föranlett extra
årsmöte. Andra frågor kan inte behandlas på extra årsmöte.

t.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 10 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av ordförande och kassör samt ytterligare
lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs växelvis med mandattid två år. Ordförande och
kassör väljs av årsmötet och efter årsmötet konstituerar sig styrelsen gällande övriga poster. På
det konstituera nde styrelsesa m ma nträdet utses två fi rmateckna re.
Styrelsen skall så långt möjligt vara jämställd.
Styrelsens och föreningens övriga medlemmar har inte befogenhet och mandat att påverka det
cirkuskonstnärliga arbetet vilket innefattar såväl träning som föreställningar.

9ll

Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av de ov årsmötet utsedda revisorer
och en ersättare. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet överlämna en
gra nskni ngsberätte lse
5 12 Fastighetsförvaltning
Föreningen kan äga och förvalta fast egendom. Om fast egendom kommer att ägas av fler iuridiska

personer än föreningen självt kan parterna bilda en ideell förening för detta ändamål eller välja
annan associationsform.
Vill föreningen sälja eller på annat sätt göra sig av med fast egendom eller del av fast egendom
krävs beslut med två tredjedels majoritet på ordinarie eller extrainsatt årsmöte. Kallelse skall ske
som tillextra årsmöte.
Om föreningen äger helt eller delvis fast egendom skall en av de två revisorer som skall väljas på
årsmötet vara auktoriserad revisor.

I 13 Valberedning
Valberedningen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter varav en utses till
sammankallande.

I 14 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra följande
ärsmöte varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ett
sådant beslut kräver kvalificerad majoritet, det vill säga stödjas av minst tre fjärdedelar av avgivna
röster.
I

15 Upplösning av föreningen
För att föreningen skall upplösas och avslutas krävs att beslut fattas på två på varandra följande
årsmöte varav ett skall vara ordinarie. För ett sådant beslut krävs tre fjärdedels majoritet av
avgivna röster. Vid eventuell upp-lösning av föreningen skall dess tillgångar disponeras enligt
styrelsens beslut till ändamål som är i linje med föreningens syfte.
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019100102

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2019
Sommonfottning
En sammanställd budget görs i syfte att ffi en helhetsbild av kommunkoncernen fiir
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden lor den ekonomiska
uppftiljningen under 2019. Den sammanställda budgeten utgar från flerårsplanen2}l92021 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande
beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport.
Den består även av nämndernas och ftiretagens inrapportering i slutet av 2018.
Följande ft)rändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmiiktige antog i juni:

. Korrigering har skett ftir 2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
. Justering av låneskuld till fiöljd av lägre investeringar
. De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats ftir effekterna av en lägre
låneskuld
. Omräkning av nämndernas kommunbidrag fran fast till löpande pris, kompensation ftir
löneökning låirare 2}lS,justering av effekter på grund av nya riktlinjer ftir internhyror,
utökning av barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ftir att anordna
gymnasieutbildning ftir asylsökande ungdomar samt utökning av kommunstyrelsens
kommunbidrag avseende projektmedel ftir områdesplan Bäveån.
.Uppdragen ftir nämnderna har ersatts med samverkansmajoritetens nya uppdrag

Kommunfullmiiktige beslutade 2018-06-13 om en preliminåir låneram pä4170 mkr ftir
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalörbund ftr 2019. Till ftljd av
lägre investeringar 201 8 kan låneramen sänkas till 4 018 mkr.
För mer information hänvisas till Flerårsplan2019-2021 med sammanställd budget
2019.
Martin Pettersson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Flerårsplan 2019 -2021 med sammanställd budget 20 1 9
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 2019-02-06

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta:

att fastställa budget ftir år 2019 med angivna kommunbidrag ftir kommunfullmäktige,
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 403,6 mkr,

att fastställa flerårsplan ftir ären2020 -2021inkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 353,7 mkr, respektive 3 370,6 m\<r,

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 $ 168,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 018 mkr
ftir kommunen, kommunens bolag och stiftelser för åLr 2019.

Deltqr ej i beslut
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03 -0
Sebastian Johansson

I

intygar

Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

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

Sqmmonstölld budgel för Uddevollo kommun 2019
Sommonfotlning
En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen ftir
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska
uppftiljningen under 2019. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen2Ol9Z-O)t som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Den revideras med tillkommande
beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste delårsrapport.
Den består även av nämndernas och ftiretagens inrapportering i slutet av 2018.
Följande föriindringar har skett av flerarsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:

o
o
o
o

o

Korrigering har skett fiir 2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar
De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats ftir effekterna av en
lägre låneskuld
löpande pris,
Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast
kompensation ftir löneökning lärare 2018, justering av effekter på grund av nya
riktlinjer ftjr internhyror, utökning av barn- och utbildningsnämndens
kommunbidrag for att anordna gymnasieutbildning ft)r asylsökande ungdomar
samt utökning av kommunstyrelsens kommunbidrag avseende projektmedel för

till

områdesplan Bäveån.

Uppdragen för nämnderna har ersatts med samverkansmajoritetens nya uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-13 om en preliminär låneram pä 4 I70 mkr för
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalftjrbund fttr 2019' Till följd av
lägre investeringar 2018 kan låneramen sänkas till4 018 mkr.
För mer information hänvisas
2019.

till Flerårsplan20l9-2021

Beslulsunderlog
Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 201 9

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02-06
Förslog till beslut
Kommunstyrel sen föreslår kommunfullmäkti ge besluta:

med sammanställd budget

KS 2019100102

Tjönsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontorel

{ffi:

2019-02-06

att fastställa budget för år 2019 med angivna kommunbidrag ftir kommunfullmäktige,
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 403,6 mkr,
att fastställa flerårsplan for åren 2020 -2021 irikl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 353,7 mkr, respektive 3 370,6 mkr,
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 $ 168,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplaning inom en låneram på 4 018 mkr
lor kommunen, kommunens bolag och stiftelser för fu2019.

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera

till

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Helena Olsson
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EKON OMISKA FORUTSATTN I N GAR
Sommqnfollning
Här beskrivs de ekonomiska lorutsättningar in{tir flerårsplan 2019-2021. Skrivelsen innehåller
bakgrunden till de ekonomiska fiirutsättningarna och det resultat som örslaget till flerårsplan innebär.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är
problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna lor den ökande befolkningen behöver
nettokostnaderna minskas med ca 200 mkr under åren 2019-2021 fiir en genomsnittskommun av
Uddevallas storlek. Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,60 skattekronor. Det bekräftar den
bild som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden och kräver snabbare åtgärder.

till fiir att finansiera de ökade
kostnaderna som fiirväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan
på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och
därefter kommer en större ökning av antalet äldre. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetslor
ålder vilket ökar på problematiken. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både ftir
en ökad kapacitet och ftirbättringar av befintliga lokaler.
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker
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Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande
åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat
på Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet ftir Uddevalla
inte annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov
av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige.

En finansiering lor de ökade kostnaderna fiir befolkningsfiirändringarna och ökade driftskostnader fiir
investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid. Kommundirektören och nämnderna tlck
uppdraget att långsiktigt redovisa åtgärder som minskar kommunbidragen med sammantaget 205 mkr
i lorutsättningarna infiir planeringen.
Förslaget till flerårsplan 2019-2021 som här presenteras baseras på olorändrad skattesats om 22,16
kronor. Detaljerna och ftirändringarna till nämnderna framgår under avsnittet 'Nämndernas budget
och verksamhet".
Utltirdelningen av kommunbidrag from 2019 är omtättande. De är brutto 92 mkr större än budget 2018
och inklusive åtgärder ftir minskade nettokostnader om 39 mkr är de 53 mkr. Tillskotten finansieras
av ökade skatteintäkter samt att en större andel av skatteintäkterna går till verksamheten och att
resultatet därmed {iirsämras. Det leder till att en lägre andel av investeringarna kan finansieras med
egna medel och upplåningen ökar därfor. Det leder också till en ytterligare utmaning att återställa
resultatet till finansiellt måI. Beredskapen ltir en ekonomisk nedgång är mycket låg.
En viktig lorutsättning i ftirslaget är att behovet av minskade nettokostnader verkställs om 39 mkr och
ger resultat. För2020-2021 tillkommer ytterligare 89 respektive 149 mkr som inte är lordelade per
nämnd.

Behovet av minskade nettokostnader framöver kan illustreras i foljande diagram. Kalkylen bygger på
kostnader lor demografin som täcker fiirskola, grundskola, gymnasium samt särskilt och ordinärt
boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade utifrån en
investeringsnivå om 380 mkr årligen frän2021 . Nivån är i nämndernas planering större och det bör
observeras att demografin påverkar verksamheter härutöver. Det leder till att örändringstrycket är
ännu större än vad som visas nedan.

Föröndringslryck - behov ov minskode
netfokoslnoder
400
300
200
100

0

20t9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028

Nedanstående tabell över utfallet ör de finansiella målen sammanfattar effekten av det scenario som
beskrivs i denna skrivelse. De tyla flnansiella målen är fårgmarkerade och det som är markerat med
rött uppfyller inte målen.

För att synliggöra den längre utmaningen i den ökande demografiska kostnaden har en utblick gjorts

liir

o\

perioden 2021-2028. Den bygger på kostnader

lor delar av

demogralin

i

enlighet med

befolkningsprognosen 2017 och att skatteintäkterna utvecklas som de gjort i genomsnitt under l0 år.

Öl

{)

Tabellen visar att inget av de finansiella målen nås under perioden 2019-2021. Utftirdelningen av
kommunbidrag är större än de ökade skatteintäkterna samtidigt som investeringsnivån ökar kraftigt
efter en period av låg investeringstakt. Resultatet är svagt trots att mycket omfattande åtgärder ftir
minskade nettokostnader är medräknade i planen. Därtör menar ekonomiavdelningen att det fortsatta
arbetet med att konkretisera och genomlora dessa effektiviseringar måste prioriteras. Alternativet är
att intäkterna istället måste förstärkas, ex genom höjning av utdebiteringen. Utmaningarna f-rån
ovanstående diagram fiirstärks genom ytterligare avsättningar ftir demografin, återställande av
finansiella mål samt ökade kapitalkostnader för investeringar.

bo

8Gl
aa

6l
IA

4)

N

$
o\
N

tcl

t

Netlokoslnodsondel

lfq[ kognor Esdgel

2018 mlg

(%)

Soliditet {%}
Eqenfinonsering {%)
Invesleringsnivö (%)
lnvesleringshivö (mkr)
Löneskuld (mkr)
Egen ldneskuld {mkr)
Resulldt (mkr)

Plön,

m20

20t:l

,.:,'
3

223

259

002
86

3 r90

92

-t

7

795
4

0r8

3

941 704 330

5088 5670 5AO7
| 432 | 914 I 951
48
49 lO2

330

5931
1 975

106

330
I 989

6045
108

330

6 145
I 989
I

l2

980
I 15

6 315
I 959

l2O

6342
I 926
I

25

m

Findnsielll mål nås

tr
Lr

€)
fEr

75,0
7-A

7%
330

u1

.ct

öko

48,'no

to?,y,

Sveriges Kommuner och londslings bedömningqr ov ekonomin
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP viixer med närmare 3 yo2018.

Tillväxten iomvärlden väntas {tirstärkas 2019 vilket gynnar svensk expolt, samtidigt som

den

inhemska elterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare
2019 jämlort med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi
börjar minska. Antalet arbetade timmar lorväntas inte öka alls 2019 vilket medftir att det sker en snabb
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan
kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba
befolkningsutvecklingen lor med sig.

Skolteunderlogslillvöxten belydligl svogore
Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar oss
slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt
uppgått till närmare 2 Vo per år. Det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet lor den närmast
ftiregående konjunkturcykeln och har varit möjligt tack vare en ltirvånansviirt lång period av
sysselsättningsökning.

Men ingen högkonjunktur varar tör evigt och enligt vår prognos stagnerar arbetade timmar nästa år.
Beräkningarna ftir perioden därefter ftlrutsätter att den svenska ekonomin går mot konjunkturell

6 441
I 885
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balans. Det innebär betydligt svagare utveckling av sysselsättningen än under den tidigare
återhämtningsfasen. Perioden20l6-2021 utvecklas skatteunderlaget allt svagare.
Skolleunderlog ulvecklos belydligl svagore de närmosle ören
Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen
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effekter av pris- och löneökningar faller ökningstakten frän 2,5 o/o 2O16 till nära noll mot
slutet av perioden. Variationen år från år är betydande, till stor del beroende på principerna lor hur
kommunernas och landstingens pensionskostnader redovisas och påverkar prisutvecklingen. Det reala
skatteunderlagets starka beroende av antalet arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet ovan. När
arbetade timmar stagnerar eller till och med minskar ären 2019-2020 blir utvecklingen av
Rensat

skatteunderlaget nästan lika svag.
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Skatt på pensioner, som utgör en knapp {ärdedel av skatteunderlaget, skapar också stora variationer
mellan åren. I år bidrar pensionerna inte alls till att skatteunderlaget ökar. Det är en viktig lorklaring
till att det reala skatteunderlaget ökar mindre än i lol trots att sysselsättningsökningen är nästan lika
stark.

Behoven ov völfördsljönsler ökor snobbore ön nögonsin
Behoven av välftirdstjänster ökar snabbare än någonsin. Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra
året ökade folkmängden med 144 000 personer. Det är den största ökningen sedan 1861. De
kommande tio åren beräknas Sveriges betblkning öka med ytterligare I 050 000 invånale, och skulle
därmed passera I I miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut vel'ksamhetel'na i kommuner
och landsting - och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Den största utmaningen är
dock sammansättningen av befolkningsökningen. Befblkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre
åldrar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunernas och landstingens verksamheter.
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Procenluell ulveckling för olko öldersgrupper på fem och fio örs sikf

E,fter att ha ökat med i genomsnitt 0,5 oÄ per är de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt

betingade behovsökningarna

till

nästan 1,5 %oper är de närmaste åren, en ökningstakt som håller i sig

under lång tid. Det innebär, i dagens kostnadsnivå, en årlig kostnadsökning som är cirka l0 miljarder
kronor högre per år än vad som tidigare gällt till öljd av befolkningsutvecklingen. Problemet är att
antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. I
genomsnitt är ökningen cirka 0,6 %o per är fram till 202 I . Som framgår av nedanstående diagram har
utvecklingen av demografiska behov och antalet personer i yrkesverksam ålder ftiljts åt relativt väl i

över 30 år. Den utveckling vi ser framflor oss innebär därlor ett dramatiskt skifte
fiir att finansiera ökade behov av välfiirdstiänster.
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Utgångslöge inför ploneringen
Som utgångspunkt ltir denna planeringsomgång finns gällande plan ftir 2018-2020. Förutsätt-ningarna
i den planen är lor närvarande relativt oltirändrade. Resultatet for 2017 blev högre än budget och
prognosen ftir 2018 fiirväntas bli sämre än planen.
För Uddevalla kommun kan vi konstatera att20l7 ärs resultat blev något bättre än planerat både genom
tillftilliga intäkter och överskott i verksamheten. Den bedömning som nu kan göras avseende 2018 är
lägre än gällande plan på grund av svagare tillväxt i skatteunderlaget samt fortsatta underskott i
verksamheten. För närryarande beräknas ett totalt underskott om 30 mkr ftir 201 8.

Kostnaderna ör fiirsörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25
mkr till ca 48 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under de senaste åren och en utplaning har
skett på denna nivå. Den centralt budgeterade posten flor lorsörjningsstöd uppgår till 14 mkr som
tidigare.

Arbelsmorknqden
2017 var ur arbetsmarknadssynpunkt ett bra år med stark ekonomi och god jobbtillväxt. I slutet av
2017 hade 94 000 fler pelsoner arbete i Sverige j ämftirt med samma tid ftiregående år. Samtidigt som
antalet arbetstillfiillen ökar växer bristen på arbetskraft med den komptetens som arbetsgivarna
efterfrågar'. Många arbetssökande saknar gymnasieexamen, vilket är en ftirutsättning inom många
yrken. Arbetsftirmedlingens pl'ognos pekal på en fortsatt stark arbetsrnarknad, men bt'isten på rätt
kompetens riskerar att dämpa tillväxt och sysselsättningsökning.
Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland fr.o.m. januari 2015
t.o.m. februari 2018. Arbetslösheten redovisas som andel av den registerbaserade albetskraften.

I

februari 2018 var 8,5 %o av arbetsklaften i kommunen öppet arbetslös eller iproglam med
aktivitetsstöd. Detta är en högre nivå än både länet (6,4%) och riket (7,4 %). Jämftirt med motsvarande
tidpunkt 2017 har arbetslösheten i både kommunen och länet minskat med nära en halv procentenhet.
Även i riket noteras en nedgång i arbetslösheten, dock i lägre omfattning.
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Uddevalla noterade i februari 2018 en ungdomsarbetslöshet på 10,4 Yo,vilketär högre än både riket
(9,5 o/o) och länet (7,6 %). Undel det senaste året har ungdomsalbetslösheten i kommunen minskat
med 1,4 procentenheter, motsvarande minskning i länet och liket var I ,7 och I ,6 procentenheter.
Män har en högre arbetslöshet än kvinnor i både Uddevalla, länet och riket. Särskilt tydligt är detta i
gluppen ungdomar 18-24 är där arbetslösheten i Uddevalla är 7,5 7o lor kvinnor och dtygt 13 %o lor

till

män. Sett

hela arbetskraften var
eller i plogram med aktivitetsstöd.
!lq
vt
G

7

,7

o/o

av kvinnorna och 9,2

vt

Total arbetslöshet i procent av arbetskraften
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öppet arbetslösa och I program med aktivttetsstöd,16.64 år
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av männen i Uddevalla atbetslösa

Utrikes ftidda är en grupp som mötet särskilda utmaningar på albetsmarknaden. I kommunen är 28,7Vo
av den utrikes fiidda arbetskraften antingen öppet arbetslös ellel i program med aktivitetsstöd. Detta
är en betydligt högre nivå än både riket (20,9 %) och länet (19,3 o/o).
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31 december 2017 hade Uddevalla kommun 55 763 folkbokftirda invånare. Under 2017 ökade
befolkningen med 599 personer', vilket är en kraftig minskning jämftilt med 2016 då befolkningsökningen uppgick till närmare I 000 personel'. Den största delen av befolkningstillväxten kan ftirklaras
av att2 883 personer flyttade till kommunen medan endast 2 3 6l tlyttade fiån den. Detta ger ett positivt
flyttnetto om 472 personel', varav cirka2l3 är gentemot utlandet och cirka 1/3 är gentemot länet. Under
2017 fiiddes det 672 baln och 602 kommuninvånare avled, vilket skapal ett födelseöverskott på cir.ka
70 pelsoner.
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Sammantaget vat befolkningsökningen under 20 I 7 cirka 1 00 personer lägre än prognosticerat, vilket
stör'sta delen beror på att kommunens ltidelseöverskott och inflyttning var lägre än förväntat. Den
lägre inflyttningen ftirklatas i fiilsta hand av att inflyttningen flån utlandet blev mindre än vad som
antogs vid prognostillftillet. Migrationsverket beviljade fiirre uppehållstillstånd än väntat och under
senale delen av året minskade Uddevallas andel av rikets kommunmottagna till ftiljd av lagen om ett
gemensamt mottagande.
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Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig
framtid, dock i lägre omfattning än lekordåret 2016. Befolkningstillväxten väntas i ftirsta hand komma
från ett positivt flyttnetto men även antalet fiidslar väntas öka då de stor.a kullarna som fiiddes i början
av 1990-talet närmar sig 3O-årsåldeln och därmed når de åldrar i vilka många får.barn.
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Demogrofisko föröndrin gor
Före 2013 uppgick de demografiskt betingade behovsökningarna till ca0,5 %o per år i kommunerna.
Den situationen hat fiirändrats dramatiskt. De närmaste åren ökar behoven enligt Sveriges kommuner
och landstings senaste pl'ognoser med ca I oÄ. Denna kostnadsökning var känd r.edan itire den ökade
flyktingsströmmen och trenden har ftirstärkts av den snabbt ökande befolkningen, men nivån ftirändras
vid olika befblkningsantaganden.
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Kiilla: Migrationsverket
Sedan våren 2016 har antalet asylsökande i Sverige stabilistelats på en låg nivå och Migrationsvertet
bedömer att mellan 17 000 och 30 000 personel'kommer att söka asyl i Sverige under 2018. Av dessa

bedöms mellan 900 - 2 400 vara ensamkommande barn. Prognosen fttr 2019 är 15 000 - 40 000
asylsökande. Bedömningen tar hänsyn till att den tillf;illiga lagen som begränsar r'ätten till
uppehållstillstånd upphör under mitten av 2019. En återgång till permanenta uppehålls-tillstånd sorn
huvudregel och mer generösa bestämmelser ltir anhöriginvandring kan medftira att fler väljer att söka
asyl i Sverige.

Ådig betoltningsökning enligt prognos juni 2017
Foktisk befolkningsökning 2010-201 7 somt prognos
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De närmaste åren sker fortsatta demografiska förändringar'. De kommande åren ltilväntas trycket på
såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet öka, De yngre äldre ökar och även åldersgruppen över
80 år' växer. Antalet barn och ungdomar samt äldre ökar mer än antalet pel'soner i arbetsftir ålder.
Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursördelning som ska ske. De demograiiska
ftirändringarna måste klatas av genom omfordelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom
samma nämnds område men även omfiirdelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.
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15
3 055

Tabell - Föriindring av antol invånate i oliko tildersgrupper',foktisk befolkning 2017, prognos 20182020.
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Som underlag till resulsfiirdelningen har beräkningar giorts tör att synliggöra de demografiska
kostnader som uppstår på grund av den ökande befblkningen. I dagsläget sker ber'äkningar för
verksamheterna ltilskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt
boende och ordinär't boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnadelna beräknas som ett
genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldelsgrupp som ltiruäntas erhålla service från
nämnden. Det bör observeras att demografin kan påverka verksamheter härutöver.

Långlidsprognos t.o.m. 2040
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Ptognoser på kommunnivå görs regelbundet ftir den närmaste lO-årsperioden. På delområdesnivå
omfattar prognosertla vanligtvis den kommande 5-årsperioden. Denna längre frarnskrivning r.edovisar
en bedömning av befolkningsutvecklingen de kommande 25 ären fram till 2040, Fokus har lagts på
ufvecklingen i de åldrar som är viktigast ur planeringssynpunkt, dvs. barn och ungdomar samt äldre.

ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Nedanstående långtidsframskrivning ska ses som en möjlig utveckling utifrån de ftirutsättningal' som var. kända vid
prognostillftillet i maj 2017. Det faktiska utfallet kan på lång sikt bli både högre och lägre men
prognosen tydliggör ändå ett viktigt budskap: vi kan i framtiden fiirvänta oss en klaftig ökning av
antalet äldre och vi kommer på sikt även att ha fler batn och unga. Barn och unga ökat kraftigast i
Pt'ognososäkerheten ökar

början av prognosen medan de äldre ökar senare.
Den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framltirallt i forhållande

äldre generationerna. 2017 befann sig 56 % av Uddevallas befolkning
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till

de

det som kan räknas till

ylkesverksamma åldrar, 20-64 är.2040 ftirväntas 53 % tillhör.a denna grupp.
Antalet pel'soner i åldeln 20-64 är fiirväntas under prognosperioden öka med 15 % jämftirt med idag.
Motsvarande siffra fiir gruppen 0-19 år är 30 o/o och {tir personer 65 år och äldre 32 o/o.

Folkmångdsutvsckllng I åldörsgruppor, lndox mäi3 från stadårot
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Andelen som är 65 år och äldte ökar och befolkningens medelålder stiger'. 2017 var 2l oÄ av
Uddevallas befolkning ålderspensionärer. Antalet pensionärer ökar stadigt under hela
prognosperioden och andelen som är 65 år och äldre väntas ha ökat till 23 o/o vid prognosper.iodens
slut.

Under prognosens senare del ser vi en kraftig ökning i åldersgrupperna 80-84 år respektive 85 år och
äldre . Antalet ålderspensionärer ftirväntas öka med 32 o/o fram till 2040. I åldergruppen 80-84 år väntar
vi en ökning om 55 % medan vi bland de allra äldsta, 85 år och äldre, väntar en ökning pä drygt 60 %.
FolkmängdButv€ckllng bland äldr8, lndex måtg från startårot
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Utvecklingen i de yngre åldersgruppema är svår att fiirutse och är beroende av flera faktorer. Med
såväl ett positivt fddelse- som flyttnetto antas även de yngre åldersgrupperna komma att öka. 2040
ftirväntas antalet barn och unga i åldern 0-19 år vara cirka 30 Vo fler än idag. Under den fiirsta delen
av prognosen väntas en stor ökning av antalet bam i ftirskoleåldern, vilket är en fiiljd av att de stora
kullarna som ftiddes runt 1990 väntas ffi baln. På lång sikt väntas den stör.sta ökningen inom
grundskolan och gymnasiet, men även ftirskolan kommer att påverkas.
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Uddevallas befolkning bedöms öka med drygt12 000 personer
barn i ftirskoleåldlarna, l-5 år, ökar med knappt 20 %
barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, ökar med ca30Vo
ungdomar i gymnasieåldern, l6-18 år', ökar med knappt 45 %
personer i åldern 19-64 är ökar med ca 15 %o
ålderspensionärer ökar med drygt 30 %
Åldersklassen 65-79 år ökar med drygt 20 o/o
Åldersklassen 80-89 år ökar med ca 55 %
Åldersklassen 90 år och uppåt ökar med ca75 o/o

Antalet
Antalet
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Antalet
Antalet
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God ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer ör den kommunala velksamheten som är
av betydelse ftir god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska ornfatta såväl ekonomi som

o\

verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje
generation ska bära kostnaden {tir den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning

öl

inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.
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till 2018 utifrån tre
perspektiv, medborgare, medarbetale och ekonomi. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning
när de 24 målsättningarna från kommunflllmäktiges styrkort visar på god målupplyllelse. God
målupptyllelse innebär att 75 oÄ av målen inom perspektiven medborgare och medarbetare samt
perspektivet ekonomi ska vara uppnådda.
Kommunfullmäktiges styrkoft visar övergripande mål och målsättningar fram
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En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast
en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi,

tillfiilligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därftir även
fortsättningsvis prioriteras ftir att skapa lorutsättningar ftir en god ekonomisk hushållning. Enligt
styrprinciperna ska de finansiella målen antas en gång pel mandatperiod och pr'övas valje år infiir
arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller itir perioden 2018-2021. Målen
har sklivits flam ftr är 2021 enligt samma principer.
även om man
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Nettokostnadsandel inkl.finansnetto

Soliditet
Investeringsnivå
Egenfinansieringav investeringar
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Neltokostnqdsondel inkl. finonsnetto i % ov
Soliditet %
lnvesteringsnivå i % ov skotteintökler
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c\l

Ovanstående mål ger fiiljande effekter på resultat och investeringar
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Nedan ftiljer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan
konstateras att inget finansiellt mål uppnås fiir perioden 2019-2021 trots omfattande åtgärder som
beräknas leda till minskade nettokostnader. Det är fiirst när' investeringsnivån begränsas som
soliditeten och den finansiella styrkan har möjlighet att öka.
Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden och år.en dä.efter.
Nellokoslnodsondel
Soliditel {%)
Egenfinonsering
lnvesleringsnivå

(%)

65.8%

3 002
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Koslnoder och inlökter
Pris- och löneulveckling
Arbetsmarknadsläget innebär en något högle löneökningstakt de kommande åren. Den finansiella
beredskapen uppgår till nedanstående %o-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget fiir
skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på
de faktiska löneökningalna genom de kommande avtalsfiithandlingarna. Reserven bygger på att
arbetsgivaravgifterna är oftirändrade. En något ökad kommunalt finansierad löneökningstakt medan
infl ationen pendlar runt 2

Yo.
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Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereselen
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ftiljande belopp

ftir
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kommande perioden (ackumulelade belopp):
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Prisreserv (voror och tjönster)

Summo

Ändring jömfört med göttonde plon
Pris- och lönereserv

Pensionskostnoder
Enligt de av kommunfullmäktige antagna liktlinjetna fiir pensionsåtaganden ska en utjämning av de
framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsitirbindelsen.
Ambitionen i detta beslut anses vara genomfiild i och med den avsättning som giordes på 96 mkr i
bokslutet for 2014. Resultatet av denna strategi har inneburit att utbetalningarna fi'ån ansval.s{tirbindelsen inte ökar särskilt mycket och ökningen i nedanstående tabell är Itiranledd av intjänandet
av ny pension

till

de anställda.

Osäkerheten i bedömningen av utfallet är stor på grund av den komplexa konstruktionen av
pensionsftirmåner itir lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, vilken är en grupp som ökar i
organisationen.
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Pensionskostnoder (brutto)
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2019

195
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201

2020
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Tqxor och ovgifler
Förändring av taxor och avgifter från 2018 till 2019 ska vala begränsad och en höjning bör maximalt
uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2019 - 2021.

Kostnadsutvecklingen utgörs

av en

sammanvägning

av

indexen

lor

löneökningstakt och

prisutveckling som framgår i avsnittet "Pris- och löneutveckling" i flerårsplanen. Utif'rån kommunens
övergripande kostnadsstruktur med 2/3 pelsonalkostnader och 1/3 övriga kostnader är. det
sammanvägda indexet ftir 2019 beräknat till 2,6 o/o. Förändringar av taxor och avgifter. utöver denna

uppräkning ska särskilt redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter
oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar om ev. fiirändringar.

Nellokostnqdsondel
Nettokostnadsandelen visar hur stol del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som
används ftir verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2015-2018 är

max 98,0 %, vilket innebär att resterande 2,0 Vo avser minsta nödvändiga överskott ftir bl.a.
egenfinansiering av investeringar. Valje procentenhet motsvarar ca 34 mkr.

I denna flerårsplan uppnås inte målet enligt nivån i nuvarande stlategiska plan fol något av ären 20192021.
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Bokslut
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Skotteintökter, generello slqtsbidrog och utiömning
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I flerårsplanen är grunden for beräkningarna att skatten behålls oftirändrad från 20 I 8 års nivå om 22, I 6
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Jämfiirelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen
grupp med likartade forutsättningar betr'äffande giorda skatteväxlingar mellan kommunerna och
regionen. Skillnaden i skattesats hal som mest varit 85 ör'e och som minst 13 öre (2013). För 2018
uppgår den

till

45 öre.
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.Vörtro Götolond

Skattesatsens utveckling i jcinförelse med Vcistra Götaland

Skatteintäkter, generella statsbidtag och utjämning beräknas öka under perioden med 15 Yo i
ftirhällande till bokslut 2017. I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna
skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Utvecklingen påverkas
starkt av den ökade befolkningen. I intäkterna ingår de s.k. välftirdsmiljarderna som gått från r.iktade
bidrag fiir den ökande flyktingströmmen till ett petmanentat tillskott till kommunerna.
Skatteintäkterna ltirutsätter att befolkningsökningen i Uddevalla ftiljer den aktuella befolkningsprognosen. Vår prognos är en högre befolkningsutveckling än riket i snitt och det ger större
skatteintäkter och ytterligare bidrag på grund av ökningen. En indikation om en överskattning av
ökningen var uttallet for 2017, där ökningen blev ca 100 ftilre än prognosen. En avvikelse nedåt ger
betydande effekter på skatteintäktetna. Som exempel minskat den samlade intäkten med ca 40 mkr.
redan 2019 om befolkningsökningen ökar med 600 istället ftir 1000. I skatteintäktsberäkningen har
använts en ftirväntad befolkning som är 200 personer mindre än befolkningsprognosen av
ftirsiktighetsskäl.
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Skott, utjömning och bidrog

Föröndring

Bokslut

Prognos

2017

201 8

3 228

3
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Plon
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2,5
(%)

Ändring jömtört med götlonde plon
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100,0
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3723
3,6

102,5 108,0 lll,3

115.4

-29

+28

5,4

3

2021

r

(%)

Ackumulerod föröndring

485

2020

+35

3,

+34

Utveckling av skatteintdkter, genetella statsbiå'ag och bi&'ag
Utövel de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag fiil olika ändamå|, Det är respektive
nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga ftir nämndens
verksamhet.
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Finonsnello
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Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncelnens
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finansnetto med beaktande av risk och med en god inteln kontroll.
Finansnettot budgetelas till 8 mkr {tir 2019, vilket är klart lägre än prognos 201 8. Det är en ftilj d av de
ökande investeringsnivån 20 19,
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För 2020 beräknas finansnettot till -l I mkr och fiir 2021 till -25 mkr. De höga investeringsnivåerna,
som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medftir högre finansiella
kostnader.
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Investeringsnivån

är ett finansiellt mål som visar hur stor del som investeringalna utgör

av

skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Målet i strategiska planen2015-2018 är max 7-8 %.
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till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär
en ökad finansiell belastning vilket tar Lesurser fi'ån verksamheterna.

Motivet

Följande tabell visar att de nivåer som finns med flerårsplanen.
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lnvesteringsnivön %
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223
7

Prognos
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795
23
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2020

941
26
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Investeringsnivån överstiger kmftigt det finansiella målet ftir samtliga tre år i planeringsperioden.
Kapitalkostnaderna fiir kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas
kommunbidrag. Nämnderna kommer därftir att tillloras ytterligare kommunbidrag när respektive

investeringsobjekt är' fiirdigställt, fiir de kapitalkostnader som inte kan klaras
kommunbidrag. En central post har avsatts ftir utökade kapitalkostnader.

I
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befintligt

investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya blandstationer i Uddevalla och
Ljungskile, Källdalsskolan, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya Itirskolor, gluppbostäder LSS,
nytt badhus, upprustning av centrum samt åtgärder ltir översvämningsskydd. För detaljerad lista se
"Kommunens investeringar 2019-2028".

Lokolförsörjningsplon oc h genomförondeplon
Lokalftirsör'jningsplan for 2018-2028 och genomliirandeplan fiir kommunal bostadsutbyggnad fiir
2019-2021 har tidigare godkänts som underlag till planeringsltirutsättningarna. Planerna har utgjort
underlag {tir nämndernas investeringsbudget for 2019-2021.

Sjölvfinonsieringsgrod ov invesleringor
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansiems med egna pengar i form
av avskrivningar och resultat. Målet i strategiska planen 2015-201 8 är minst 75 %.
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För att klala målet måste avskrivningar och resultat uppgå till 596 mkr ftir 2019. De budgeterade
avskrivningarna uppgår till 137 mkr och resultatet till 8 mkr, vilket ger en egenfinansiering på 145
mkr'. Resterande del 650 mkr måste lånefinansieras. Investeringsnivåerna 2019-2021 är betydligt
större än tidigare vilket leder till att målet om egenfinansiering inte nås.
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Soliditet
Soliditeten visat hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansielade med egna medel.

Målet i strategiska planen 2Ol5-2018 är att solditeten ska öka. Soliditeten for 2019-2021 kommer
istället att minska främst på grund av högre investeringsnivåer men också ett lågt resultat.
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Som flamgår av tabellen ökar låneskulden med ca2 600 mkr under perioden 2019-2021. Kommunens
andel av detta är ca I 800 mkr då investeringarna är omfattande under 2019-2021. Resterade avser
bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 700 mkr per år i planen. Kommunens limit fiir
bolagen överstiger beräknad vidareutlåning till bolagen med ca 200 tkr fijr 2019 vilket motiveras av
Att krediten används ltir varierande likvidbehov under året och tidigare har utfallet varit ca 300 tkr
mindre än det planerade och tillfiilliga behovet

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket
tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medftirde ett positivt finansnetto for 2017.
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto.

Exlernrönto
Genomsnittsräntan

ltir

låneskulden har beräknats

202l.Det faktiska utfallet for 2017 blev

L,68

till 2,0

yo för 2019,2,2 Yo for 2020 och 2,2 Yo for

oÄ.

lnlernränto
För 2019 fiireslås internräntan att sänkas frän 1,75 Votill 1,5 Vo. Detta är i linje med kommunens
genomsnittliga räntekostr,ad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och landstings
rekommendation. I planeringen görs en korrigering ftir effekterna genom en kommun-bidlagsväxling

vid omräkningen från fasta till löpande priser.

Finonsiell profil (KFl)
Sammanställningen är baset'ad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella plofil ftir
Uddevalla lör 2014-2016. Denna jämItir hul Uddevalla liggel till i ftjrhållande till Västla Götalands
och Hallands 55 kommuner ftir åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplaceting
där I är det starkaste lesultatet och 55 är'det svagaste.
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Uddevalla hat på totalen ftirbättrat sin placering 2016 med Sra steg jämftitt med 2015, fi'ån plats 3l
till 27 bland Västm Götalands och Hallands 55 kommuner. Årets mål enligt strategiska planen är rninst
plats27, dvs Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet ftir 2016 är därmed uppnått.
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I rankingsammanställningen fi'amgår att Uddevalla ftirbättrat sig ftir fem nyckeltal, ftirsämr.at sig i två
medan ett är ofiirändrat. De nyckeltal som ftirbättrats mest är "Resultat öre extlaordinära poster, snitt
3 år" och "Skattefinansieringsgrad av investeringar". För skattefinansieringsgrad av investeringar.na
är det en låg investeringsnivå som ger fiirbättringen, vilket har andra negativa effekter än det strikt
ekonomiska perspektivet.

ltil kommunerna men skattesatsen, soliditeten
och kassalikviditet är'sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som
För 5 av 8 nyckeltal är resultatet lite bättre än medel

kräver långsiktiga åtgärdel för att påtagligt förändla. Kassalikviditens resultat är en ftiljd

av

komrnunens strategi om att kunna använda kommunkoncelnen ftir att ha så låg egen likviditet som

möjligt.
Rankingplaceringen visal att Uddevalla ligger ungeftir som genomsnittet i Västr.a Götaland och
Halland. I den övergripande bilden hamnat Uddevalla i den grupp av kommuner som har ett "starkt
resultat" (genomsnitt 2014 - 2016) och "Varken sta|k eller svag finansiell ställning" (soliditet 2016
inkl. pensionskulden mellan 0 -20 %).

Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett kontrollerat finansiellt läge.
Resultatnivån bör dock bibehållas på mellan 2 % till 3 % i ftjlhållande till verksamhetens bruttokostnader ftir att stärka kommunens balansräkning. Detta behövs ör att möta ftirväntade framtida
utmaningar. Det är viktigt att kommunen stärkel sitt finansiella utrymme, eftersom de när'maste åren
ftirväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inltir utmaningal som fortsatt ökade investeringar
och ökade behov hänlor'liga till befolkningsfiirändringar.

Ekonomisk ulmoning på löngre sikl bortom ploneringsperioden!
Befolkningsutvecklingen {tiranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara de ökade
kostnaderna både fttr en åldlande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att leda
till en högre kostnadsutveckling för de demograliska ftirändlingalna än vad som hittills val'it fallet. En
uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta flamöver. Det ser ut att bli mycket svår't att
möta detta med den normala tillväxten utan kräver ftirändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge
service som leder till lägre kostnadsutveckling, ftirmodligen en kombination av dem.
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Med de prognoser som nu kan göras utifr'ån de ökningar i skatteunderlaget som är troliga ger det
kraftiga underskott med nuvarande skattesats och det kräver effektiviseringar alternativt skatteökning
framåt. En utblick hat gjorts flam till 2028 och säkerheten i prognoserna avtar ftirstås med tiden.
Beräkningarna bygger på att det finansiella nettokostnadsmålet ska nås från 2022 och ltir att ha
möjlighet att ftirdela ut kompensation ftir de direkta demografiska ökade kostnaderna och ökade
kapitalkostnader ftir investeringama så utmynnar det i ett finansieringsbehov som2022 uppgår till 264
mkr och 2028 tilJr 334 mkr. Satsningar utöver direkt demografi och investeringar kräver ytterligare
ökning av effektiviseringar eller ökad skatt.
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NAMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET
Belopp i miljoner kronor (mkr)
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Kommunbidrog Ändring Kommunbidrog
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Kom m u nbidro gsförö ndrin g
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är ofiirändrat ftir kommande år.
Det pågående arbetet med demokratifrågor fortsätter under planpelioden. Syftet är'att ge medborgarna
möjlighet till ökat inflytande samt att stärka och stödja den reptesentativa demokratin. Även arbetet
med ungdomsfullmäktige fortgår fiil att ungas inflytande ska öka.

6l
c!
U)

16

o

Verkso mheisbeskrivnin g
Kommunfullmäktiges samlade ram innefattar omkostnader lor kommunfullmäktige, kommunens
revisorer, överfiirmyndaren och vänortskommittön.
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Kommunfullmöktige
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Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader ftir arvoden och ersättningar

N

kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning fiir ungdomsfullmäktige kommer attträda i kraft under
2019. Utfallet {tir arvodeskostnadelna 2018 har varit högre än avsatt budget, som harjustelats i den
detaljbudget som lagts fijr'2019. Detta har loranlett en översyn av samtliga kostnader inom
kommunfullmäktiges budgetram. Omfiirdelning har även skett fi'ån överitirmyndaren och
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till

ledamöter och

ersättat'e, lokalhyra, rvebb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset samt kostnader

vänortskommittdn, omför'delningen ltirväntas inte fä någla stör're konsekvenser 2019. Omför'delningen
från vänortskommittön har varit möjlig att genomfiira till 2019 då det inte kommer vara någon
vänortskont'erens detta år. Dock behöver vänortskommittdn tillftiras budgetmedel 2020 då det åter igen
är vänortskonf'erens i den nordiska kedjan. Inom kommunfullmäktiges budgetposter föreslås en
minskning av annonskostnaderna, där annonsering sker i en tidning istället för tre.

Kommunens revisorer
Revisoremas budget omfattar kostnader ftil sakkunnigt biträde beträffande administration och aloden

och ersättningar

till

de ftirtroendevalda revisorerna samt utbildning och utveckling. Den största

kostnaden avser konsulttjänster vad beträflär'grundläggande och ftirdjupad granskning. Från och med
april 2018 svarar Et'nst & Young fiir grundläggande levisionstjänster och administration.

Överförmyndoren
Överförmyndarens budget omfättar' fi'ämst kostnader Itil aloden och ersättningar till gode män,
ltirvaltale (även kallad ställftileträdare), överlörmyndaren, dess elsättare samt lön och omkostnader
fiir överftilmyndarkontoret. Under 2018 har antalet ensamkommande barn minskat kraftigt jämftirt
med de senaste åten. Kostnaden töt'aloden till ställftireträdare har minskat beroende på att en större
andel av kostnadertra betalas den enskilde själv. Orsaken är att kontoret avsätter mer tid till granskning,
vilket medftil en högre kvalitet och därmed en mindre arvodeskostnad for kommunen. En viss
minskning av ramen har skett. Omftirdelning görs till kommunfullmäktige.

Vönortskommitl6n
Vänottskommittdns budget omfattar kostnader ftir ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt
arvoden till ledamöter. 2019 kommel det inte vara vänortskonferens, därav har vänortskommittdns
budget minskat och omitirdelning har giorts till kommunfullmäktige, såsom tidigare nämnts.
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Kommunbidrog Ändring Kommunbidrog

20t8

233,3

lnvesleringor
25,5

201?

-3,4

229,9

32,?

2020

-5,1

228,2

88,2

2021

-7,6

225,7

60,5
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Kommunbidrogsföröndring

N

Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med 3,4 mkr fiir 2019,5,1 mkr'ör 2020 och 7,6 mkr ftir.
2021.

$

Det tidigare tillskottet om 5 mkr

g\
6l

till arbetsmarknadsåtgärder avseende i ftirsta hand ungdomal upphör
frän2019. Kommunbidraget har utökats med 1,7 mkr fiir finansiering av ordningsvakter i centlum
samt 0,3 mkr {tir utökning av flexlinjen.
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Kommunstyrelsens andel av åtgärder
i ovanstående kommunbidrag.

fiil

minskade nettokostnader uppgår

till

-4,9 mkr och är avdraget

Uppdrog:

r
r
r
r
.
r

ftil att uWidga det samalbetsprojekt som pågått på ftilskololna på
norr kring albetsmiljö, ftiräldrasamverkan, hemkultul och hederskultur, läsning och
språkstimulerande arbetssätt till all per.sonal på dessa ftirskolor.
En projektsatsning gör's

Genomfiira en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet ftit.stadsbussarna
Starta en process ftir att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler itir kultur
Utreda förutsättningalna ftir att driva kommunens fastigheter i bolagsfbrm

Möjliggöra laxtrappa i Bäveån till ovanliggande vattensystem
Kommundirektör'en ges i uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med ftirvaltningal.na
konkretisera de ftirslag till strukturella ftirändringar i organisation och arbetsmetoder som
långsiktigt minskar kostnaderna. Arbetet ska ske tillsammans med nämndernas presidier..

Målet är att levet'era konkreta, genomitirbara fiirslag successivt som beslutas av
kommunfullmäktige och ftirdelas från centlala effektiviseringar till lespektive nämnd. En

kontinuerlig dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen är central i arbetet, en del av
detta skapas genom bl.a. uppsiktspliktsmöten.

.
.

Att arbeta fiir ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler lOP-avtal (iddbulet
oft'entl i gt partnerskap)

Uddevalla kommun vill vata en attraktiv arbetsgivare, där'för strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

ör investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är ftirdi gstäl ld.

Kapitalkostnader

Ovanstående kommunbidrag kommer att justeras i takt med att besparingar och ftireslagna
effektiviseringsåtgät'der konkretiseras och genomftirs for 2020-2021.

Verksom hetsbeskrivnin g
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Arbelsmorknodsqvdelningen ansvarar ftil arbetet med övergripande arbetsrnarknadsfrågor och
har det samordnande ansvaret fiir integlationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera
arbetsmarknadsprogram och insatser for särskilt utsatta glupper, så som personer med en funktionsnedsättning, utrikesfödda, insatser för ungdomar samt arbetslivsutvecklande projekt. För'utom det

samordnande ansval'et fiil nyanländas etablering och övriga integrationsfrågor, så bedriver
avdelningen egna integrations- och etableringsaktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar
även rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med
För'valtningsomr'åde för finska språket.

Avdelningen för juridik och odminislrolion leder och samordnar' ftirvaltningens interna
till bl. a. kornrnunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och fiirvaltningar, kommunens bolag och
gemensamma processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd
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kommunledning. Vidare lämnas stöd till samverkande överlorrnyndare i Norra Bohuslän samt
räddningstjänstfiirbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv och ftirvaltning av kommunens
ärende- och dokumenthantelingssystem samt kommunledningskontorets ekorromit'rågor ingår i
avdelningens verksamhet. Kommunstyrelsens dataskyddsombud finns inom avdelningen.

Avdelningen för slrolegisk somhöllsplonerings ansvar är anpassat till kommunstyrelsens
verksamhetsansvar och omfattat områdena övelsiktlig planering av användning av mark och vatten,
kommunens energiplan och miljöledningssystem, kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi,
verksamhetsplanen/genomfiirandeplanen för samhällsbyggnad, ftirprövning av planbesked, markanvisningar och större exploateringsprojekt, vatten och avloppsvelksamheten, bostadsftirsörjning,
övet'gripande transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt inomkommunala och regionala kollektivtrafikfrågor i samverkan med kollektivtrafik-myndigheten i Västra Götaland samt lokalftirsörjning.

Ekonomiovdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och
ftirvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden.
Avdelningens huvudsakliga kommunöverglipande ansvarsområden är: styrning och ledning,
planering, redovisning, upploljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen samt
kommunövergripande upphandlingar.

lT' ovdelningen har systemansvar ltir kommunens tekniska plattform och datanät samt fiir'
kommunens gemensamma telefonsystem. Avdelningen ansvarar ftil att kommunens alla PC,
iPad, Chromebooks och telefonel fungelar tillsammans med kommunens velksamhetssystem.
Avdelningen deltar i IT-upphandlingar', tillhandahåller användarstöd och på ftirvaltningarnas uppdlag
sköter drift av verksamhetssystem. Avdelningen stöder verksamhetelnas digitalisering med bl.a. etjänster, processkartläggning, automatisering/robotiseling, integrationer och projektstöd.

Kommunikolionsovdelningen har det övergripande ansvaret ftir kommunikationsarbetet i
kommunen såväl internt som externt. Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens
interna och extema kanaler Itir kommunikation via bl.a. Inblicken, uddevalla.se, sociala media,
presskontakter mm, utarbetar policys och riktlinjer, varumärket fiir platsen Uddevalla samt ger stöd
och råd i kommunikationsfrågor. Avdelningen ansval'ar även fiir kontaktcenter, fiirsäkringsfi'ågor,

konsumentrådgivning, budget- och skuldr'ådgivning samt ombud

ftir äldre och

personer med

funkti onsnedsättnin g.

Personolovdelningen är albetsgivarloreträdare och ansvatar ör att skapa och upprätthålla
kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i syfte att säkerställa rättssäkerhet. Pelsonalavdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på uppdrag
av kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och opelativt stödja
organisationens chefer utifrån gällande lagar', avtal och styrdokument till ökad målupp$rllelse och
effektiv organisering. Avdelningen verkar fol att kommunen uppfattas som en attlaktiv arbetsgivare.
Tillvöxlovdelningen ansvarar ftir kommunens tillväxtarbete, inklusive folkhälsoutveckling.
Arbetssättet är att möta tillväxt och utveckling i samverkan med det omgivande näringslivet,
samhället, samt regionala, nationella och externa intressenter inom högskola och andra kunskapsintensiva organisationer. Ett starkt fokus är att positionel'a Uddevalla utanör kommunen, genom att
ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Intiktningen {tir folkhälsoufvecklingen kopplas till ftilvaltningar, den sociala ekonomin, samt knutet till samverkansavtal med
Västra Götalandsregionen. Avdelningen har fem verksamhetsområden, vilka är näringslivs-

utveckling, maritim utveckling, strategisk kompetensförsörjning, folkhälsoutveckling,
g\

samt

tillväxtprojekt.
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Uppdrag från kommunfullmäktiges styrdokument
Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors och pojkars
perspektiv i utvecklingsprocessern a
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Uppdrag från nämnd
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Utveckla Uddevalla till ett maritimt centrum
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Aktiv samverkan med intressenter inom boende och näringsliv
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Hål lbar konsumtion/platsutveckling

En genomförandeplan kopplat till samhällsbyggnadsstrategin
En logistikplan kopplat till Fröland i samverkan med intressenter
Samverkan med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt verka för utveckling
av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregionen.
Förverkliga bredbandsstrategin
Utnyttja kommunens läge och infrastruktur för att attrahera företagsetableringar och för inflyttning
Stödja

in

novationsförmåga och affärsutveckli ng i komm unen

Utveckla kompetensplattformsarbetet för att skapa efterfrågestyrd utbildning tillsammans med
näringslivet
Utveckla besöksnäringen
Stärka näringslivet i Uddevalla

Arbeta med olika arbetsmarknadsåtgårder samt för en ökad integrering och inkludering. Utjämna
skillnader i livsvillkor.
Utveckla ett integrerat folkhälsoperspektiv i kommunens alla nämnder och verksamheter
Utveckla samverkan med den sociala ekonomin
Ta fram fler ramavtal som stöder hållbar utveckling
Säkerställa att hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas
samhållsplaneringen

i

Uppdrag från nämnd
Planera utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden med god transportekonomi och med bra
kommunikationer för kollektivtrafik och gc- trafik
Kontinuerligt utbilda kommunens chefer och arbetsplatsombud i systematiskt hälso- och
arbetsmiljöarbete. Systematisk arbete på olika nivåer i organisationen inklusive individnivå
Utökad verksamhet som arbetsmarknadsåtgärd inom fler områden i organisationen (än tvätteri/kök
vård) utreds.

i

Jämställdhetsintegrering av subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadsåtgårder
Framtagande av kommunövergripande ledarskapskriterier
Förbättra förutsättningama för organisationens chefer att verka som ledare genom att nivåsätta
antalet medarbetare per chef
Utarbeta kommunövergripande kompetensförsörjningsplan

Öka kunskapen och förståelsen för den kompetensbaserade rekryteringsmodellen
Kommunledningskontoret ska, för egen del, och stimulera övriga förvaltningar att, kartlägga,

g\

jämföra och analysera förvaltningens processer och verksamheter att identifiera och åtgärda
förekommande kvalitetsbrister

N

Kommunledningskontoret ska stödja förvaltningarna i deras strävan att uppnå och såkerställa en
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god ekonomisk hushållning

s

Kommunens planeringsunderlag ska ge förutsättningar för jämställd resursfördelning

rGl

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors och pojkars
perspektiv i utvecklingsprocesserna
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Mått från nämnd

Målsättning

Målsättning

Målsättning

2019

2020

2021
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Andel boståder kopplade till bredband
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Nettoökn ing företagare
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Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen
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Medarbetarindex i medarbetarundersökningen
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Ekonomisk översikt
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Plon

Plqn

2019

2020

2021

22?,9

242,5

234,7

232,2

32,9

32,9

88,2

60,5

Kommunbidrogsföröndrin gor
Nämndens budgetram ftir 201 9 uppgåt' till 236,4 mkr och innehåller utökning om 2,0 mkr ftir Trygghet
cenhum, 0,3 mkr tör utökning av flexlinjen, samt 2,5 mkr avseende 6 timmars arbetsdag rned
bibehållen lön på en iiirskola. Dessutom har ramen utökats rned 1,7 mkr ftir ordningsvakter i centrum,
denna satsning är ej med i ramen 2020-2021. De 2,5 mkr ingår ej i budgetramen for 2021. Justering
har också giorts med - 1,1 mkr på grund av nya riktlinjer ftil internhyror'. Nämnden har tillfiirts 0,8 mkr.
från övriga nämnder avseende finansiering av dataskyddsombud.

i

Utöver detta hat ramen ftir 2019 minskats med 4,9 mkr avseende effektiviseringar. Dessa berör
kommunikationsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, arbetsmarknadsavdelningen samt kommunstylelsen politisk styrning. Kommunikationsavdelningens effektivisering uppgår

till

-0,3 mkr och avser minskning av tjänst på kontaktcenter som inte bör med{iira någon stöl'l'e

konsekvens. Personalavdelningens neddragning på - 1,3 mkr berör främst personalkostnader både vad
gäller facklig tid, samt en tjänst som HR-partner som inte tillsätts vid pensionsavgång. Dessa åtgärder
kan medltira negativ påverkan både ftir brukare och medarbetare. Ekonomi-avdelningens anpassning
med -0,2 mkr hanteras genom tillfiillig vakanshållning av tjänster som även här kan medftira negativ
påverkan för' brukare och medalbetat'e. Albetsmarknadsavdelningens effektivisering uppgår' till 2,0 mkr gällande neddragning av tjänster som kan innebär'a en negativ konsekvens ftir medarbetarna
då ett fiirändrat arbetssätt kan ställa högle krav på ordinarie medarbetale. Här är det viktigt att arbeta
med delaktighet ftir att itilsöka mildra forändringen och den eventuella negativa konsekvensen.
Effektivisering på -l,l mkr inom kommunstylelsen politisk styrning avser bidlag till gång- och
cykelväg. Om beslut tas om genomltirande kan detta hanteras genom en avsättning som upplöses under
25 år. Istället fiir de 1,4 mkr som finns avsatta i ramen ftir 201 8, blir det en kostnad på 0,3 mkr per år,
i så fall kan ramen minskas med 1.1 mkr.
Vad gäller stadsutvecklingsuppdraget har kommunstyrelsen tagit beslut den 28 november. Där liireslås
kommunfullmäktige att besluta om finansiering och avsättande av medel itir det inledande ftirstudieoch planeringsskedet av plojektet. Sedan tidigare finns 2,0 mkr avsatt lor projektet inom avdelningen
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Den beslutade investeringslamen ftir 2019 uppgår till 32,9 mkr, varav 14,0 mkr avser Brandstation
Ljungskile och 10,0 mkl Brandstation Uddevalla. 1,1 mkr är avsatt 2019 till nytt personalsystem,
2,8 mkl till beslutsstödsystem och 2,0 mkL till tvätteri inom arbetsmarknadsavdelningen. ITavdelningens investet'ingsram uppgår'till 3,0 mkr. Investering av e-arkiv som pågår under 2018 har
ltirsenats och 0,5 mkr av investeringsutgiften uppkommer 2019.
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strategisk samhällsplanering. Om kommunfullmäktige bifäller, tilldelas kommunstylelsen
till 242,5 mkr.

ytterf igare 6,1 mkr och då skulle nämndens kommunbidrag uppgå

gel per verksomhetsområde

mkr
Kommunstyrelsen politisk styrning

Kommunledningskontorel
Röddningstjönsten

lntäkter Kostnader
0,0

34,

I

Nettokostnad
34,

I

150,6

302,5

l5l,?

0,0

50,5

50,5

Inom ramen for kommunstylelsen politisk styrning ingår budgetposter lor medfinansieling och
medlemsavgiftel' m.m. Kommunen är medlem i samt lämnar bidlag till ett antal loreningar och
intresseorganisationer', samt delfinansierar projekt, nedan redovisas beräknad omfattning lor dessa och
diverse övriga budgetposter (vissa belopp är dock preliminär.a):
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Vad gäller köp av turistverksamhet har
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062 tkr avsatts för ersättning

till Uddevalla Turism AB.

Den politiska organisationen kommer att utökas något under kommande mandatperiod. Detta
kommer att innebära ökade kostnader ftir bl.a. kommunstyrelsen. Ramen har inte ökats fiir detta.

BARN OCH UTBII.DNINGSNÄMN DEN
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409,0

405,0

2019

3t,2

1 436,2

420,0

2020

53,4

1 458,4

398,0

2021

77,0

1 482,0

238,0

Kommunbidrogsföröndrin g
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökal med 31,2 mW itir 2019, 53,4 mkr flor 2020 och
77,0 mkr for 2021.
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Den demografiska utvecklingen ör nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och
elevel i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, ti'itids, glundskola F-9 och
gymnasieskola ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat
behov av kommunbidragpä23,2 mkr ftir 2019,45,4 mkr fiir'2020 och 69,0 mkl for 2021. Beloppen
ingår i ovanstående utökning av nämndens kommunbidrag.
Därutöver
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tillfiils nämnden 5 mkr i ökat komrnunbidrag som kompensation ftir ökad volym i

de

verksamheter som inte ingår i demografianslaget ovan.

Nämndens andel av åtgärder ftir minskade nettokostnader uppgår
ovanstående kommunbidrag.

till

-17,0 mkr och är'avdraget i

6l
vt
c)

al

$
g\
N

Uppdrog:

.
r
r
r
.

cl

Fortsatt prioritering att minska barngruppelna i lorskolan
Satsa på fler kommunala dagbarnvårdare
Utred villkoren ftir enskild pedagogisk omsorg

Plan ftit gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (BuN och KFN)

Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner
med fokus på strategisk kompetensltilsörjning. Lärcentret ska erbjuda utbildning från

till kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete med
arbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med fiiretagens och kommunens
kompetensfiirsör'l ning
grundläggande utbildningsnivå
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ör ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler lOP-avtal (iddbulet
offentl i gt partnerskap)
Att arbeta

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivale, där{tir strävar kommunen eftel'att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Kapitalkostnader ftir investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras
nämnden när investeringen är ftirdigställd.
Ovanstående kommunbidlag komtner att justelas i takt med att besparingar och fiireslagna
effekti vi selingsåtgärder konkreti seras och genomfor s for 2020-202 I .
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Barn och utbildningsnämnden svarar ftir att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och
utbildning. Även genomfiirandeansvaret ltir citka 1500 gymnasieelever fi'ån närliggande kommuner
inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika vetksamheterna ska
uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva fiirväntningar på varje individ med

tydlig fokusering på måI, resultat, uppfiiljning och en god livskvalitet. All ltilskole-

och

utbildningsverksamhet {iir barn och ungdomar, även enskild och fristående verksamhet, finansieras
över Barn och utbildnings budget. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen erhålls statsbidrag
för att stödja lärlingsutbildningen. Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis
flnansieras med statsbidlag. De senaste åren har, tör samtliga verksamheter, flela liktade statsbidrag
införts som måste sökas av barn och utbildningslolaltningen och alltså inte tilldelas kommunen
generellt (automatiskt) och kanaliseras via kommunbidraget.
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Förskolo och pedogogisk omsorg
Kommunen erbjuder ftirskola och pedagogisk omsorg utifi'ån familjers olika behov. I kommunen
kan ftiräldlar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till åldersgruppen
l-5 år. Fristående pedagogisk omsolg vänder sig till åldersgruppen 1-13 år. Den fristående
verksamheten är dock inte en del av nämndens uppdrag men den står undel nämndens tillsyn.

Förskolekloss
Förskoleklass

är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt från det år då barnen flller sex
till grundskolan.

år

Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt knuten

Grundskolo
Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet fiir elever 7 - 16 är. Inom kommunen finns
kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler'. Kommunen ansvaral'{tir att alla
barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola.

Grundsörskolo

-

Grundsärskola är en skolform itir elever 7 16 ät med utvecklingsstörning. Grundsärskolan ligger
under vet'ksamhetschefen ltir grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån med grundskolan.

Uppdrag från nämndens styrkort
Förvaltningen ska förbåttra resultatanalysen och delta

i SKL:s

satsning på skolanalys för förbättrade

kunskapsresultat.
Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers

Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar mellan alla skolor och skolformer
Särskild fokus ska läggas vid övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 och 7.
Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare specifikt innebär för Barn och utbildning
Uddevalla kommun. "Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun".
Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner

Mått från nämnd

Målsättning
2019

€\
N

Andel behöriga till något nationellt program på

Målsättning

Målsättning

2020

100

gymnasiet
Genomsnittligt meritvärde, åk 6 (egen undersökning)

13,1
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Genomsnittligt meritvårde, åk 9 (Skolverket)

215

Andel elever med gymnasieexamen inom tre år

100

(Skolverket)
Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskola
(Skolverket)
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Albetet med hur nämnden ska ta sig an de nya uppdragen från den majoritetens politiska plattfolm
kommer att påbörjas.
Barn och utbildningsnämnden kommer inom lamen ltir kommunfullmäktiges fortsatta uppdrag om
höjda kunskapsresultat fortsatt arbeta med de tre utvecklingsprojekt som nämnden under 2018 gav
fiirualtningen i uppdrag att genomöra. Att delta i SKL Skolanalys var ett av dem, vars identifier.ade
utvecklingsområden ftir att fiirbättla elevernas kunskapsresultat fortgår under 2019. Detta arbete är
nära kopplat till det samarbete som under 2018 inletts med Skolverket inom ramen ftil projektet
Samverkan ftir bästa skola, ett projekt som pågår under tre år ftir att ftirbättra kunskapsresultaten
och öka likvärdigheten i huvudmannens skolor. Uppdraget Skola på vetenskaplig grund i samarbete
med Chalmers/\4e Analytics ska efter ett inledande pilotår implementeras i stör're skala och det blir
därftir viktigt att hitta en gemensam ingång fiir det fortsatta arbetet under 2019.

För att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens och elevernas utveckling och
lärande gav nämnden ftirvaltningen i uppdrag att under 2018 ta fram rutiner ftir övergångar mellan
åt'skurser och skolformer. Uppdlaget ät slutftilt mellan ftilskola och grundskola. Albetet fortsätter
mellan övtiga skolformer under 2019.
3 mkr kommer att användas till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan
fiil att bättre kunna stödja elevernas utveckling mot elevernas måI. Insatser ska gör'as ftir att säkra
god tillgång till och höja kvalitön på elevhälsan, till gagn ftir Uddevallas grundskoleelever.
Förskolans albete med att organisela barnen i mindre barngrupper har gynnat barnen. För att ge
möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek då statsbidraget reducerats satsas l 0 mkl på ftrskolan.
Svårigheten att I'ekrytera personal med rätt kompetens gälla hela organisationen och pekar. på
nödvändigheten av att kommunen uppfattas som en "attraktiv arbetsgivare". Nämndens uppdrag till
lorvaltningen att definiera och tydliggöra innebörden i defta fortgår under 2019.

2021

i

Frilidshem
Kommunen ansvarar ftir tillgång till fritidsverksamhet ftir barn från sex till och med tolv års ålder.
Verksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsär'skola. Samvelkan sker
med kultur- och flitids{iirvaltningen i öppen vetksamhet i vissa kommundelal fiir barn mellan tio
och tolv år. Även flistående f itidshem finns i kommunen.

Gymnosieskolo
Gymnasieskola är en frivillig skolfolm tör ungdomar 16-20 är. Den törbereder tör yrkesverksamhet
eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola ökat. I kommunen
finns kommunala Uddevalla gymnasieskola och några f'ristående gymnasieskolol'som tillsammans
erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får ca 50 Vo av sina elever från andra

kommuner, främst inom Fylbodal.

Gymnosiesörskolo
lol elevel med utvecklingsstör'ning i åldersgluppen l6 inom
för gymnasieskolas ansvar och är
liggel
verksamhetschef-en
2l år. Gymnasiesärskolan
lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan emot
Gymnasiesärskola är en fi'ivillig skoltbrm
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andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort.
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Vuxenutbildning
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Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på glundläggande och gymnasial nivå
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning ftir vuxna (särvux) samt utbildningar inom
Ylkeshögskolan, Utbildning i svenska fiir invandrare (sfi) ingår numela som en del i kommunal
vuxenutbildning.

o,

Pågående uppdrog och måll
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Verksamhetsplanen 2019-2021 innehåller inga plioriterade områden, strategier eller mått från
kommunfullmäktiges styrkort. Senast juni 2019 tas en ny, uppdatelad verksamhetsplan, då utifrån
ny strategisk plan och eventuella ändringar i styrmodellen. Den politiska styl'ningen består av
uppdrag från fler'år'splan2019-2021, ej slutlorda uppdrag från nämnd samt mått med tillhörande
målnivåer från nämnd.

N
elI
g\

öt
5

o
L

.cg

!.t
q)

FEt

uppdlag från kommunfullmäktiges styrkolt och tidigare flerårsplaner samt l2 uppdrag från nämnd

har slutrappofterats och avslutats under 2018. Förutom ett minskat antal uppdrag genom
slutrapportering av tidigale uppdtag reducelas antal mått som nämnden styr mot, detta i linje med

liil systematiskt kvalitetsalbete som ska börja gälla från och med läsåret
201912020. Förskoleverksamheten har som ambition att skapa ett index på några av svaren från de
obligatoriska frågorna på batnens utvecklingssamtal. Vuxenutbildningen hat som ambition att arbeta
fram ett fiirslag till mått gällande andel elever som är i studier eller atbete 4 månader efter avslutade
den gemensamma modellen

studier. Det övergripande arbetet med mått planeras ske under våren 2019
styrkort i juni.

inör

beslut om nytt

Beslut om viktiga nyckeltal som understödjer processen i styrningen rnot höjda kunskapsresultat tas
i samband med beslut om nytt styrkort senastjuni 2019. Exempel på sådana nyckeltal är tlygghet
och studiero, lärarbehörighet och personaltäthet och andra nyckeltal fr'ån t.ex. Skolinspektionens
enkäter samt andra enkäter',
Inga fiirändringar i målnivåer görs utan avvaktas arbetet med nytt styrkort.
Pågående uppdrag (antingen ej slutftirda uppdrag från nämnd, uppdrag från kommunfullmäktiges

flerårsplan 2019-2021 samt uppdrag från den nya majoritetens politiska plattform) fi'amgår' i
tabellerna nedan och kommenteras därefter sammanfattande:

Som ett led i den fi'amtida kompetensftirsörjning i stort i kommunen har kommunfullmäktige gett
nämnden i uppdrag att upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen. 7 mkr avsätts
till
vuxenutbildningen fttr detta ändamåI.
Nämndens uppdrag om att effektivisera administrativa processer och rutiner for.tlöper under 2019
och är en del av det större effektiviseringsuppdlaget som åligger nämnden och dess ftirvaltning.
Rätt
utnyttjande av kompetens, ny teknik och ökat samarbete är viktiga delar i detta. Det omfattande
arbetet med både kort- och långsiktiga effektiviseringsåtgärder ska fortsätta.

Ekonomisk översikl
mkr

Bokslut

Budget

2017

Kommunbidrog
lnvesteringor

o\

I

335,4
72,5

20r

I

I

405,0

Budgel

Budget

Fosl pfs
2019

[öponde pris

1 436,2

1 461,7

420,0

420,0

42?,0

2019

I

Plqn

Plqn

2020

2021
1 484,3

460,6

398,0

238,0

Fram till 2017 har genomliirandegraden av investeringsplanens listade objekt varit mycket
låg. Detta
pekar på att det i lokalftitsörjningsplanen och där'med också i investeringsplanen
tagits upp objekt
som inte kunnat genomftilas enligt den uppgiorda planen. Det är mycket viktigt att den
tidplan som

N
{)

bD

lokalftirsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger.

till

grund ftir

investeringsplanen. Detta fordrar ett ökat samarbete med Samhällsbyggnadstörvaltningen
samt att
nödvändiga prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning.
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Kommunfullmäktige har i sitt beslut om fleråtsplan for 2019-2021beslutat om ekonomiska
ramar
Itir treårsperioden. Utifrån befblkningsprognos tillftirs respektive verksamhet resurctillskott ftir
att
bibehålla kvalitetsnivån i velksamheten. Därutöver tillftirs nämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag
som kompensation ftir ökad volym i de verksamheter som inte ingår i demografianslaget
ovan.
Beslutet om ökade ramar ltir BUN under 2019 komplettelas med krav på effektiviser.ing
ar om 17
mkr' ftjr 2019. Effektiviseringsuppdragets omfattning är ca I n/o av ingående kommunbidrag.
,2
Många av de effektiviseringar som kommet att genomftiras får.bara effekt del av åry'

G
sll

v)

o
c|

halvår vilket
innebär krav på ökade effektiviseringar ftir att ligga i fas med kommande effektiviseringskrav
år 2
och 3.
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lntäkter

Kostnader

Nettokostnad

Förskola

80,2

467,2

387,0

Grundskola/Fritidshem

82,5

805,3

722,8

Sårskola

10,8

71,7

60,9

nasieskola

205,8

405,9

200,1

Vuxenutbildning

43,2

109,7

66,5

0,5

24.9

24,4

Gemensam verksamhet

'

Fötskola: l0 mkr 1ör att ge möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek
då statsbidraget
reducerats. Effektiviser.ingsuppdrag 4,3 mkr.

'

Grundskola/f itidshem: 3 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoar.betet
i
glundskolan. Effektiviseringsuppdrag g,4 mkr.

'
'
'

Särskola: Effektiviseringsuppdrag 0,7 mkr.
Gymnasieskola: I mkr avsätts fiir asylelever. Effektiviser.ingsuppdrag 2,3 mkr.
vuxenutbildning: 7 mkr ftjr att upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen.
Ef fektiviselingsuppdrag 0,7 mkr.

'

Gemensam verksamhet: Effektiviseringsuppdrag 0,6 mkr

Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter gemensamt arbeta med att
effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Gemensamma områden att gå vidare med är lovskolor,
rekryteringsprocess, läromedel, speciallokaler, specialkompetenser, upphandling och digital strategi.

SOCIATNÄMNDEN
Kommunbidrog Andring Kommunbidrog

I

2018

lnvesleringor
29,0

316,t

2019

25,6

1 341,7

28,0

2020

34,5

I

350,6

50,0

2021

40,0

I

356,1

67,O

Kommunbidrogsföröndrin g
Socialnämndens kommunbidrag ökar med25,6 mkr

{iir 2019,34,5 mkr fiir 2020 och 40,0 mkr fiir

€\
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Den demografiska utvecklingen fiir äldreomsorgen innebär ett ökat antal pet'souer i samtliga
ålderskategorier 65 - 79 är ('\ngre äldre"), 80 - 84 år ("äldre") och 85 -- w år'("äldre äldre"). Det är
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framfor allt kategorin "yngre äldre" som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats
till ett ökat behov av kommunbidtag på 8,3 mkl fiir 2019,17,2mkr 2020 och26,7 mkr 2020. Beloppen
ingår i ovanstående utökning av nämndens kommunbidrag.
Därutövel tillltirs socialnämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag som kompensation ftir ökad volym i de
velksamheter som inte ingår' i demografianslaget ovan. Som exempel på verksamheter som inte ingår
kan nämnas daglig verksamhet, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg.
Under 2019 beräknas byggnationen i kvarteret Sundberg att vara klarl. Byggnationen kommer att
innefatta både äldreboende och en grupp- och servicebostad. I nämndens kommunbidrag ingår sedan
tidigare kompensation ftir ökad verksamhetskostnad till ftljd av det nya boendet. Utanftir
socialnämndens kommunbidlag upptas 7,7 mkr som kompensation lor ökad nettokostnad fiir hyran
vilket kompenseras nämnden senare. Där'utöver tillltirs socialnämnden med 13,7 mkr som
kompensation ftir att de riktade statsbidragen ftil personalkostnader inom äldreomsorg och individoch tamiljeomsorg upphör.
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till kornmunstyrelsens ftir-fogande
att användas under' året ftir tillf?illigt tillskott till nämnden avseende kostnader flir ltirsörjningsstödet
som överstiger 34 mkr. Om den totala kostnaden fiir ftirsörjningsstödet övelstiger 48 mkr finansieras
dessa utanliil nämndens kommunbidrag. Inget anslag är dock upptaget i denna del och belastar
resultatet om det blir aktuellt.
Utanlör socialnämndens komrnunbidrag upptas l4 mkl som ställs

Nämndens andel av åtgärder ftir minskade nettokostnadel uppgår
ovanstående kommunbidrag.

till -7,7 mkr och är avdraget

Uppdrog:
a

Påbörja arbetet tör att inrätta en palliativ avdelning

a

Höj habiliteringsersättningen.

a

Starta upp ett nytt korttidsboende fiir barn.

a

Ta fram underlag Itir att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag om valf ihet) skall tillämpas inom fler
områden

i

a

Oppna mötesplatser ltir seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, I,iungskile

a

Att arbeta tör ökad samverkan med den civilsamhället och att träifa ller IOP-avtal (iddburet
offentl i gt partnerskap)

Uddevalla kommun vill vara en attlaktiv albetsgivare, därfiir strävar kommunen eftel att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

För samtliga nämnder och styrelser gällel att kommunbidragen kommel att justeras

i takt med att

besparingal och ftireslagna effektiviseringsåtgärdel konkretiseras och genomftirs fol 2020 - 2021.

Kapitalkostnader

liir investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidlag

kompenseras nämnden

när investeringen är f;irdi gställd.
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Socialnämndens verksamhetsområde fastställs

av

kommunfullmäktige

i ett reglemente
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socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (sol) sägs om socialnämnd, I huvudsak
regleras detta genom biståndsparaglat'en 4kap I $. Socialnämnden ansvarar'även ftir.
speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbr.ukare)
samt familjerätt genom ftiräldrabalken

qlt

Den kommunala hälso- och sjukvår'den som reglerat kommunens primärvårdsansvar
sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal.

G
q)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som
annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans.
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socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende;

a

a
a

uppflls

ltlr

genom bland

Invandtar- och flyktingverksamhet

- där socialtjänsten idag fiarnör allt ansvarar ftir
mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar.
Färddänst och riksfiirddänst enligt särskild lagstiftning
Alkohollagen och lagen om elektroniska cigaletter och påSllnadsbehållare, tillsyn över
tobaksltirsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn
över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över ftirsäljning av elektr.oniska
cigarettel och påfillnadsbehållare samt yttranden enligt ar.rtomatspelslagen
Borgensåtagande fiir hyreskontrakt

-

när medborgare på egen hand inte kan ffi tillgång

till

bostad.

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattal beslut enligt gällande lagstiftningar. Det
innebär att utreda behov och ge baln, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp
som den har rätt till och i olika former..
Socialtjänsten är organiserad i frra velksamhetsområden och 2 avdelningar'. Varje område/avdelning
leds av en avdelningschef.

SOCIATNÄMNDEN
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Pågående uppdrog och målt
Socialnämnden är tilldelad ett uppdrag från flerår'splan 2018-2020 samt

ffla

uppdrag från fler'årsplan

2019-202t.
Socialnämndens stylkort ftir 2015-2018 har 14 åter'stående uppdrag. Samtliga kvarvat'ande uppdrag
kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen ftir 2018. Därelter fiireslås
socialnämnden att avsluta egna uppdrag eller avrapportera uppdrag från kommunfullmäktige.
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Uppdrag från nämnd
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(A:19) Presentera förslag på ett återinförande av hemvaktmästare för äldre eller

ra

N

$

funktionsnedsatta
kommuninvånare och parallellt mäta och följa upp om olycksfallsstatistiken förändras inom målgruppen.

(A:21) Ta fram och föreslå lämpliga protekt för socialt förebyggande arbete och arbete med sociala
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investeringsfonden för att stärka förebyggandeperspektivet inom den sociala omsorgen.
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(C:1 0) Stärka kvaliteten i omsorgen för de äldre.
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(C:1 1 ) Ta fram styrande nyckeltal för resurstilldelning utav pedagogisk stödpersonal.
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(C:12) Utreda möjligheten till och formerna för personalen att äta med de boende och även nyttja möjligheten till
måltider enligt Tubberödsmetoden.
(C:27) Utveckla arbetet och öka kunskapen i förvaltningen kring våld i nära relationer
(C:30) Måltidsverksamheten på vård- och omsorgsboenden
(D:14) Ge personalen rätt till heltid för att stärka kontinuiteten samt ge personalen möjlighet till kontinuerlig
fortbildning och erbjuda personalen handledning.

(F:20) Se över avgiftssystemen inom kommunen och utreda möjligheten att förenkla hanteringen av
uppgiftsunderlag genom t ex medgivande/åtkomst till slutskattesedel eller motsvarande.

(F:24) Se över behov av information för att "mata" de administrativa systemen och därigenom värdera
administrativ nytta mot personalens arbetsinsats med målet att minska onödig byråkrati.
(F:25) Se över och, om det går, effektivisera de lT-system kommunen använder och värdera om det finns ny
teknik som bättre tillgodoser brukarnas perspektiv.
(F:29) Utreda möjligheten och ta fram en plan för internetuppkoppling på åldreboenden och gruppbostäder
(G:2) Boendeplanering i socialtjänsten

(G:7) Utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggt som servicehus, till trygghetsboende för att
skapa utrymmet till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden.

Mått från nämnd

Målsättning
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Målsättning
2020

201

(D) Sjukfrånvaro
(F) Budgetföljsamhet utfall (%)
(F) Budgetföljsamhet årsprognos (%)
(G) Efterfrågan boendeplatser inom stöd och
service
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Målsättnin
2021
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(G) Efterfrågan av boendeplatser inom
äldreomsorg
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(G) Väntetid boendeplats åldreomsorg
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(G) Betaldagar äldreomsorg
(G) Efterfrågan av boendeplatser inom
åldreomsorg demens
(G) Efterfrågan av boendeplatser inom
äldreomsorg somatik
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1 295,8
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1 341,7

1373,2
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verksomhelsområde (enli

mkr

rökenskopssommon

lntökter

Kosinoder

Neilokoslnod

lndivid- och fomiljeomsorg

45,6

246,8

201,2

lnsotser enligt

92,7

440,7

348,0

102,3

869,6

7

0,1

59,6

LSS/S FB

Omsorg om öldre och
funklionsnedsotto
Gemensom verksomhel

67,3

59,5

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS). Inom uppställda
verksamheter finns sammanställda belopp tillhörande dess verksamhetsgrupp.

velksomhelsområd
mkr

ovdelnin

Koslnqder

lntökter

Nettokostnad

lndivid- och familjeomsorg

46,5

2?3,9

247,4

Stöd och service

85,8

370,7

284,9

Vård och omsorg

65,6

488,3

422,7

Bistånd

24,4

244,5

220,1

2,0

123,5

121,5

16,4

95,8

79,4

Hälso- och sjukvård
Admlnistrativa avdelningen

Tabellen visar belopp utifrån den organisatoriska uppdelningen. Belopp redovisas per avdelning.
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Inom varje avdelning ingår olika verksamhetsgrupper enligt r'äkenskapssammandragets definitioner

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMN DEN
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Kommunbidrog

20t8

90,3

Ändring Kommunbidrog

lnvesleringor

t30,3
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2019

-4,4

85,9

t87,0

2020

-9,4

80,9

226,5

2021

-9,4

80,9

172,5
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Kommunbidrogsföröndrin g
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med 4,4 mkr ftir 2019 och 9,4 mkr for 2020 och

2021.
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Nämndens andel av åtgärder fiir minskade nettokostnadel uppgår till -9,7 mkr och är avdraget i
ovanstående kommunbidrag. I beloppet ingår -2,0 mkr som avser åtgärder som ger lägr.e interna
hyreskostnader fiir övliga nämnder. En omfiildelning av de -2,0 mkr kommer att ske i samband med
att internhyrorna fastställs fttr 2019.

Uppdrog:
a

Utöka underhållet på gator och vägal under 20 I 9 med fokusering på ökad tillgänglighet.

a

Fortsatt kartläggning av ftirorenad malk

a

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark

a

fiir

att ge underlag ftir.planeling och sanering

Utvärdera parkeringsbestämmelserna fiir Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri,
tidsbegränsad parkering

a

Undersöka fiirutsättningarna 1ör ett samarbete med ägarna till de privata
palkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen.

a

Planera lor och genomfora en upprustning och ftirnyelse av Dalabergs centrum i samverkan
med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog

a

Ta fi'am en långsiktig plan ftir investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen fiir att
fa ett bättre sammanhängande cykelvägsnät

Anlägg nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och till Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Tra{ikverket
a
a

Fortsatt renovering av Gula Villan tillsammans med andra för'valtningar

Att arbeta fiir ökad samverkan med den civilsarnhället och att träffa fler IOP-avtal (idöburet
offentl i gt partnerskap)

Uddevalla kommun vill vara en attlaktiv arbetsgivare, därIiir strävar kommunen efter
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

att.

För samtliga nämnder och styrelsel gäller att kommunbidragen kommel att.justeras i takt med att
besparingar och fiileslagna effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomftirs ftir 2020 - 2021.
Kapitalkostnader ftir investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är ftirdigställd.
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Verkso m helsbeskrivnin g
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift

att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en
social och ekologisk hållbar kommun med god teknisk fiilsörjning. Samhällsbyggnadsnämnden ska

velka ftir en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Inom

nämndens

ansvarsområde l'yms detaljplaneting, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, kommunens fastigheter,
marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker samt service som lokalvår'd, kost och fordon.
Nämnden ska bidla till att ftirverkliga kommunens vision samt verka itir samverkan och helhetssyn
ltir ett optimalt resursutnyttjande.

c!

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens totala omsättning är ca
765 mkr, varav 112 mkr är kommunbidlag. Största inkomsten i nämndens budget är interndebitering

()

från övriga nämnder när' det gällel exempelvis fastigheter, lokalvår'd och
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måltidsservice.

Samhällsbyggnadsfiirvaltningen albetar med ett processbaserat arbetssätt Iiir att hela tiden bibehålla
en effektiv samhällsbyggnadsorganisation som ftiljer samhällbyggnadsprocessen. Detta gör
fiirvaltningen genom att arbeta fiir en stark struktur, tydliga processer i alla delat och med ett ständigt
törbättringsarbete för att gå i takt med samhället. Samhällsbyggnadsfiirvaltningen organiseras i en
linjestruktur med t'em avdelningar som ftiljer samhällsbyggnadsprocessen och sorteras under
törvaltningschefen.
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Avdelningens uppdrag är att samoldna planel'ingen av samhället och ansvara itir en enhetlig Ssisk
planering. Planeringsavdelningen har till uppgift att skapa, ufveckla och driva pl'ocesser som
möjliggör en effektiv och hållbar planeling av samhället. Avdelningen svarar också flor att ltirvärva
strategisk mark och {tirvalta kommunens malkinnehav inklusive skogsbeståndet och de kommunala
naturresetvaten. Här finns ansvaret for kommunens Geografiska informationssystem (GIS) och energi
och klimatrådgivning. De strategiska styrdokumenten som tas fram på kommunledningskontoret ger
fiirutsättningar fiir det fortsatta arbetet inom planeringsavdelningen. Hät' sorteras också kommunens
ansvar ltir hamn och lenhållning. Avdelningen har två enheter, Process- och GlS-utveckling samt
Plan- och exploatering.

Myndlghetsovdelningen
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Avdelningen albetar' {tir det nationella målet "God bebyggd miljö" genom att främja en ändamålsenlig
stluktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och andra anläggningar. Inom
avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet.
Avdelningen ansvarar liir information och r'ådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn,
kontroll och handläggning enligt framftirallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Medbotgare ska uppfatta
myndighetsutövningen som ändamålsenlig, meningsfull och rättssäker. Inom avdelningen finns
enheterna Lantmäteri, Bygg- och miljöprövning och Miljötillsyn.
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Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara {til en eflektiv och rättssäker fastighetsindelning. Den
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lantmäteriförrättningar och bildande av
samf?illighetsfoleningar inom Uddevalla kommun. Bygg- och miljöprövning ansval'ar {iir prövning
med utgångspunkt fi'ån plan- och bygglagen och miljöbalken. I plör,ning ingår ärenden som
tillståndsgivning, lovgivning, anmälningsärenden, registrelingar och dispensärenden av exempelvis

kommunala lantmäterimyndigheten ansval'ar

strandskydd, avloppstillstånd, värrnepumpar', bygglov, örhandsbesked mm. Enheten ska även utöra
fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inon samma otnråden. Ansvar tör' att bidrag lämnas till
anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidlag,
llnns också på enheten. Genom tillsyn, information och kontroll av allt från livsmedelshanteling och
vatten, till luftfiiroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar enheten Miljötillsyn ftir att

lorhindra skador på människors hälsa och på miljön. Enhetens velksamhet styrs av livsmedelslagen
med tillhörande ftirordningar och ftiresklifter samt miljöbalken med ftiljdlagstiftning (inklusive lokala
ftireskrifter), EG-ltirordningar, strålskyddslagen och tobakslagen. I tillsyn och kontroll, i allt från stora
foretag till privatpersoner, ingår både anmälda och oanmälda inspektioner, information och
rådgivning.
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Ieknisko ovdelnlngen
Den tekniska avdelningen ansvalar ftir lorvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala

byggnader samt gator, vägar och palker'. Avdelningen ansvalar också

for den kommunala

trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatsel' samt båtplatser'. Avdelningen har en sektion
och sammanlagt sex enheter

Enheten trafik och ftirvaltning ftirvaltar kommunens byggnader, tlafikmiljöer, allmänna platsel',
industrispår, kajer och bryggor, tillhandahållel samhällsfunktioner och skapar regler att lolja på allmän
platsmark och i trafik. Enheten projekt utgör en professionell beställarkompetens och genomftir
Uddevalla kommuns investelingar i fastighetel och gator.

Inom sektionen drift finns enheterna fastighet, gata och park, byggservice måleri och byggservice
bygg. Enheten fastighet ansvarar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande och förebyggande underhåll
av kommunens byggnader inklusive beredskap dygnet runt ftil att säkerställa fastighefens och
ver.ksamhetens funktion. Enheten gata och park ansvarar ftir tillsyn, skötsel samt felavhjälpande och
örebyggande underhåll av kommunens trafikmiljöer, allmänna platser', palker och tätortsnära skog
inklusive beledskap dygnet runt för att säkerställa fi'amkomlighet och tratiksäkerhet på kommunens
gator och allmänna platser. Enheterna byggservice bygg och måleri genomtör underhållsåtgärder och
ombyggnationer av kommunens byggnader samt bostadsanpassningsåtgärder i privata fästigheter.

Serviceovdelningen
Serviceavdelningens uppdfag är att ge bästa möjliga
interna seryice till kommunens forvaltningar och
verksamheter' Målet är en tydlig, transparent
och effektiv avdelning med fokus på kvalitet och
professionalitet' I avdelningen ingår måltidsservice,
lokalvårdsserviJe samt facilitet och for.don.
servicen består i huvudsak av lokalvård i kommunens
lokaler, administration och samordning av
kommunens fordon, kornmuntryckeri, posthanteling
och konferensservice på stadshuset samt att
tillhandahålla kommunens måltider inom ltirskola,
skola och socialtjänst. samtliga ser.viceuppdr.ag
ska utfiiras enligt beställningar som ska ftilja
upprättade avtal och överenskommelser (sLA) som

arbetats fram 2018.

Verksqmhetsslöd
Avdelningens grunduppdrag är att ge ftirvaltningsöverglipande
stöd och styrning inom områdena
ekonomi, vet'ksanrhet och politik' Inorn avdelning.n,
unruu.rområde ligger idag: samordning av
törvaltningens ekonomiska och verksamhetsmässiga
planering och upptöljning, intemkontroll, styr

och ledningsstöd, nämndadministration,
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registratur, artivvard/stcid, ekonorniadministration,
personaladministration, IT-samordning och
utveckling samt u..t.urt,.t.utveckling. Avdelningen
ansvarar även for viss samordning och styrning
av ftirvaltningens verksamhetsnära administr.ation.

Pågående uppdrog och målt
Inltir den nya mandatperioden har samhällsbyggnadsnämnden
avslutat samtliga uppdr.ag och mått i
nämndens styrkort' I mars kommer Kommunfulimäktige
att fastställa vision, strategisk plan 20lg-

2022 samt Kommunfullmäktiges styrkort. Därefter
kommer nämnder.nas arbete med sina egna
styrkort att påbödas' senast i juni kommer Samhällsbyggnadsnämnden
att fastställa sitt styrkor.t, i
samband

med detta kommer även verksamhetsplanen att
revideras. Då kommer även tillkommande
uppdrag fiån samverkansmajoritetens politiska pluttrorrn
att arbetas in i verksamhetsplanen.

under planeringsperioden kommer upprustningen
av centl'um att fortsätta. Under 201 9 kommer
Norra
Dt'ottninggatan att byggas om samt kvatteret
sundberg och omkringligganoe gatumiljöer. Under
andra halvan av planeringsperioden kommer
övre Kungsgatan att byggas om samt arbete med
att
utveckla Å-rummet.

En kartläggning av kommunens liirorenade områden
har genomitirts, nu pågår planering ltir
framtagande av en

strategi itir ltirolenad mark, Strategin ska syfta
till att underlätta för. framtida
exploateringar på mark som är Itirorenad. I strategin
ska bland annat r.oller och ansvar mellan den
kommunala organisationen, exploatörer och
fastighetsägare tydliggöras.
samhällsbyggnadsltirvaltningen kommer att presentera
förslag på prioriter.ing av gång_ och
cykelvägar fiir nämnden' Den tidigare ettåriga planeringen
kommer att bli tLearig vilket kommer att
tydliggöra ambitionerna och fi.ämja en långsiktig prioritering.
Samhällsbyggnadsnämnden har även frtt tväuppdrag
där extra resursel. tilldelats. Utmaningen med
uppdraget att utöka undejhållet på gator o.n
uå!u. är att sedan 2017 r.edovisas underhåll över 0,35
mkr som en investering' För att kostnaderna ska
k-unna belasta driftsbudgeten kan således inte
enskilda
åtgärder överstiga 0,35 mkr. Underhåll i gator
och vägar är ofta kostnadsdr.ivande vilket innebär
att
endast mindle åtgärder kommer att kunna genomltiras.
Ytterligar.e 0,3 mkr har tilldelats nämnden itir
drift av Gula villan. Enligt uppdraget ska samhällsbyggnadsftir.valtningen
tillsammans med andra
förvaltningar

;:lå";ä.:J'^

renovera Gula villan. Byggprogrammet på
uddevalla gymnasieskola komrner att
villan
som en del i sin utbildning. Samhälisbyggnadsrörvlitningen
kommer att srödja

Ekonomisk översikt
mkr

Budgel

Budget

Budget

[öponde pris

2017

201 8

Fosl pris
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Kommunbidrog
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84,0

130,3

Bokslut
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2019

2020

2021

85,9

112,3

107,3

107,3

r87,0

187,O

226,5

172,5

Inftir internbudgetarbetet fiir verksamhetsplan 2019-2021 har Samhällsbyggnadsftirvaltningen på
uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden genomört en jämställdhetsanalys med utgångspunkt i 2018
års budget. Aualysen omfattade i lorsta hand den verksamhet som finansieras helt eller delvis av
kommunbidrag. Analysen visade att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet i stor utsträckning
präglas av ett jämställdhetsperspektiv och inga omftildelningar av kommunbidraget har glorts utifi'ån
ett j ämställdhetsperspektiv.

G

Under 2018 har riktlinjer ör'internhyrol reviderats vilket medftir en annan kostnadsfiirdelning än
tidigare. Till ftiljd av detta har nämndet'nas kommunbidrag justerats lor att överensstämma med de
nya intäkts- och kostnadsnivåerna. I samband med övelgången till komponentredovisning 2017
skedde en preliminär kommunbidragsftirändling av samhällsbyggnadsnämndens ram. Denna
ftirändring har nu återftirts. Beloppen har reviderats och en slutlig justering giorts mellan drifts- och
investelingsbudget, samtidigt som en omftirdelning skett mellan nämnderna. En utredning gör's {tir'
näwat'ande av samhällsbyggnads{iilvaltningen och ekonomiavdelningen, kommunledningskontolet
av eventuella yttelligare effekter av inlörandet. Yttelligare justeringar av kommunbidragen kan därfijr'
komrna att ske när utredningen är klar.
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Under 2019 kommer Samhällsbyggnadsnärnndens verksamhet att genomftira effektiviseringar
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ftir övriga nämnder i form av
sänkta hyror. Effektiviseringarna som pekar mot övliga nämnder .iusteras i samband med
kommunbidragsväxling till Iöljd av de nya internhyrorna. Ytterligare effektiviseringar kommer att
genomftiras inom Samhällsbyggnadsitirvaltningen motsvarande 6,4 mkr.
motsvarande 9,7 mkr, varav ca 3,5 mkr innebär minskade kostnadel

Samhällsbyggnadsnämndens totala omsättning är'765 mkr varav endast en liten del (112,3 mkr 2019)
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I Arbetet med effektiviseringar så hal Samhällsbyggnadsftirvaltningen
genomlyst all verksamhet och inte bala den kommunbidragsfinansierade. Detta innebär' att inte
samtliga effektiviseringat ska dras på kommunbidlaget utan detta kommer att justeras allt efter som.
Effektiviseringarna handlat framltirallt om vakansprövning, minimera slöserier genom ett processavser kommunbidrag.

baserat arbetssätt, renodla uppdrag

ör

att säkerställa att rätt kompetens används

till

rätt arbetsuppgift.

För att säkerställa att korrekta avgifter tas ut och att kostnadel belastar rätt verksamhet kommer'
lörvaltningen i större utsträckning att albeta med tidssklivning vilket antas generera ökade intäkter'. I
arbetet med detaljbudget hal stor restriktion vidtagits när det gäller kostnader fiir kurser, konferenser
och andra utbildningar, liknande törvaltningscentral styrning kommer att genomtöras löpande under
hela planeringsperioden. Arbetet med digitalisering antas kunna e1'fektivisera ftirvaltningens arbete,
vilket framörallt kommer att märkas genom att vissa tjänster inte åtelbesätts alternati.r,t endast
åtelbesätts till viss del. Genom att investera i fordon och maskiner kan arbete plockas hem och utftiras
i egen legi till en lägre kostnad, framlorallt inom gatu- och parkdriften.
Samhällsbyggnadsnämnden har utöver effektiviseringarna på 9,7 mkr fått en ökad ram med 5,3 mkr
2019. Detta avser 5 mkr ftir ett utökat underhåll av gator och vägar med ett särskilt fokus på
tillgänglighet samt 0,3 mkr löpande ftir drift av Gula Villarr på Ernaus.

Invesleringor
Under planeringsperioden kommer arbetet med att rusta upp centrum att fortsätta vilket motsvarar en
investeringsutgift på ca 57 mkl ftir planeringsperioden varav majoriteten av investeringarna planelas
genomftiras under'år 2019. Projekt kring utveckling av Å-rummet kommer att starta under 2019 men
majoriteten av utgifterna kommer under 2020 när själva byggnationen planeras start.a. Den totala

investeringsutgiften bedöms uppgå till ca 30 mkr, Enligt beslutad investelingsplan ligger hela
investeringsutgiften (ll mkr) år 2019 vilket alltså inte bedöms bli utfallet. Investeringsutgiften lor
kvarteret Sundberg bedöms bli dubbelt så hög än vad som anges i investeringsplanen. Under'2018
har en ftirstudie genomfiirts och investeringsutgiften bör justeras utifrån resultatet från ftirstudien.
Större awikelser från investeringsplanen kommer att lyftas till komrnunfullmäktige ftir nytt
igångsättningsbeslut.

Under perioden kommer arbetet med högvattenskydd med kajpromenad att ta fatt. En total
investeringsutgift om 170 mkr ingår i investeringsplanen fiir planeringsper.ioden.
Delar av det planerade underhållet belastar investeringsbudgeten (samtliga åtgärder över 0,35 mkr)
som t'einvesteringar'. 40 mkr avsätts årligen i investeringsplanen ftir planelat underhåll i kommunens
fastigheter. Underhållet av gator och vägar hal varit eftersatt i många år. Samhällsbyggnadsnämnden
har därfiir i investeringsplanen skruvat upp investeringstakten i gator och vägar till 25 mkr årligen
(tidigare 7 mkr/är). Kommunfullmäktige har begärt att nämnden åtelkommer med en beskrivning av
åtgärder innan igångsättningsbeslut fiir reinvesteringar i gator och vägar kan ges.
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Budgel per yerksomhelsområde
mkr

lnlökler

Koslnqder

Nellokostnod

Ploneringsverksomhet

27,7

37,4

9,7

Myndighetsutövning

33,2

51,8

18,6
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Teknisk verksomhet

37 6,4

450,5
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Service

202,7

204,7

2,0

12,8

20,7
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652,8

765,1

112,3
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Samhällsbyggnadsnämnden omsätter 765 mkr, varav 112,3 mkr är kommunbidrag. Majoriteten av
nämndens intäkter är interna intäkter inom den tekniska verksamheten (fastigheter) och
seliceverksamheten (måltidsservice, lokalvårdsservice och bilpool). Intäkterna för den tekniska
verksamheten avser tt'ämst hyror 1ör kommunens fastigheter. Utöver de interna intäkterna så har
nämnden extelna intäktel i form av extern uthyrning av lokaler, markupplåtelse, markarrenden,
intäkter tör' bergtäkt, tomträtter, taxor och avgifter. Under planeringsperioden kommer även

exploateringsintäkter från ftirsäljning av tomter på Sundsstrand. Verksamhetsstöd finansielas fr'ämst
av övriga verksamhetet'genom interndebitering. Detta ftir att kostnader ska belasta rätt verksamhet.

KULTUR.

OCH FRITIDSNAMNDEN

Kommunbidrog

2018

Kommunbidrog

lnvesleringor

34,5

139,8

201 9

4,0

143,8

127,5

2020

8,0

147,8

178,3

2021

8,0

147,8

170,0

Kommunbidrogsföröndrin g
Kultul och f itidsnämndens kommunbidlag ökar med 4,0 mkr ftjr 2019 och 8,0 mklör 2020 och202l.

i driftbudgeten, "Driftreserv ltir nytt badhus", upptas ett utrymme på 20 mkr ftjr 2019
och framåt ftir att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader ftr ett nytt badhus.
Den bedömda slutliga kostnaden ftir drift- och kapitalkostnadel uppgår'till ca 20 mkr när anläggningen
är klar, Under perioden 2019 - 2021 motsvaras inte detta utrymme av läktiska kostnader utan uppstår
På sär'skild rad
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fiirst den dag då badhuset tas i drift.
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Plan fiir gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (BuN och KFN)
Plan ftir fritidsgård och idlottshall i Källdal

TillgänglighetsanpassaochrenoveraRimnersvallen
Ta flam en plan ftir att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum
Utreda möjligheterna och presentera förslag lor tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler ftir kulturskolan inom ramen för ett "Ungdomens kulturhus"
Utvärdera ftireningsstödet och ta fram forslag till nya bestämmelser ftir samtliga
föreningsbidrag
Att arbeta ftir ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa flel IOP-avtal (iddburet
offentli gt partnerskap)
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därftir strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
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För samtliga nämnder och styrelser gäller att kommunbidragen kommel att justeras i takt med att
besparingar och foreslagna effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomfiirs for 2020 - 2O2l
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Kapitalkostnader fiir investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidlag kompenseras nämnden
när investeringen är ftirdigställd.

Verkso m h etsbeskrivnin g

KULTU R
ADMINISIRATIVA
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AVDEI.NINGEN

AVDEI.NIN6 SIBTIOIEK
Stodsbiblioleket vuxen
Dolabergs bibliolek

Slodsbibliolekel born
gokbuss
tiungsklle blbliolek
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Föreningsslöd/-ulveckling
F.ilullillv och nöridrall

Otl.nlllg kullur
Arrongemong
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Emous lontgörd
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Kullur och frilids övergriponde mål och principer för styrning
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Kultur och flitidsnämndens uppdrag är att skapa goda lörutsättningar fiir invånarna att uppleva, skapa,
påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet
med reglementet, särskilt värna om att batn och ungas ftirutsättningar' ftir detta stärks. Målet är' att
skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påver*ar samhällsutvecklingen,
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och i samverkan med invånale och besökare.

Kultur och fritids verksamhet syftal till att:

*
*
*
*

Stärka demoklati och yttlandefrihet
Stärka tblkhälsan
Stärka social gemenskap
Stärka den kulturella infi'astrukturen i sarnhällsutvecklingen
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För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur for

alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och flitid ett antal principiella
ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten. Kultur och fritid ska aktivt arbeta
ftir att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet.
Verksamheterna ska.

Tillgänglighet

*
*
*
*

vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den

vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation
vara möjlig att delta i oavsett invånatens ekonomiska 1örutsättningar

vara möj lig att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktoler som etnicitet, utbildningsnivå, kön,
sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital

Attraktivitet

*
*

Ha en lustf,lld, underhållen och ändamålsenlig

*

Erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånalnas behov och önskemål

fsisk miljö

Präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar
och ett gott och kompetent bemötande från pelsonalen

till delaktighet

hos besökaren/brukaren,

Kullur

Kulturerksamheten bidmr till samhällsutvecklingen genom att skapa och f}ämja ett levande kulturliv
i Uddevalla, som möjliggör for alla invånale och besökare att utöva, möta och uppleva en mångfald
av kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur.
Kulturvelksamheten syftar till att skapa förutsättningar ftir barn, ungdomat och unga vuxna att
utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa fiirmåga. Möjligheten att själv skapa och {ä
utrymme ftir kreativa krafter, gör livet rikale och ger större möjlighetel att forma siti eget liv.
Kulturyerksamheten syftar till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga gestaltningen i
ufvecklingen och bevarandet av kommunen. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas genom att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck tär ta plats i det
offentliga rummet.

till att stär'ka det demoklatiska samhället och yttrandef iheten, att gör'a livet mer
meningsfullt, samt att stärka gemenskapen rnellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten
skapar ftirutsättningar ör'både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang.
Kultulelksamheten bidrar därmed till att Uddevalla blil en attraktiv plats att besöka, leva, bo och
verka i.
Prioriterade grupper: Barn ocl'r unga (0-26 åt')
Kulturen bidrar
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Bibliotek
Syftet med biblioteksverksamheten är att velka {tir det demoklatiska samhällets utveckling genom att
till kunskapsftirmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksvelksamheten syftar till att öka
intresset och lusten for bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt,
genom att vara en inbjudande och naturlig mötesplats öppen ftir alla invånare att ta del av och fotma.
Med kultulell verksamhet menas exempelvis foreläsningar, ör'fattarbesök, läsecilklar, utställningar
eller sagostunder. Syftet med biblioteksverksamheten är att bidra till barns och ungas språkuweckling
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och att stimulera till läsning.
Prioritelade gruppel': Barn och unga, pel'soner med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och
personel'som har annat modersmål än svenska (i enlighet med bibliotekslagen)
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Den öppna fritidsverksamhetens syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där ungas
egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvalatas för att bidra till personlig och social utveckling.
Verksamheten ska bygga på de ungas engagemang och vilja att medvelka, uppleva och påverka. Syftet
stöd i att bli den fi'ämsta resursen i sitt eget liv, och känna delaktighet i ett större
är att unga ska
socialt sammanhang,
Syftet med att driva öpperr fritidsverksamhet i olika stadsdelar är att se och ffinga upp ungas behov
och intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig.
Prioriterade grupper: l0-12 år klubbvelksamhet, 13-18 år öppen fritidsgårdsverksamhet
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skapa törutsättningar tör' ett blett utbud
av kultur och fritidsaktiviteter. Ett utbud vilket motsvalar invånarnas önskemål och behov, ett utbud
som byggel på människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar, ett utbud som utvecklas
beroende på samtidens trender och nya inriktningar.

Kultut och fi'itid stödjer töreningslivets organisationer for att

Syftet med stödet till fiireningslivet är att skapa fiirutsättningar ftir allmännyttiga, ideella foreningar
att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och
ideal. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen fiir alla oavsett kön, ålder,
socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde
respekteras och att allas r'ätt och möjlighet att medverka i foreningsverksamhet stärks.

För att möjliggöra kultur- och fritidsaktivitetel i ftileningslivets olganisationer krävs lokaler att
bedriva verksamhet i, i syfte att träna, mötas, tävla och arrangela. Stödet till töreningslivet syftar till
att skapa dessa örutsättningar.
Prioriterade grupper: Stödet till öreningslivet syftar till att sätta barn och ungas aktiviteter fi'ärnst (720 år), med vuxna som goda ledarfiirebilder.

Uppdro g frön kommunf ullmö ktige
Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tåtort

Uppdrog frön nömnden
Rimnersområdet som idrottscentrum
Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och veksamhet
Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer
och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis
Utred och ge förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd
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Nömndens måll
Kultur och fritidsnämnden har ett antal egna mått, som fiirvaltningen återrappofterar lesultaten på till
nämnden i samband med årsredovisningen. Mått som är markerade med en stjärna (*) är målsättningar
som ftirst måste undersökas och mätas ett år. Näl det faktiska resultatet av måtten presenteras, kan en
målsättning beslutas av kultur och fritidsnämnden. Förvaltningschefen ftireslår att mättet Öka
besökarnas lusl och intresseför kisning, bildning, upplysning och kulttu'ellverksamhet på bibliolekel
ersätts med Befolkningens intresse för bibliotekets verksamheter ska öka. Förvaltningschef fiireslår
också att mättet Kultur ochfritid ska ha jdmstdlld rentrsfördelningför barn och ungdomsforeningar
(7-20år) ersättsmed Kulturochfritidskahajömstcilldresursfördelningförföreningarsomredolisar
aktiviteterför barn och trngdomar (7-20 åt).

Målsöttning

MåtT
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Offentliga kulturarrangemang ska genomföras tillsammans med annan
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Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara
nöjda med helheten
Baslinje hämtas genom brukarundersökningar under 2019
Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska känna
att de får möjlighet att vara delaktiga och påverka verksamheten
Baslinje hämtas genom brukarundersökningar under 2019
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2019
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aktör
Mättet beskriver andel samarbeten av det totala antalet arrangemang
under äret
Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och
sitt organisatoriska kunnande

80%

90%

100%

45%

50%

Mättet bygger på enkätundersökning av samtliga Giraffarrangörer under
äret.
Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor
de av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena

i,

Nå fler barn med kulturskoleverksamhet under loven (barn som inte

6%

300

deltar i ordinarie verksamhet)
Måttet utgår från 2018 års erfarenhet
Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och

socialt
Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö
Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning

40%

Målsötlning

Möti

2020

2021

2019

Måttet presenteras utifrän antalet besökande flickor genom det totala
antalet besökare under äret
Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts-och
fritidsanläggningar
Baslinje hämtas genom brukarundersökning under 2019
Kultur och fritid ska ha iämstålld resursfördelning för föreningar som
redovisar aktiviteter för barn och ungdomar (7-20 är)
Måttet bygger på en sammanvägning av aktivitetsbidrag, lokal- och
anläggningsbidrag

70

o/o

Befolkningens intresse för bibliotekets verksamheter ska öka
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Utlånen av barn och ungdomslitteratur per invånare O-17 är ska öka
I måttet ställs antalet utlånade barn- och ungdomsböcker mot antalet
barn och unga i kommunen
Andelen medarbetare som upplever sig ha en attraktiv arbetsgivare ska
öka

13,8

13,7

13,9
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2019

2020

2021

143,8

143,4

147,8

147,8

127,5

\27,5

178,3

170,0

Budget

Budgel

Budget

töponde ptis

20't7

2018

Fost pris
2019

t37,3

139,8

11,2

34,5
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Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 4,0 mkr ftir'2019 och 8,0 mkr ör 2020 och202l.
Utökningen ska användas till ny fritidsgård, idrottshall och infotek/bibliotek i Källdal.
På särskild rad i driftbudgeten, ("Driftreserv ftir nytt badhus"), upptas ett utrymme på 20 mkr tör 2019
och framåt 1ör att skapa ett ekonomiskt utrymme ftir drift- och kapitalkostnadet' ftir ett nytt badhus.
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Under perioden 2019--2021motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstå ftirst den
dagen då badhusettas i drift.
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Invesleringor
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Fromtidens bod
I flerårsplanen 2016-2018 beslutades att den ekonomiska ramen ör ett nytt badhus ska uppgå till 400
mkr. Kommunfullmäktige har beslutat att placeringen ska vara på Windingsborg, där nuvarande
badhus är placerat. Arbetet är med Framtidens bad är nu i ett projekteringsskede och plojektör är
upphandlad. Kommunfullmäktige beslutade hösten 201 8 att investeringsramen ftir proj ektet utökas till
464 mkr. Enligt flerårsplanen2019-2021 finns en driftr'eserv ftil nytt badhus på 20 mkr, utifrån den
ekonomiska ramen på 400 mkr. De ekonomiska forutsättningarna behöver inalbetas och finansieras i
flerårsplanen 2020-2022. En ny driftskostnadskalkyl behöver tas fram och redovisas i budgetdialogen
2019 i enlighet med riktlinjer Itir investeringar och tillämpningsanvisningar till dessa,

Iillfölligt bod/tillgång till bod under byggnolion ov Frqmlidens bod
Utifrån uppdraget fi'ån kommunfullmäktige, att lösa behoven av tillgång av bad under tiden byggnation
sker, har ftirslag till lösningal framarbetats ftir ett provisoriskt bad. Ett tillfiilligt bad ska enligt
uppdr.aget ges örutsättningal att bedriva skolsimskola for kommunens skolelever samt ge
träningsmöjlighet till idrottsftileningen Uddevalla Sim. Den provisoriska lösningen ska inte innehålla
möjlighet till tävlingsverksamhet. Om möjligt ska även allmänheten erbjudas tillgång till bad under
vissa tider.

Kultur och fritidsnämnden hal beslutat att inliktningen ftir tillftilligt bad ska vara övel'byggnad av
Landbadet. Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att beställa
projekteling av tillftilligt bad på Landbadet, samt anslå I 5 mkr år' 2019 och 15 mkr 2020 i kommunens
invester.ingsbudget. Dessa belopp är grovt beräknade och man kommer att återkomma med mer
specifika belopp när.kalkylen reviderats. Beloende på avsklivningsregler kan delar av investeringen
behöva skr.ivas av under driftsperioden av tillftilligt bad. Dliftspetioden ber'äknas bli pleliminärt 3 år,

vilket medftir.en ökad kapitalkostnad på ca 10,5 mkr per'år. Investeringen måste prövas av
kommunfullmäktige före igångsättning och då kan utlymmet komma att ändras. Detsarnma gäller
behov av

tillftilligt

utökat kommunbidrag.

Aklivilelspork
i Skeppsviken. Under våren 201 8 har
detaljprojekering av gestaltningsfiirslaget utfiirts for att skapa örutsättningar ltit beräkning av
budgetpris. Markmiljöteknisk undersökning, bergsbesiktning samt liskanalys itir viblationsarbeten är
genomtörd. Bygglov är sökt för anläggandet av aktivitetsparken. Upphandling under hösten och
byggnationen beräknas stå klart sommaren 2019. Investeringsmedel tör 2018 är 6,0 mkr i beslutad

Ar.bete pågår med att anlägga en aktivitetspalk med lokalisering

g\

flerårsplan 2018-2020.lnvesteringsutrymmet behöver överlöras till 2019. Utökat kommunbidrag 1ör
dritt- och kapitalkostnader har tilldelats 2017 med 0,5 tnkr.
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Kölldqlsskolon, dellinonsiering lritidsgård, bibliotek och lullmåtls idrottsholl

Byggnation av Källdalsskolan startade hösten 2017. Kultur och fritidsnämnden har i budgetdialogen
redovisat år.liga driftskostnader ftir kultur och flitids verksamheter och har i 11erårsplanen 2017-2019
erhållit investeringsutrymme till etablering av ny fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall. Flant
till och med 2018 l0 mkr, l0 mkl for 2019 och 32,5 mkr ftir 2020.
Kultur och fritidsnämnden äskade i budgetdialogen 2018 9,6 mkr ftir'ökade kostnader fiir drift- och
kapitalkostnader. I beslutad flerårsplan tilldelades 4,0 mkr 2019 och på helår 8 mkr ör 2020'Det
innebär att det saknas 1,6 mkl att driva velksamheterna på Källdal vilket kommer att påverka
öppettider och verksamhetens innehåll.

Rimnersvollen, onpossning lill SM'slondord soml löklore
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Förvaltningen har tidigare lyft behovet av att bygga en ny ersättande läktare på Rimnelsvallen för att
bl.a. lösa läktarplatser för' personer med i'unktionsnedsättning samt platset för media. Läktalen ska
knyta ihop Rimnersvallen med Rimnershallen. En beställning orn projektering har skickats till
samhällsbyggnadstörvaltningen av dels SM-standard, dels etapp II på Rimnersvallen'
Investeringsutrymme i tlelårsplanen 2019-2021 med budget 2019 avseende Rirnnersvallens etapp II,
7,5 mkr 2019 och 7,5 mkr 2020. ökade drift- och kapitalkostnader är beräknade till 0,7 mkr, dessa
ryms inte i tilldelat kommunbidlag utan kompenseras nämnden när investeringen är l?ildigställd.

i

fler'årcplanen 2019-2021 med budget 2019 avseende Rimnelsvallens
anpassning till SM-standard är upptagen till l0 mkr fijr 2019. Beloppets storlek är'dock inte fastställt,
då investeringen måste prövas av kommunfullmäktige ftire igångsättning och då kan utrymmet komma
att ändras. Detsamma gäller behov av utökat kommunbidlag'

Investeringsutrymme

Kullurskolon

I många år.har behovet att underhåll och renovering av lokalerna på Skolgatan 4 påtalats. Undelhållet
har under längre period legat på ett minimum, bland annat i väntan på beslut om en eventuell flytt till
Sinclair. När det inte längre var aktuellt, kom {tirslaget om att bygga ett kulturhus som även det inte
är aktuelltjust nu. Skolgatan 4 är emellertid så dåligt undelhållet att en renovering är'nödvändig for
att kunna bedriva verksamhet. Det ligger i kommunens intresse att bevara ett hus med så gamla anor
och att kunna bedriva verksamhet i det även i framtiden.
Behovsanalys och behovsbeskrivning är Skolgatan 4 är lämnad till samhällsbyggnad' Denna fiireslog
två åtgärder; dels endast lenovering, dels renovering och utbyggnad. Nästa steg för samhällsbyggnad
är attta fiam en ftirstudie. Denna forstudie bör genomfiiras senast våren 2019 och en t'einvestering
påbörjas 2020. Syftet med att begära en forstudie för ombyggnation är resurseffektivisering på längre
sikt samt synergietl'ekter, Förvaltningen kan då erbjuda kultutskola, f'r'i ungdomsverksamhet samt

lokaler ftir ftireningslivet under samma tak och i gemensamma lokaler. Detta ersätter i så fall de olika
lokalel som kultur och fritid i dagsläget hyl och som under delar av tiden står tomma.

Kultur och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag utifrån flerårsplan 2018-2020 om att utreda
möjligheter att fä verksamhetsanpassade och tillgängliga lokaler ftir kulturskolan. Reinvestering finns
med i kommunens flerårsplan20191021.Investeringsutrymmet
i flerårsplanen är preliminärt l5 mkr
2020 och 15 mkr 2021 samt ett behov av utökat kommunbidrag2}2l med2,l mkr.

Konslgrös
konstgr'äsplaner. Kultur och t'ritidsförvaltningen har i egen regi
bl.a. en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt mindre planer på näridrottsplatserna på Dalaberg
och Turebolg. Utöver dessa finns tre konstgräsplanel på fiileningsanläggningar, som kommunen
medverkat till finansieling av och äger till viss utsträckning. Konstgräsplanerna har vid stort
användande en livslängd på ca 8 år, vilket innebär att efter denna tid behöver göras reinvestelingar i
nya konstgräsmattor. Under flerår'splaneperioden 2019-2021, finns behov att l'einvestera konstgräset

I Uddevalla kommun finns flertalet

på Undavallen. Investelingsutrymme finns
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planen med

2,6 mkr for 2020, kostnad fiir

kapitalkostnader fi nansieras inom befintlig ram.

Ulveckling ov Guslovsberg/Londbodet/Bodele/Skeppsviken
Kommuntullmäktige hal givit uppdlag att under 2016-2018 utveckla området
med utökade möjligheter' ftir friluftsliv och mötesplats
Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken
Bodele. Förvaltningen har genornftirt samråd rned länsstyrelsen vilket resulterade i ett klargörande
från Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen beslutade
att ge dispens från stlandskyddsbestämmelserna och tillstånd från ftireskrifterna ftir Gustavsberg
naturvårdsområde, Itir att utflora tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på fastigheten
Gustavsberg l:6 i Uddevalla kommun. Nästa fas i detta arbete involverar ber'äkning av kostnader lor
utegym med mera stöd av samhällsbyggnad samt äskande om investeringsmedel i budgetdialog 2019,
innan beställning sker.
Uppdraget om utveckling av Gustafsberg/LandbadeUBodele/Skeppsviden är'kopplat till ett större
område och dess utveckling. I arbetet med denna process har kultur och flitid identifierat behov som
rör olika verksamheter som kan flnnas i omr'ådet.
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Löponde invesleringor
Investeringsnivån för'r'einvesteringar i lblm av inventalier och maskinet'är'5,0 mkr tör lespektive år
under planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med fiirvaltningens arbete med budget
2019. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidlag.
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Budget per verksomhetsområde
Ovanstående innebär nedanstående nettobudget (kommunbidrag per verksamhetsområdet (löpande

lntökter

Koslnoder

Netlokoslnod

Kultur

2,3

-35,8

-33,5

Bibliotek

0,8

-22,8

-22,O

Ungo

3,0

-19,6

-16,6

Fritid

15.9

-68,8

-52,9

Gemensqm verksomhet

0,0

-18,4

-18,4

mkr

VALNÄMNDEN
Kommunbidrog Ändring Kommunbidrog
2018

lnvesteringor

t,6

2019

-0,3

1,3

2020

-1,5

0,1

2021

-1,5

0,r

Kommu nbidro gsf örö ndrin g
Nästa planerade val är'EU-val 2019.
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Verkso m hetsbeskrivnin g
Valnämnden ansvaral' fiir att genomfiila allmänna val till kornmun, landsting och riksdag som äger
rum vart fiärde år. Valnämnden ansvarar också ftir valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte
år samt ftir folkomröstningar. Valnämnden har 7 ledamöter och 4 ersättale.
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2020

2021

0,t

1,6

t,3

1,3

0,r

0,1

0

0

0

0

0

0

G'
U1

E0)
ar
NI

g\

(\
6g

å
v)
Li

oq!

L

o

FEr

lnvesleringor

SAMMANSTÄILD BUDGET 2019
rRÅN TIERÅRSPIAN TItt SAMMANSTÄLID

BUDGET

En sammanställd budget görs i syfte att ffi en helhetsbild av kommunkoncelnen ftir kommande år
Den sammanställda budgeten utgör grunden ftir den ekonomiska upploljningen under 2019. Den utgår
från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med

tillkommande beslut under hösten. Den består av nämndernas och fiiretagens inrapportering i slutet av
2018. Alla sammanställningar i prognos 2018lor fiiretagen och kommunen byggel på den senaste
resultatprognos som gjorts under 201 8.
Följande lorändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:
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Korrigering har skett ftjr'2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
Justering av låneskuld till ftiljd av lägre investeringar
De finansiella kostnadelna och intäkterna har korrigerats fiir effekterna av en lägre låneskuld

Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast
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löpande pris, kompensation

ör

Uppdragen fiir nämnderna har el'satts med samvelkansmajoritetens nya uppdrag

Investeringsbudgeten
aa

till

löneökning lärare 2018,justering av effekter på grund av nya riktlinjer'flor internhyror, utökning
av barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ör att anordna gymnasieutbildning tör
asylsökande ungdomar samt utökning av kommunstyt'elsens kommunbidrag avseende
projektmedel tör områdesplan Bäveån.

ftir 2019 har komplettelats med ett objekt ftir konstnärlig gestaltning om ett

budgeterat belopp om 2 mkr. Detta är finansiellt en summa som ingår i de totala investeringsutgifterna
fiir respektive investeringsobjekt i planen och är därmed ingen utökning. Detta baseras på antaget

styrdokument ftir gestaltning av offentliga miljöer (antagen av KF 2011-04-13 $ 87) och riktlinjer ltir
investeringar. För den plaktiska hanteringen behövs en samlad budget.
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Resultqlkommenlorer kommunkonc ernen
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Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett histoliskt
perspektiv. Det sammanlagda resultatet Iör kommunen och fiiretagen är ungeftir i nivå med de närmast
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fiiregående åren. Under
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åren

2012-2015

hal

omfattande engångsintäkter ftir

arbetsmarknadslorsäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det "egentligaoo resultatet är där'fiir
klart lägre fiir kommunen och därmed också koncernen ftir dessa år. Resultatet ska ställas i ljuset av
de senaste årens stora finansieringsbehov av investet'ingar och kommande planerade investeringar.
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Kommunkoncernens invesleringor
Investeringarna har haft en tydligt trend uppåt de senaste åren och är fortsatt omfattande i budget 2019
och framåt. Samtidigt har koncelnens örmåga att egenfinansiera dessa forsvagats påtagligt från 2010
och framåt. Effekten av detta är att koncernens soliditet sjunker och låneskulden ökar.
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utveckling inte tillfredställande. En minskning
ränteläge inte är alltftir påtaglig men kan
med
dagens
låneskuld
som
ger
högre
allt
en
av soliditeten
mer kännbar. En förbättrad soliditet kan
belastningen
finansiella
blir
den
och
då
ftirändras över tid
och investeringsnivå. Den läktiska
resultatnivå
mellan
balans
genom
bättre
en
åstadkommas
ökande investeringar.
resultat
och
oflor'ändrat
riktning
går
i
motsatt
istället
utvecklingen
-

Ur. ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens

Följande tabell visar investeringar per ör'etag. För mer detaljer se "Kommunens investeringar 2019"
samt avsnitten om "Vetksamhet2019" tör respektive ltiletag'
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Uddevollo Homnterminol AB
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0
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neskuld
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Budgel

201 8

106

529 591 653 556

3ss 374 406

lnvesteringsvolym

600 6002

211

123

107

130

98

Progn.

428

4773
30%

BOTAGEN
UDDEVATIA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN

Ekonomisk översiki
mkr

Nettoomsöitning
Resultoi efter finonsiello poster
Bolo n som

slu tnin
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Budgel

Prognos

2019

20'18

785,8

781,3

61 ,2

|

1 797,8

I

2017

733, l

726,6

201

54,4

712,6

1814,7

364

371

Antol onslölldo

Bokslul
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112,2

198,6

lnvesteringor
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Budget

-24,1
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751,3

134,8

112,9
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bolagskoncernen

IJUAB

-

ingår koncernmodelbolaget Uddevalla Utvecklings AB

med

dottertbretagen Uddevalla Energi AB (100 %) som i sin tur har dotterföretager, Uddevalla Enelgi Elnät
AB (100 %), Uddevalla Energi Värme AB (100 %), Uddevalla Kraft AB (100 %) och Bohusgas AB
(100 %), Uddevalla Harnntelminal AB (100 %) med dottelloretaget Srvan Falk Shipping AB (100 %),

Uddevalla Omnibus AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %).
Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt.
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Resultotkommentor bologskoncernen UUAB

UUAB-koncernel budgeterar.ett resultat på 61 mkr ftjr 2019. Pt'ognosen ftir 2018 uppgåL till 74 mkr.
Resultatutvecklingen har varit lelativt stabil sedan 2010 och lelationen mellan resultat och
investeringar har gjort att soliditeten successivt, dock fr'ån en mycket låg nivå. Investeringalna ftir
2019 budgeteras

till 199 mkr

och redovisas under respektive bolag.

Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell.

2010

UUAB.

201

I 2012 2013 2014 2015 2016

2017

koncernen

Nyckellol

Prognos Budget

2018

2019

-

historik

381 382 416
675 687 694

Aniol onslölldo
Omsöllning
Ärets resullot efler

31

linonsiello posler

Bolonsomslulning

33

40

405

368 372
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355

364
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641 673
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781
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-24
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Verksomhet 2019
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administlation, arvode fiir
VD och styrelse, revision mm.
Handlingsplan:
a
a
a

Genomitira planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD.
Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse.
Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen som
fiir att kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen.UUABs VD sammankallar

till

löpande möten med dotterbolagens VD.
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Verksomhei 2019

Koncernen Uddevalla Energi består av moderbolaget Uddevalla Energi AB och dotterbolagen
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB.

Fjörrvörme
Budget 2019 ftirutsätter några väsentliga kornponentet': fortsatt god tillgänglighet

!Gl

I

i

Lillesjö

kraftvär.meverk med >97o/o tillgänglighet, bibehållna intäktel på mottagningsavgiftetna samt stabila
biobränslekostnader. Nyanslutningarna antas motsvara gjorda effektiviset'ingar'. Fjärrvärmetaxan i
Uddevalla har sänkts med ca 2 "/o för mindre ftiretag men även de större itiretagen får en sänkning,
dock betydligt lägre. Villataxan sänks med 3-4 o/o i Uddevalla och något lägle i Ljungskile.

Elnöt

Elnät står inför avsevär'da investeringar de kommande åren varftlr en taxehöjning pä 1,5 Vo har
genomfiirts. Transiteringskostnaden minskar något. Det är inte bolagets avsikt att maximera
elnätsintäkterna även om det är möjligt ur ett reglet'modellperspektiv. Resultatet ökar jämfort med
leasingkontrakt avseende äldre mätare är glord och de nya mätarna är inte på plats'
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Renhållningen genomftir en taxehöjning med 4,2 % ftir hushållsavfall och 1,5 % ftjr slam ftir att
finansiera bl.a. minskade intäkter från deponin Havskuren, ökade kvittblivningskostnader fiir t'eturträ
och ökade kostnader fiir hantering av rötbart material. Slammottagningsavgiften ör kunderna
harmonieras med densamma avgift från Västvatten. Därutöver kommer kostnaden Itir kvittblivningen
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Renhållning

av verksamhetsavfall att öka i takt med marknadens örändring.

Pellels

Beräknad produktion äL 44 000 ton varav 42 000 ton avser 2019 års leverans och t'esterande är
eftersläpning f'rån 2018. Koncelnnyttan beräknas uppgå till ca 6,2 mkl och ingår i resultatet. Relativt
omfattande verksamhetsutveckling krävs lol att yttelligare stabilisera fabrikens prestanda.

Elhondel
Antalet nya kunder beräknas inte öka

i

större omfattning. Företaget marknadsftir

i

högre grad

ellorsäljning till fiiretag. Dessa avtal har väsentligt lägre marginal än till konsumenter, men utgör ett
värdefullt komplement i vår leverantör's lelation till respektive fiiretagskund. Fler anvisningskunder
byter till ett rörligt avtal med lägre marginal.

Slodsnöt

Affiitsområde stadsnät är idag en stabil verksamhet och justeral fokus till att öka takten vad gäller
teknik och afftirsutveckling avseende Internet ofThings. Beräknat fler än 6 000 villakunder samt 350
ftiretagskunder vid årets slut.

Kroftproduktion
Ber.äknat elpris för 2019 års produktion är satt
året.

till 35 öte/kWh, vilket naturligtvis kan svänga under

Energiljönster
För att kontrollera det ekonomiska utfallet av nysatsningarna solstolpar och Itirsäljning av solpanelet till
fastigheter ligger dessa vel'ksamheter i en egen produktgrupp,
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Verksomhet 2019

Budgeten omfattar koncernen Uddevalla Hamntetminal, vilket även inkluderat' det helägda
dotterbolaget SwanFalk Shipping AB.
Koncernen verkar på en internationell och konkul'rensutsatt marknad och det som sker i omvärlden,
både i Sverige och inom världsekonomin, har påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i
hamnen. Förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och där'med intäktet', är som alltid svårbedömt och svängningar sker snabbt.

i

verksamheten ftir kommande år kommer bland annat att vara att utveckla
Sörviksomr.ådet, tör att på sikt kunna lämna ytterligare ytor i inre hamnen, samt att arbeta mot stabila
och ökade godsvolymer.

Fokusområden

Kommande års budgeterade godsvolymer över kaj beräknas till I 020 tusen ton, vilket är lägre än
beräknat utfall 2018. Orsaken är främst att spannrnålshanteringen i hamnen beräknas minska med
ungefiir hälften mot ett normalår på grund av att den torra och varma sommaren haft stor negativ
påverkan på skörden. För övliga godsslag så är inga törändringat beräknade. Adderande till
godsvolymerna över kaj tillkommer dessutom närmare 100 tusen ton i budget som inte skeppas med
båt utan enbart hanteras på terminalsidan och transporteras till och från hamnen med lastbil och tåg.
Terminalvolymerna i budget beräknas öka något jämfort med tidigare.

För 2019 budgeteras investeringarnatill l7 mkr. Till detta kommer investelingen i två nya kranar,
totalt beräknade till ca 62 mkr. De totala investeringarna uppgår därmed till 79 mkr'
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Verksomhet 2019

Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som underentt'eprenör' till Bivab, lor tlafikhuvudmannen
Västtrafik. Bolagets bussar används fiir stads- och skoltrafiken i Uddevalla lespektive Uddevalla
kommun samt 1ör Ronden (region-/sjukresor), viss legiontrat'ik i mellelsta Bohuslän och till så kallad
anropsstyrd tågersättning.
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Bolagets nettoomsättning, som budgetelas till I I1,3 mkr, avser ersättningar ftil de upphandlade
trafikåtaganden som anges ovan. Ersättningatjusteras med index och är till viss del även baselade på
rör.liga andelal.. Incitamenten utgår dels ifrån kvalitet - enligt kvartalsvisa undersökningar genom
intervjuer med resenärer - samt med fiirändring av antalet resande som grund.

Det budgeterade resultatet fore dispositioner och skatt redovisas

till

-1,2 mkr. Bolagets intäkter

överstiger. kostnader for verksamheten, också med hänsyn tagen till de f-rnansiella kostnaderna, dock
inte när planenliga avskrivningal medräknas. Eftersom avskt'ivningar inte belastar likviditeten innebär
nuvarande ställning att verksamheten generar ett positivt likviditetsflöde.

Uddevalla Omnibus söker aktivt tillämpliga anbudsförfär'anden

i

sytte att såväl

expandera

verksamheten och därigenom skapa ytterligare intäktel såväl som att på så sätt generera bidrag till de
fasta/gemensamma kostnader.

Uddevalla Omnibus planelar att investera i åtta bussal under räkenskapsål'et 2019' Av dessa är tre
bussar beställda - bestämt av återvunnen upphandling ltir "Mellersta Bohuslän". Härtill ska läggas de
fyra elbussar som kommer att trafikera Uddevalla stadstrafik från halvår'sskiftet 201 9.
Tratlkhuvudmannen bestämmel hur bussarna ska utrustas, maximala ålder tör de bussar som tfatikerar
visst tratikslag, men också genomsnittsåldern tör hela trafikflottan inom sådant trafikslag (till exempel
stadstrafiken). Operatören investerar i fordon i enlighet med trafikhuvudmannens beslut, som t'egleras
i trafikavtal som i sin tur är baselat på upphandlingsunderlaget.
hos
Budgeterade investeringar i fordon uppgår i allt till 21,5 rnkr. Beroende på produktionskapacitet
verksamhetsåret
under
sent
fordonstillverkare är merparten av leveranser beräknade att inkomma

2019.
Bristen på fiirare är alltjämt ett stort ploblem. En viss örbätiring kan skönjas' En mindre ökning av
ökar
antalet iörare har budgeterats 1ör r'äkenskapsåret 2019, vilket innebär att medelantalet anställda

till 125 medarbetare.
Uddevalla Omnibus kommer.också under 2019 attfokusera på aktiviteter med målet att dra till sig ller
NKI
resenärer.. Och än rner nöjda resenärer. Vi har kvar vår målsättning att uppnå 95 % i Västtrafiks
innebär
stadstrafik.
i
vår
tesenärer,
nöjda
f'ler
och
resenärer
mätningar (Nöjd Kund Index). Fler
incitamentersättning till uddevalla omnibus enligt aktuella trafikeringsavtal-

arbetar vidare med att minska vår miljöpåverkan genom att använda ny teknik samt välutbildade
och motiverade ftirare. Målet är att fordonsparken ska bestå av hybrider och i en nära framtid eldrivna

Vi

bussar (eller lika goda alternativ). Samtliga bussar drivs med HVO, ett syntetiskt miljövänligt
drivmedel.
Investeringsbudgeten omfattar en buss ftir stadstlafik. Investeringar är avhängiga vårt projekt med
eldrivna bussar. Nämnda projekt avsel' eldl'ivna bussar inom befintliga avtal med Västtrafik och
beräknas att implemente|as vid årsskiftet 201812019.
Som konsekvens av nedläggningen av tlafiken med Expressbussar ska f?irre trafikåtagande volymer

bära kostnader med en oftirändlad struktur

fiir verksamhet (lokaler m.m.), vilket avspeglar sig i

resultatbudgeten. Budgeten påverkas också av marknadsbrist på verkstadsmekaniker såväl som ftilare,
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Verksqmhet 2019

Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjäftat
i Bohuslän består. Varpå bolaget under'året kommer fortsätta arbetet med att lorstärka Uddevalla som
maritim stad, samt aktivt medverka till besöksnäringens tillväxt och utveckling. Via bolagets f,ra
aff?irsområden:
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Skörgårdsbålorno i Uddevollo
nytt bokningssystem där kunden lätt kan boka sina resor och kommer koppla detta
till ett CRM-system för att skapa bättre telation med våra nya och gamla kunder. 201 9 kommer bolaget
fokusera säljarbetet mot nya och gamla samat'betspattners i form av hotell och konferensanläggningar
och jobba mer tematiserat, med specialkryssningal riktade mot barn och historiska varvsturer' En
lättare renovering av m/s Byflordens salong kommer ske i vår'
201 8 satsades på ett

Förstudien Från Väg Till Vatten

- utan utsläpp kommer att presenteras

under åtet' och törhoppningsvis
infiil i fi'amtiden och med

ge bolaget en guidning vilket trafik- och fartygsbehov som bolaget står
vilken sorts båtar, kollektivtrafik vs trivseltrafik.

Bossholmens Göslhem och Göslhomn
Ett nytt hyreskontrakt är tecknat ftir drift av anläggningen om endast ett år, Bolaget kommer att sänka
gästhemmets dygnshyra på for- och eftersäsong for att öka attraktiviteten ftir skolklasser och
ftireningar. Ett ar.bete attla framen handlingsplan, strategi ftir Bassholmen kommet' genomfiiras under
2019 av Tillväxtkontoret, Uddevalla Kommun'

Uddevollo Turislcenler
Ny lansering av uddevalla.com på engelska kommer ske under'ftirsta tertialet. Även bokningsportalen
med hyrcyklar, gästhamnsplatser, båtturer och guidningar kommer att fi en högre tillgänglighet'
Arbetet med appen Upplev Uddevalla och digitala guidningar av olika platser, väl utvalda
resandeanledningar som strandpromenaden och Skalbankarna etc. kommer att lanseras under året.

Bolaget kommer.utöka samarbetet med de Bohuslänska turistorgauisationerna och på sik anställa
säsongsanställda Bohuslänvärdar. Sarnarbetet med Destination Uddevalla fortskrider främst via de
sociala medierna Instagram, Tlip Advisor, Facebook och You Tube, men också via en ökad satsning
på att skapa aktiviteter ihop åt bolagets bästa ambassadörel'- medborgarna i vår kommun.

Uddevollo Göslhomn med sommorkof6
Gästhamnens renover.ing hoppas bolaget ska ge effekt detta året. Trygghet och tt'ivsel är något som
Uddevalla Tur.ism AB anser är ett gott värdskap. Segeltävlingal som Bohus Racet och event kring
detta som Hamnkalaset ska genomföras och via en inhyrd säljfirnktion 2019 är ambitionen att 1ä till

fler tävlingar för att positionera Uddevalla sorn en självklar plats iör regattol' och andra maritima
tillställningar.

Slrolegiskl drbele

Tillsammans ska Destination Uddevalla och Uddevalla Turism AB arbeta ftir att se över en ny
strukturell organisation, med en gemensam hållbar strategi och vision lor besöksnäringen och dess
tillväxt i Uddevalla. Detta arbete ska omfatta alla de funktioner som det idag avsätts resut'ser ftir, samt
de behov som finns även flamåt.
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det korta perspektivet ska Destination Uddevalla och Uddevalla Turism AB:s, gemensamma

intressen synkas med de r.esursbehov bolagen har och kan samordnas kring. Där'till ska ses över vilka
måI, målgrupper och fokusområden bolagen har', ftir att bli effektiva resulsmässigt även på lång sikt,
fiir en konkurrenskl.aftig och hållbar ufveckling ör att skapa en attraktivare plats att verka på' bo och
besöka.
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Verksomhet 2019

forvaltnings- och
Verksamheten kornmer under 2019 i huvudsak att omfattas av nyproduktion,
år 2018' 4 5 98
av
ombyggnation av fastighetsbeståndet. Stiftelsen äger och ftirvaltar vid utgången
lägenheter och 730 lokaler. Härtill komm et ga"age och parteringsplatser.

i samband med
Stit-telsen har en omsättningsökning pä24,6 mkr som kommer från hyreshöjningar
Sundberg (18'3
samt
EOL
på
Rudan,
RoT-renoveringarnasamt hyresintäkter fijr de nya lägenheterna
år'et kommer
Under
hyresgästftlreningen'
mkr). Vi har inte lofhandlat om 2019 ål's hyleshöjning med
vi

att hyra ut fler p-platsel vilket påvelkar intäkterna med 1,5 mkr'

innebär
Skuldportftiljen beräknas öka med 100 mkr i samband med nyproduktion (Sundberg) vilket
I
budgeten
borgensavgift'
inkl'
pä2,22
Vo
på
ränta
en
baserat
att räntekostnader ökar med 6,2 mkr
ingår en kostnad ltir räntetörsäkring om 1,7 rnkr.

Balansomslutningen beräknas öka med 607 mkr och det beror på nybyggnationsprojektet Sundberg
som pågår samt RoT-r'enoveringarna.
Under året budgeterar.stiftelsel med att investera 104 mk (335 mkr) i stiftelsens fastigheter samt 1,4
mkr i inventarier. Stiftelsen slutftir ROT-renoveringen av fastighetelna på östanvindsvägen och på
Tureborgsvägen22 ochpåbörjar renovering av en fastighet på Skogslyckan efter sommaren. Andra
större investeringar är fasad- och ftinsterbyte på Trygghetsboendet på Skogslyckans torg samt
balkong- och Iiinsterbyte på fastigheten på Noldens väg l. Nyproduktionen i centrum (Sundberg)
beräknas vara klar ftire sommaren 2019 och inrymmer lägenheter, kontor, äldreboende och
gruppboende.

Uddevallahem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop fiir att
minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsltiretagen ska vara
fossilfir.a senast år 2030 och att energianvändningen minskas med 30 procent.

Soliditeten beräknas öka
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till över l9 % vilket är'i linje med Uddevallahems afftirsplan'
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Stiitelsen bildades 1947 ochhar till ändamål att såsom allmännyttigt bostadstöretag inom Uddevalla
ftirväwa, bebygga och ftirvalta fastigheter och tomträtter ftir upplåtelse av hyresbostäder.
på
Under 2019 kommer stiftelsen att ha fokus på att slutfora påbörjat stambyte i 87 lägenheter
på
walkeskroken
lägenheter
Jakobsberg. Inleda ftirhandlingar och projektering av stambyte i 114
på
2020. Utveckla målen mr ätt aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Anpassa lokaler
vid
nya
bostäder
Utveckla
e{terfrågan'
och
behov
utifrån
Ljungskile
i
Trygghetsboendet Sofiedal
Spinnrocksvägen mellan Hasselberget och Herrestads Kyrka'
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Verksomhei 2019

Verksamheten kommel under 2019 i huvudsak att omfattas av itilvaltning av fastighetsbeståndet.
Stiftelsen äger och ftilvaltar vid utgången av år 2018, 180 lägenheter jämte 20 lokaler. Härtill kommer
garage och parkeringsplatser.

Vi har.inte {ör'handlat om 2019 års hyreshöjning med hyresgästftireningen. Stiftelsen fortsättel och
slutitit målningsarbetet på Koryemyren under 2019 och arbetar vidare med den yttle miljön på
Parkvägen. Investeringar är planerat till 0,5 mkr i nya låssystem.
Stiftelsen har två heltidsanställda och under pelioden april-september anställs en miljövärd fiir
utemiljöarbete.
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Verksomhet 2019

Stiltelsens huvuduppgift är att "tiämja ungdomars utbildning och upptbstran" i enlighet med donator
Anders Knapes vilja. För.närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier'. Sedan 2013 har

stiftelsen delat ut 225000 kl eller 15 000 kr/stipendial/är. Från 2019 har stiftelsen beslutat att höja
stipendiesumman ti ll 20 000 kr/stipendiat/åt'.

e
U)

Förutom löpande underhåll av stiftelsens byggnader, parkmark och vägar genomliirs 20 I 9 bland annat
restaurering ay Gustafsbergs badrestaurang vilket delvis kr'äver extern finansiefing. En

{)

byggnadsvårdsplan fiir stiftelsens

tr
ocg
L

tu

3l byggnader,varav

26 är byggnadsminnen, floljs.

Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi men ftir vandrarhemmets del genom
samarbete med Svenska Turistfloreningen STF.

Av stiftelsens 493 hektar mark är

ca 331 hektar skogsmark.

Avverkning av skog sker årligen genom

en långsiktig skogsbruksplan.

Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen
per
benämns nu distributionsanläggning där plovtagningar av det kommunala vattnet sker fyra gånger
år.

Den årliga verksamheten med

stipendieutdelning, fastighetsltirvaltning,

hotell-

och

vandrarhemsverksamhet samt skogsskötsel fortsätter som tidigare. Någon eller några av stiftelsens
byggnadsminnesftirklarade hus kommer att l'estaurelas enligt 2007-ärs byggnadsvårdsplan. Detta
kräver i huvudsak extern finansieling.

övri gl
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slig h elsunderhåll

mm

2O2O'202

I (uton pri oritelsord nin g)

. Bikupan målas
. Fortsatt omtapetsering av möbler i Societeten,
. Vägunderhåll. Saknas grus på många vägar' Kontinuerligt'
. Fortsatt dräneling söder om badrestaurangen' Planeras.
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I

2017

20r

114,4

l0r,5

107,6

?9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

931 ,6

957,5

833,r

63,4

141,5

134,9

99,4

0

0

0

0

r
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1 021

lnvesteringor

I

Budget

201 9

Resultot efler finonsiello poster
Bolonsomslutning

Prognos

,9

den allmänna vattentörsörjningen och avloppshanteringen i
komrnunen, vilket omtättar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena

Uddeva[a Vatten är huvudman

fiir

avloppsvatten och därmed törenli ga verksamheter.

i
Verksamheten ska bedlivas åt ägaren/i ägalens ställe. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar
upprustningar
utbyggnader,
om
bolaget
beslutar
Uddevalla kommun. Tillsammans med kommunen
ltilenlig
och VA-taxor. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan
VAav
fiir
driften
svarar
AB
som
Västvatten
verksamhet sköts av det gemensamma bolaget,
kommun'
Uddevalla
och
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs

är tydligt kuperad och lerdalgångar växlar med berg i dagen. I kustnära
och
områden blir inslaget av berg mer tydligt. Bebyggelsestruktur och topografi ftirstärker varandra

Topografin

i Uddevalla

behov av
gör VA-systemet utbt ett med långa ledningar, många pump- och tryckstegringsstationer och
det finns
men
ytvattentäkt,
en
större
fr'ån
kommer
..r",17ou."r. Den huvudsakliga vattenlorsörjningen
flera
vetk
och
stort
av
ett
upp
byggs
Avloppsreningen
i
kommunen,
också ett antal mindre vattenverk

mindre.
som krävs
Uddevalla Vatten AB är ett taxekollektiv och ska enligt lag bära de nödvändiga kostnader
själv'
ftir att tillhandahålla tjänstelna, i detta fall vatten och avlopp, VA-verksamhet bedrivs enligt
ska finansieras via
kostnadsprincipen. De nödvändiga kostnader som tas ut fiirdelat per vattendänst
ska ha en balanselad
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- och anläggningstaxor'. Taxekollektivet
o/o och anläggningstaxan 3,0 o/o.
på
2,0
brukningstaxan
av
ökning
en
läggs
budget. För 2019

och ufvecklingen i
2019 kommer Uddevalla Vatten fiirutom att arbeta med den löpande driften
på
10 års sikt eller längre,
kommunen sätta extra fokus på vA-plan, åtgärdsplan for örnyelsebehov
råvattenledning ska
statusbedömningar av anläginingarna och framtida slamhantering' Mariebergs

i Uddevalla kommer att
ftirdigställas under året och ett intensivare arbete med att renovera reservoarer
insatser som kommer
inledas 2019. Dessa båda insatser är lagda som så kallade VA-fonder. Andra
ör vatten
göras under. året är skyltning av vattenskyddsområden, bygga Hässleröds överfiiringsledning
utbyggnad
med
fortsätta arbetet
äch spillvatten mellan Hässleröd och Bodele fiir att ersätta lokala verk,
bidrar till att reducera antal
som
slamtork
i
en
investera
och
på
Fräknestranden
vatten
av kommunalt
underlättar
producerad ton/år samt uppfflla kommande krav på hygienisering. Det torkade slammet
spridning alternativt eldning tillsammans med biobränslen'
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Verksomhet 2019

Munkedal, Sotenäs och
Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen i Färgelanda,
av kommunernas
och
utveckling
kompetens
Uddevalla kommun, Bolaget ansvarar ftir drift, underhåll,
gemensamma
det
Genom
ägarbolagen'
på
av
görs
uppdrag
vatten- och avloppsvetksamheter. Detta

Med egna och inhyrda
bolaget västvatten erbjuds abonnenterna god service och tillgänglighet.
i kommunerna'
god
avloppshantering
en
och
resul.sef levererar västvatten AB ett säkert dricksvatten

i

resultatkl'av. Bolagets alla

Budgeter.at resultat fiir 2019 är 0 mkr, vilket är linje med bolagets
är personalkostnader' All
kostnader och intäkter fördelas mellan ägarbolagen. Bolagets största utgift
Alla
for
anläggningsbolaget'
Västvatten
via
sedan
arbetar
personal är anställd i Västvatten och
eller
tidskrivning
via
till
anläggningsbolagen
ut
fiirdelas
kostnader och intäkter som finns i Västvatten
Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts ftir de faktiska nettokostnaderna'

ftirdelningsnycklar'.

utvecklingen i kommunetna
2019 kommer Västvatten ftirutom att arbeta med den löpande driften och
sikt eller längre, statuspå
10
års
{iirnyelsebehov
ftir
åtgärdsplan
sätta extra fokus på vA-plan,
och framtida
bedömningat av anläggninga.nu, ko*p.t.nsutvecklings- och kompetenslorsörjningsplan
nya lokaler vilket innebär att
slamhantering. Under 20i9 kommer del av personalen flytta till
bättre arbetsmiljö fiir befintlig
Västvatten fär en lokal som man kan växa i, det innebär ftirutom en
personal även en investeting under 2019 i de nya lokalerna'
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-0,2

-1,5

Bolonsomslutning

55,7

48,6

lnvesteringor

7,5

1,5

0,3

2,2

Antolonstölldo

200

200

189

199

Nettoomsöilning
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0,0

47,3

1,2

44,7

som omt'attar Uddevalla, Lysekil
Räddningstjänsttörbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalfiirbund
direktion och utgör även
och Munkedals kommuner. Förbundet styrs av en politiskt sammansatt

myndighet ftir räddningstjänsten och sotningsverksamheten. Inriktningen under kommande år är att
minska belastningen på miljön både i samband med bränder och andra olyckot och i den dagliga
verksamheten.

Förbundet

är juridiskt

bundna

att ge

olycksftirebyggande infolmation

till

medborgare,

medlemskommuner, fiitetag och andra myndigheter. För detta krävs extema kommunikationsinsatser
och en väl fungerande intern kommunikation. Det ska ske genom att ha ett aktivt nyhetsflöde som
innehåller aktuell och relevant information på hemsidan. Medarbetarna ska genom ett aktivt intranät
få relevant information inom verksamheten.
på
Ekonomiska medel finns avsatta av Uddevalla kommun ftir att uppftira en ny brandstation
blandstation
nuvat'ande
flytt
av
for
en
medel
avsatta
finns
även
Det
Exercisvägen under år 2019-2021.
i Ljungskile till f.d. reningsverket. En projektering ftir ny brandstation har staltat och innebär ett
samarbete mellan kommunen och ftjrbundet. Även flytt av Ljungskilestationen innebär visst albete'

Efter utredningar. konstaterades att samarbetet mellan de båda räddningstjänstlorbunden Norra
o\
FT
q)

b0

Älvsborgs Räddningstjänstfiirbund NÄRF)-RMB bör utvecklas. Därfor har de båda fiirbundens
direklioner fattat beslut om ett gemensamt ledningssystem med ett inre beftil' Framtidens olyckor
liksom erfarenheter av komplexa händelser i landet möts på effektivaste sätt med en stärkt
ftirbundens
ledningsstruktur.. Samarbetet mellan de båda räddningstjänstfiirbunden ska stärkas utifrån
ledningssystemet
gemensamma
av
det
befintliga ol.ganisationer. Implementering och driftsättning
kommer att ske under året.
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syfte att skapa etTektivare administrativa organisationer

i

länet, med ambitionen att använda

frågor'
kompetenser.optimalt, kommer Räddsam Västra Götaland fortsätta att arbeta med dessa

i kommunerna hal varit en del i utredningen "En
(SOU
2018:54). Denna utredning medftir viss osäkerhet vad
rädåningsdänst"
effektivare kommunal
nästa mandatperiod.
fiir
handlingsprogram
nytt
betr.äffar arbetet med
Styrningen av r.äddningstjänstvelksamheten

Regeringen har

i

sin ftirsvarsinriktningsperiod är 2016-2020 pekat på de att

vi

ska öka operativa

flor såväl militärt ftirsvar
ft)rmågan och säkerställa den samlade Iiirmågan i totalftirsvaret. Planeringen
t'egeringen har beslutat'
anvisningat'som
de
genomfors
enligt
som civilt ftirsvar har åter.upptagits och
beredskap enligt de
höjd
fiir
planering
med
år'et
För vår del innebär det att vi fortsätter under

anvisningar som nu ät kända.
detta genomftirs en
En av ftirbundets stl.ategier är att ha beledskap ftil framtiden. För att leva upp till
och
Jämställdhetsftirmåga'
operativ
och
responstid
studie av framtida insatsberedskap,
fastställda
Den
utafbetas'
jämställdhetsplan
och
rekryteringar
mångfaldsperspektiv ska beaktas vid
arbete och hjälpa oss
värdegrunåen ska bearbetas under år'et och bli en naturlig del av vårt vatdagliga
att nå våra verksamhetsmåI.
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Sociolnömnden
SomhöllsbYggnod
Kuliur och fritid
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Kom mu nfullmöktiges beslut
Förslog till beslui:
att fastställa budget for. åL 2019 med angivna kommunbidrag ftir

kommunfullmäktige,

kommunstyrelse samt nätnnder på totalt 3 403,6 mkr,

att fastställa flerårsplan ftir åren 2020

-

2021 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 353,7 mkr,

respektive 3 370,6 mkr,

att upphäva 4:e att-satsen i kommuntirllmäktiges beslut 2018-06-13 $ 168,
bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneratn på
kommunen, kommunens bolag och stiftelser ftir år 2019'

att

g\

öl
o

b0

4 018 rnkr fiir

Tidigore beslul kommunfullmäktige:
att fastställa skattesatsen ftir år 2019 till22,16 klonoL,

att fastställa budget fiir är 2019 med angivna kommunbidrag fiir kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 310,5 mkr,

att fastställa flerårsplan ftir åren 2020 - 2021 inkl. preliminär'a kommunbidrag

på totalt 3 287,4

mkt

respektive 3 300,6 mkr,
361
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att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminät låneram på 4 170 mkr
fiir kommuneno kommunens bolag, stiftelser och kommunallorbund tör år 2019'

att de finansiella målen lor

2019-2021 fastställs genom framskrivning av kommunfullmäktiges

gällande styrkort lor 2015 - 2018,

om
att uppdr.a till kommunstyrelsen att inom lamen lol avsatta medel i pris- och lönet'eserven besluta
mindre
samt
eventuella
löneökningar
prisoch
kompensation till nämndernas kommunbidrag ftir
justeringar av kommunbidragen i övligt,
redovisas'
att uppdra till kommunstyrelse och nämndet'att genomftira de satsningar och uppdrag som

att fastställa internräntan lor år 2019 till

1,5

o/o

och att reglela kommunbidragen ftir effekterna av

ftirändringen,
ah

li
o6
L

t)

flr

nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl, internbudget
december månad 2018,

att

fiir år 2019

senast under

708 mkr
att godkänna investeringssammanställningell om 795 mkr flor 2019, 941 mkr fot 2020 samt
for 2021,
sätskilt market'ade
att nyinvesteringar och reinvesteringar med projektstart20lg får påbörjas, ftirutom
investeringsobjekt som prövas särskilt av kommunfullmäktige ftire igångsättning,
förutsättningarna ftir
att vid väsentliga ekonomiska ( 10 %) eller velksamhetsmässiga lorändringar av
en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,

I

mkr ska godkännas

av

innan beställning lämnas
kommunstyrelsen genornaktualisering från finansieringsansvarig nämnd
samhällsbyggnadsnämnden,

till

att

samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad

på minst

redovisa hur
finansier.ingsansvarig nämnd ska till respektive ärende om externa hyfeskontfakt
hyreskontraktet'
fiir
nämnden avser att finansiera den åtfiiljande årskostnaden

att

Bilogo 1 Berökning demogrofi
BERÄKNING DEMOGRAFI 2018 - 2025
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Bilogo 2 Genomförondeplonens objekt
Sammanställning av ekonomi, kostnader

för gatu- och parkverksamheten och kostnader/intäkter ftir

mark- och exploateringsverksamheten samt nettokostnad ftir västvatten AB.
inte är uppdatelad'
Inga nya kommunala projekt är uppstartade vilket innebär att nedanstående sammanställning
projekt.
respektive
fijr
Uppdatering sker inom ordinarie ekonomiska uppfoljning
GenomförandePlan bostäder
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lor planperioden 20 19-2021 som
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna genomftilandeplanen
ska läggas in i planen.
Skarsjövallen
underlag till budgetdialog 2019-2021 med tillägget att
(KS20l7/00803)
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Sommonfotlning
Demokratiberedningen ansvarar ft)r att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens
genomftirande och utveckling, ansvara ftir och utgöra jury ftir Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen ftir beredningens ansvarsområde under 2018

Beslulsunderlog
Demokratiberedningens protokoll, 20 I 9 -02-0 |
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 9-0 I - I 5
Verksamhetsberättelse 201 8 ftir demokratiberedningen, 201 9-01
Sammanställning medborgarftirslag 2017 ,201 9-0 I - 1 5

-

1

5

Beslul
Kommunstyrelsen ftlreslar kommunfullmäktige

att godkiinna informationen

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 1 9-03-0
Sebastian Johansson

I

intygar

Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokollsuldrog
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Demokrotiberedning
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s2
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Dnr KS 2018/00829
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ge n

Sommonfottning
Demokratiberedningen ansvarar fiir att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens
genomfiirande och utveckling, ansvara ftir och utgöra jury ftir Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen ftir beredningens ansvarsområde under 2018.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 20 1 9-01 - 1 5
Verksamhetsberättelse 20 I 8 ftir demokratiberedningen, 20 1 9-0 1 - 1 5
S ammanställning medborgarforslag 20 I 7, 20 I 9 -0 | - | 5

Beslul
Demokratiberedningen föreslar kommunfullmåiktige

att godkänna informationen
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-02-12
Elving Andersson, Martin Pettersson

Expedierat 2019-02-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsleskrivelse
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%

2019-01-1s

ffi:

Dnr KS 2018100829

Hondlöggore
Utvecklare Nina Möller
Tefefon 0522-69 60 24
nina.moller@uddevalla. se

verksomhelsberötlelse

201

I

för demokrotiberedningen

Sqmmqnfottning
Demokratiberedningen ansvarar ftir att bereda ärenden om utveckling och samordning
av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsoigarr.ns
genomftirande och utveckling, ansvara ftir och utgöra jury ftir Uddevalla kommuns
demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad
som är gjort inom ramen ftir beredningens ansvarsområde under 201g.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 201 9-0 I - 1 5
verksamhetsberättelse 20 I 8 ftir demokratiberedningen, 20lg -u -l
Sammanställning medborgarfiirslag 2017, 20 I 9-0 1 - I 5

5

Förslog lill beslut
Demokratiberedningen ftireslår kommunfullmiiktige

att

1(1)

Kommunledningskonlorel

godkänna informationen

Peter Larsson

Kommundirektör

/h^ud

Nina Möller
Utvecklare

Verksomhelsberöllelse 2018 för
demokrqliberedningen

{ffi:

2019-01-15
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Dnr:2018/00829

Hondlöggore
Utvecklare Nina Möller
Tefefon +46522696024
nina.moller@uddevalla. se

Verkso m h els berötlelse

2O1

8 för de mo krolibered

ni n g e n

[edomöler
Alf Gillber g, S or dforande
Ralph Steen, L vice ordforande
Anna-Malin Björk-Joelsson, C / Hosam Waarie, C från och med 2018-03-14
AnnaTora Huss, MP
David Sahlsten, KD
Maria Nilsson, S
Stefan Kudryk, V

Beredningens uppdrog

o
o
o
o

Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete
De kommunövergripande samrådsorganens genomftirande och utveckling
Ansvara ftir och utgöra jury ftir Uddevalla kommuns demokratipris

Initierademokratiprojekt

I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till den.
Beredningen får även väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.
Beredningen ska ftilja den verksamhet inom kommunen som hör till dess
uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner
pakallade.

Kom

munledninoskonlorel

Ekonomiovdelninge

www. uddevollo,se

n

Postodress

Besöksodress

45I81 UDDEVALLA

Slodshusel Vorvsvögen
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I
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E-posl kommunledningskontoret@uddevollo.se
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Verksomhelsberöllelse 2018
demokrqliberedningen

to

ffi:

för

2019-01-15

2 (8)

Dnr:2018/00829

Verkso mhelsbeskrivning
Demokratiberedningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll i januari, juni,
sammanträde den 14 mars, då beredningen
vid ftregående sammanträde inte var beslutsmässiga.

juli och augusti. Under året hölls ett extra

Beredo örenden om ufueckling och somordning ov kommunens
demokroliorbefe
Revidering av systematiskt arbetssätt med medborgardialog
I samband med ett beslut i Kommunfullmäktige i början av är 2017 gällande
florändringar av kommunens påverkanskanaler fick kommunledningskontoret i uppdrag
att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog. En utvärdering och en
workshop genomft)rdes under är 20Il och utifrån dessa inspel togs ett förslag till ny
text fram under hösten. För att värna om en bred förankring skickades ftirslaget på
remiss till samtliga nämnder och ungdomsfullmäktige och råden lor äldre och personer
med funktionsnedsättning. Synpunkterna hanterades och under våren ställde sig både
Demokratiberedningen och Kommunstyrelsen bakom den text som sedermera
beslutades i Kommunfullmäktige den 13 juni 2018.
De viktigaste förändringama i det nya systematiska arbetssättet med medborgardialog
är:-

-

Tydliggörande av vad som omfattas i begreppet medborgardialog.
Stärkt fokus på den demokratiska jämlikheten och strävan efter att nå grupper
som har svårt att göra sin röst hörd.
Tydliggörande kring när dialog lämpar sig och avväganden ftir genomftirande av
medborgardialog.
Styrning mot att utvärdering är obligatoriskt att genomfiira tillsammans med de
som har deltagit.
Styrning mot att återkoppling alltid ska ske till deltagarna och till allmänheten
på kommunens hemsida.
Alla nåimnder ska i samband med budgetdialog och verksamhetsplan utse
lämpliga objekt eller områden för arbete med medborgardialog.

Insatser för att öka valdeltagandet
Demokratiberedningen hade ett litet överskott från år 2017 och beslutade att använda
dessa medel for att genomföra insatser ftlr ett ökat valdeltagande tillsammans med en
satsning från kommundirektören. De utftirdes via ett uppdrag till
arbetsmarknadsavdelningen.
Nedan ftiljer exempel på de insatser som genomftjrts av integrationsenheten,
vuxenutbildningen och gymnasieskolan inftir valet:
- Information på nationaldagen, röstskolor, valcaf6er, politikerträffar.
- Demokratidag på SFI.
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till ungdomsftirbunden

Infiirandet av årlig medborgardag - deltagande på Bo- och Levamässan
I september 2017 beslutade kommunfullmäktige, som ett svar på en motion om
inforandet av en årlig medborgardag, att man skulle se över möjligheterna för
förtroendevalda att kunna delta på behntliga forum ftir att kunna ftira dialog med
medborgarna. Ett forsta försök genomftirdes på Bo- och Leva-mässan i april 2018, men
då mässan inte kommer att genomftiras under 2019 har demokratiberedningen föreslagit
kommunstyrelsen att jobba vidare med motionens intention.

De komm u növ ergriponde sområdsorgonens genomförande och ulv eckling
Sedan 1 januari 2017 har demokratiberedningen det samlade ansvaret för kommunens
övergripande samrådsorgan; rådet ftjr äldre, rådet för personer med
funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Socialnämndens ordförande är tillika
ordftirande ftir de båda råden, vilket gör att demokratiberedningen endast foljer rådens
genomft)rande och fängar upp behov av eventuella revideringar i hanteringen.

Utveckling av ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde under 2017 en ny arbetsordning ftir
ungdomsfullmäktige, som byggde på det underlag som beredningen tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av unga arbetade fram. Nyheter i arbetsordningen ftir är att
ledamöterna ska väljas på varje skolhus/grundskola samt att fritidsgårdama och
ungdomsft)rbunden från de partier som finns representerade i fullmäktige väljer
ledamöter. En annan nyhet är att ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska arvoderas i
enlighet med kommunens riktlinjer ftir ekonomisk ersättning flor förtroendevalda.
Ungdomsfullmäktige ska även utse en styrelse som ansvaraför att planera och bereda
sammanträdena.

Den nya arbetsordningen började gälla 1 juli2017, men på grund av att
ungdomssamordnartjänsten inledningsvis var vakant kunde val till ungdomsfullmäktige
inte genomftiras enligt plan. En viss satsning på marknadsftiring och
informationsinsatser genomfördes under året, men intresset från ungdomarna var lågt
och eftersom det inte kom in tillräckligt med nomineringar till ungdomsfullmäktige gick
det heller inte att genomföra ett val vid uppstarten av höstterminen 2018.I syfte att
väcka intresse för frågan hos fler ungdomar har ungdomssamordnaren genomfort ett par
informationsträffar under november och december. Planen var att hitta personer som
skulle kunna inspirera fler att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Det har också utsetts
en arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsftirvaltningen, barn- och
utbildningsftirvaltningen och kommunledningskontoret som under 2019 för att stärka
samarbetet mellan ftirvaltningarna fiör att få igång ett ungdomsfullmäktige i linje med
den beslutade arbetsordningen.
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Ansvorq för och utgöra jury för Uddevollo kommuns demokrofrpris
Uddevalla kommun delar arligen ut ett demokratipris ftir att uppmärksamma och belöna
en enskild person/personer, ftirening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt
värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av
diskriminering i Uddevalla.
Demokratipriset består av ett diplom samt 10 tkr som delas ut i samband med firandet
av Sveriges nationaldag den 6 juni. Utav de nomineringar som inkommit till kommunen
så valde juryn att tilldela 2018 års demokratipris till 'Samhällsguide Uddevalla' med
motiveringen:
Samhallsguiderna cir kommunmedborgare som hjalper nyanlclnda att komma in
i svenska samhrillet. De ger av sig sjdlva, vilket både samhrille och demolvati
vinner på.
Delaktighet, förståelse for våra medmdnniskor och nyfikenhet - det rir så
demolvati föds i vardagen. Genom att tilldela samhcillsguiderna priset vill
Uddevalla kommun uppmdrksamma deras viktiga insatser och öven öka
krinnedomen om denna v erks amhet.

nili e r q

olip r oje kt
Under 2018 inbjöds Uddevalla kommun att delta i ett projektnätverk, anangerat av
Sveriges kommuner och landsting (SKL), med syfte att utveckla medborgardialogen
kring verksamhetsresultat samt att tydliggöra vilka mått/resultat som är särskilt
intressanta för medborgarna att ta del av. Avsikten är att öka delaktigheten och
förtroendet hos medborgama. Erfarenheter och goda exempel från nätverket kommer att
spridas till andra kommuner. Kommunstyrelsen fattade i april beslut om deltagande och
demokratiberedningen utgör styrgrupp ftir kommunens eget utvecklingsarbete inom
ramen ftir projektet.
I

d e m o kr

Efter avstämning på beredningens sammanträden blev kommunens bidrag att
genomftira en e-dialog i form av en enkätundersökning om vilka verksamhetsresultat
som medborgarna är intresserade av att veta mer om, samt vad man tycker om den
webbsida som finns ftir att jämftira kvalitet inom kommunens olika verksamheter. I
skrivande stund pågår undersökningen och resultatet från den kommer att arbetas vidare
med under är 2019.

Övrigofrågor som beredningen diskuferof och informerof sig kring
Kommunens kontaktcenter
Medborgardialog kring gestaltningsprogram inom översiktsplan Ljungskile
Ett medborgarforslag om att möjliggöra sökningar av tidigare medborgarftirslag

{ffi:
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i Stockholm den 23 maj

Regeringens demokratistrategi "Strategi för en stark demokrati
ftirankra, ftirsvara"
Valdeltagandet i kommunen 2018
S CB-medborgarundersökning
Samhällsguide Uddevalla

-

främja,

Uppföljning ov medborgordiologer i kommunen
Under 2018 har ett antal större medborgardialoger genomft)rts, och till de dialoger som
viktiga dialogliknande insatser gjorts som syftat till
att stärka fortroendet hos medborgarna, främja ett gott dialogklimat och få till stånd
bättre beslutsunderlag för kommunens nämnder.

nåimns nedan har också en hel del

Avdelningen ftir strategisk samhällsplanering inom kommunledningskontoret
arrangerade under våren 2018 sex medborgardialogmöten runt om i kommunen for att
ffi medborgamas tankar och synpunkter om sin närmiljö, med syfte att ta med dessa
synpunkter in i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan for kommunen. Personer från
fler frirvaltningar deltog också vid dialogmötena. Mötena hölls i Backamo, Bokenäs,
Dalaberg, Lanegården, Skredsvik och Åh stiftsgård och samlade ca 20-50 personer på
respektive ställe. I samband med dialogen på Dalaberg genomft)rdes också en dialog på
den närliggande fritidsgården och kommunens ungdomssamordnare genomförde även
en dialog med en grupp unga kvinnor, kallad "Girl Equal". Det som framkom på
mötena sammanställdes i stora kartor som sedan har redovisats till deltagarna per mail.
Därefter har inspelen använts in i arbetet med nya politiska riktningar och kommer att
finnas med som ett bakgrundsmaterial i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. En
intem utvärdering av dialogerna påbörjades i december och kommer att sammanställas i
början av 2019.I sammanhanget bör också nämnas att grundskoleforvaltningen drev ett
projekt "Elevemas hållbara 2030" som syftade till att elever i årskurs 8 skulle
visualisera sig år 2030 och komma med förslag till aktiviteter eller uppfinningar som
skulle gynna Uddevalla ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån de globala målen. Materialet
från detta arbete kommer att finnas med som ett bakgrundsmaterial i det fortsatta arbetet
med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden- och forvaltningen arrangerade i november en
medborgardialog gällande ombyggnation av en lekplats i Källdalsparken. Tre olika
temaftirslag till utformning av lekplatsen hade utarbetats och medborgarna skulle få
chansen att avgöra vilket av forslagen som under 2019 ska realiseras till en ny lekplats.
Ca 140 hushåIl i närheten av lekplatsen bjöds in till ett möte ftir att fa möjlighet till mer
information om de tre ftirslagen. Därefter erbjöds möjlighet för de närvarande attpä
plats rösta på sitt favoritförslag, och i samband med detta startade även en digital
omröstning på kommunens hemsida. Vid mötet deltog ca 20 st barn och ca 10 st vuxna.
Dessvärre krånglade tekniken i samband med den digitala omröstningen, så den fick
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göras om. Slutresultatet blev att 124 röster inkom och temat "Under ytan" var det som
flest personer röstade på. En utvärdering av dialogen pågår.

Bam- och utbildningsnämnden har etablerade kanaler för dialog med sina brukare, både
ftiräldrar och elever inom nämndens verksamheter. Dialogmöten mellan ftirtroendevalda
och brukare har under året ftjrts bland annat kring ftjrskolebussar och lokaler.

Uppföljning ov kommunövergriponde påverkonskonoler
Uddevalla kommun har ett antal kommunövergripande kanaler för medborgarna att
påverka genom; medborgarftirslag, synpunktshantering, råd for äldre, råd för personer
med funktionsnedsättning samt ungdomsful lmäkti ge.

Ungdomsfullmäktige har som tidigare nämnts inte varit aktivt under året.
Demokratiberedningen har övertagit ansvaret for råden utveckling och genomftirande
för att skapa samsyn mellan kommunens övergripande samrådsorgan. Råden
sammanträder sex gängerlär varav två gånger är gemensamma ftir de båda råden.

Kommunala rådet för äldre består av 18 ledamöter varav tio är representanter från
pensionärsorganisationer och ätta är representanter från nämndernas presidium (två från
varje). Varje ar ska även kommunstyrelsens presidium delta vid tväav rådens
sammanträden. Närvaron bland representantema från pensionärsorganisationerna har
varit genomgående hög på samtliga sammanträden. Däremot har närvaron från vissa
nämnders presidier varit relativt låg, delvis på grund av krock med andra sammanträden
Rådet for äldre har under 2018 informerat sig kring frågor om bland annat
brukarundersökning om äldreomsorgen, Uddevallas nya badhus, kommunens
Kontaktcenter, digitalisering inom socialtjänsten och kommunens ekonomiska läge.
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning består av 18 ledamöter
varav tio är representanter från handikapporganisationer och åtta är representanter från
nämndernas presidium (två från varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium
delta vid två av rådens sammanträden. Även för rådet ftir personer med
funktionsnedsättning har närvaron varit hög bland representantema från
handikapporganisationerna medan frånvaron bland representanterna från vissa
nämnders presidier har varit relativt låg. Under 2018 har rådet bland annat informerat
sig kring frågor gällande kollektivtrahk, nya detaljplaner i kommunen,
bostadsanpassning, upprustning av kommunens lekplatser och daglig verksamhet på
arbetsplatser ute i samhället.

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom
medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd
niimnd inom ett år från det att de har inkommit. Under 2017 inkom 68
medborgarforslag, knappt 40%o av förslagen kommer från kvinnor och dryga 60%
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kommer från män. Två av dessa ryms inte inom den kommunala kompetensen och har
därftir awisats. Av de återstående 66 ftirslagen som ska hanteras är det ett förslag som
ännu inte har fått svar. Av de 65 förslag som har hanterats klart har två bifallits och ett
delvis bifallits, vilket ger en påverkansgrad ftir medborgarftirslag pä ca 4 oÄ, ennivä
som har minskat med tiden. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fatt
omhänderta flest ärenden; 31 ftirslag. Därefter kultur- och fritidsniimnden; 16 förslag,
kommunstyrelsen; 14 ftirslag, socialnåimnden 3 förslag, barn- och utbildningsnämnden;
I ftirslag och kommunfullmäktige har beslutat i ett ft)rslag.
De flesta medborgarftirslag hamnar varken i kategorin "bifall" eller "avslag" utan de
blir "besvarade" (se Sammanställning medborgarförslag2016).I flera fall är det svårt
att avgöra och svaret är positivt eller negativt. I många av nämndernas svar hänvisas till
pågående eller planerat arbete. Däremot finns ingen uppftiljning gällande ett
medborgarförslags faktiska påverkan i det fortsatta arbetet. I flera fall ges det i samband
med att nämndema beslutar om medborgarförslagen uppdrag till förvaltningarna att
utreda frågan eller arbeta in förslaget från medborgama i en kommande process. Hur
arbetet fortlöper går dock inte att ftilja i själva ärendet för medborgarftirslaget.
Under 2018 inkom fler medborgarforslag än någonsin: 91 st. Vid nästa årsskifte görs en
uppföljning av vad dessa förslag resulterat i.

Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomåI. Under
2018 har det totalt inkommit 60 synpunkter varav 24beröm och 36 klagomåI. Vid en
jämftirelse med föregående år har berömmen ökat och klagomålen minskat.

Nömnd

Beröm

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

2

Kloqomål

Totoll

1

J

0

7

7

J

2

5

S amhäl I sby gnadsnämnden

15

4

t4
t2

29

Socialniimnden

24

36

60

g

Totalt

l6

Berömmen handlar ofta om att medborgare uppskattar saker som kommunen har gjort i
den offentliga miljön; snöröjning och sandning, gatustädning, fin lekplats, markering av
cykelbanor, klottersanering, m.m. Det handlar också en hel del om olika enheter i
kommunens verksamheter som man tycker fungerar mycket väl med ett stort
engagemang från personalen inom ftirskola, hemtjänst, äldreboende, m.m. Även
biokväll för ungdomar, midsommarfirande i museiparken och det nya biblioteket i
Ljungskile är saker som uppmärksammats positivt.
En hel del av de inkomna klagomålen är inlämnade av personer som vill vara anonyma
och går därför inte flor ansvarig ftirvaltning att återkoppla på. Men ärendena lämnas
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alltid Over från Kontaktcenter till ansvariga chefer, fastän det i ärendedokumentationen
kan vara svårt att se om det skett någon åtgärd eller liknande. De flesta klagomålen där
personen önskar återkoppling har efterftiljts av en diskussion med ftirvaltningen. Några
ärenden har inte hunnit hanteras ännu, eftersom de inkom så sent på året. En del
klagomål har också rört sådant som är svårt fcir kommunen att påverka, till exempel
ordningsfrågor eller en störd fisketur.
Exempel på resultat från inkomna synpunkter:
o Klagomål kring att det var låsta dörrar till en öppen träff med
bygglovshandläggare. Kommunen har därefter ändrat rutinerna ftir att hålla
dörren öppen på kvällstid så att det inte ska inträffa igen.
o Klagomål på bemötande i receptionen till en av kommunens fritidsanläggningar.
Ansvarig chef svarar att synpunktema tas med i det fortsatta arbetet med
våirdegrund, kundnöjdhet, m.m.
o Klagomål på nedtagen parkeringsskylt i samband med renovering av ett räcke.
En ny skylt sattes upp.
o Klagomål på dålig snöröjning. Förvaltningen tar med sig detta i dialog med
upphandlad leverantör.
o Klagomål om bemötande på äldreboende. Klagomålet har resulterat i utredande
samtal med personal och den boende och frågan anses därmed omhändertagen.

Budget

Demokratiberedningen
Demokratipriset
Arvode
Ovrist
Totalt

Utfall
(tkr)

Awikelse

Budget

2018

2018

(tkr)

2018 (tkr)

10

10

0

73

63

-10

11

l8

7

94

9l

-J

Demokratiberedningen har år 2018 haft en budget på 91 tkr. 1Otkr är avsatt for
demokratipriset, 63 tkr ftir arvoden och 18 tkr ftjr övriga kostnader såsom konferenser
och resor. Totalt sett är budgeten i princip i balans, endast ett litet underskott redovisas
på 3 tkr.

Bilogor
Sammanställning medborgarftirslag 2017 .

Diarienummer
Kommunstvrelsen
2077/3s

Från Kommunfullmäktige
Avvisas, ligger utanför den kommunala
ko m oete nse n

Förslagets innehåll i korthet

Beslut

Ommålning av Kampenhof

Avvisas

Motivering

2077/37

Överlämnas till kultur och fritid

Bygga en skatepark i Herrestad

Besva rat

Det ligger ett uppdrag att utreda behovet av skatepark i en antagen plan, och
arbetet får rvmmas där.

2Or7/47

överlämnas till samhällsbyggnad

Bygga ett parkeringshus under Kungstorget.

Avslag

Förslaget anses i strid med nuvarande inriktning för stadsutvecklingen

2017 144

Överlämnas till samhällsbyggnad

Dra om en gatuanslutning i Ljungskile.

Avslag

Förslaget är inte genomförbart pga planer att sälja mark som är aktuell
ä

Ändra namn på "Västra Kurveröd" till "Rålseröd"

2077 /63

Remiss Kulf, sedan KS, beslut i

zorT 164

överlämnas till samhällsbyggnad

2077 /75

Överlämnas till kultur och fritid

Bygga en inomhushall för kickbike, eller diskutera
en plats utomhus med kommunen.

Besvarat

2Or7 177

Överlåmnas

lnte riva gamla hus iGustavsberg

Avslag

2017 178

överlämnas till samhällsbyggnad

lnte stänga järnvägsövergång i Höjentorp, utan
bygga en viadukt.

Avslag

KF

KS

lnte riva bebyggelse i anslutning till

2017 l8O

Överlämnas

2017 l1O3

Överlämnas till kultur och fritid

2017/108

Förbättra en väg vid Sanders dalar med ett lager
singel.

KS

Stra nd

p

Besvarat

reborg.

Avvisas, ligger utanför den kommunala

Önskan om cykel- & gångväg samt belysning

kompetensen

Bo ke n äs.

i

Önskan om belyst cykel- och gångväg mellan Torp

Bifall

Överlämnas till samhällsbyggnad

lr42

Överlämnas till samhällsbyggnad

2O7tltso

Överlämnas till samhällsbyggnad

2077 1757

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om cykelväg vid Rotviksbro-Lanesund.

Besvarat

2Or7h52

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om cykelväg mellan Torp och Rotviksbro.

Besvarat

2077

Ta bort parkeringsförbud på del av gata
Li u

i

ngski le.

Önskan om belyst cykel- och gångväg mellan Torp

och Rotviksbro.

Att ändra etablerade områdesnamn ska göras restiktivt och Rålseröd används
ett väsnamn och bevaras Då så sätt.
Kommunen har som rutin att återställa vägar efter genomförda skogsarbeten,

i

och ska eöra så även i detta fall.

Det ligger ett uppdrag attta fram en aktivitetspark, och behovet av kickbike ska
inrymmas i detta uppdrag.
lnte ekonomiskt försvarbart att renovera de aktuella husen.
För kostsamt att bygga en viadukt och går heller inte i linje med ambitionen att
minska genomfartstrafiken iområet. Förvaltningen ska återkomma med att ha
Utifrån en besiktning av kommunens fritidshus i Bodele görs bedömningen att
de behöver rivasFörslaget ligger i linje med kommunens planer och lederna vid Tureborg
kommer att rustas upp inom befintlis budset

Avvisas

2017 lt32

och Rotviksbro.

i

et.

en dialog i frågan med de boende.
Avslag

ro m e nad en.

Märka ut vandringsleder och underhålla dem på
Tu

Avslag

re nd

Besva rat

Avslag

Besva rat

Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen

(Kommunledningskontoret)

i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

Av trafiksäkerhetsskäl kommer man inte att upphäva parkeringsförbudet.
Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen

(Kommunledningskontoret)

i dessa frågor - därför delges detta förslag åven KLK.

Vägen ärTrafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen

(Kommunledningskontoret)

i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

Vägen ärTrafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen

(Kommunledningskontoret)

i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

2077 1787

Överlämnas till kultur och fritid

2077 1216

Överlämnas till samhällsbyggnad

20771237

överlämnas till samhällsbyggnad

UF tycker bifall.

Anlägga fullständiga basketplaner och/eller

basketkorgar i anslutning till Strandpromenaden
Container för "halvdåliga" saker som går att fixa
till för den händige i syfte att återvinna mer.
Förslag om att inrätta återbruksavdelning på
återvinningscentralerna i Ljungskile och

Besvarat

Förslaget får ingå i arbetet med en aktivitetspark, som ska präglas av
med bo rga rinflyta nde.

Besvarat

Besvarat

Havsku ren.

till ett pågående arbete med ny avfallsplan som det ska
genomföras dialog kring under hösten 2017.
SBN hänvisar

att det redan vinns återbruksdelar i Ljungskile och Havskuren +
hänvisar till ny avfallsplan med planerad dialog/samråd kring denna.

SBN svarar

att den aktuella platsen är avhängigt av ett annat planarbete, och
man får återkomma i frågan när det ärendet är beslutat. Det ska också under
2018 påbörjas ett arbete med att ta fram en upprustningsplan gällande aktiva
SBN svarar

20111239

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om upprustning av fotbollsplan/lekplats
på söder i Uddevalla.

Besvarat

mötesp latser.
KOF

Fråga om en utlovad skatepark I betong, hur går

2077 1268

Överlämnas till kultur och fritid

2017

/272

Överläm nas

till samhällsbyggnad

måltider på ett enkelt sätt ska kunna ta del av
information om matens ursprung.

20771277

Överlämnas

KS

de ensamkommande flyktingbarn som varit här

det? Har inte fått svar på tidigare frågor.

Besvarat

Förslag om att man när man äter kommunala

Förslag om att politikerna ska be om amnesti

Bifall

för
Besva rat

mer än 1 år.
2Ot7l29O

Överlämnas till kultur och fritid

2077/335

Överlämnas till samhällsbyggnad

Acceptera graffitti som en konstform genom

sraffittivecka på Skosslvckan, m.m.

Besva rat

Förändring av en vägkorsning, enkelriktning av en
Avslag
vägsträcka och uppmjukning av en infart.

hänvisartill att det aldrig har utlovats någon skatepark, och att det hela

bygger på ett missförstånd. I framtiden ska man försöka uttrycka sig tydligare
med ett enkelt språk för att undvika den här typen av situationer. KOF hänvisar
också till att man har ett beslut om byggande av en aktivitetspark, år 2016.

SBN

gerförvaltningen i uppdrag att hitta en rutin för att info om ursprungsland

ska finnas tillgänglig i restaurangerna.

beslutar att förslaget inte ryms inom den kommunala kompetensen, samt
uppmanar ledamöterna att hantera frågan inom respektive partiorganisation.
KS

KOF meddelar att

graffitti är en konstform som Uddevalla kommun gärna

stöd er.
SBN ser

att dessa frågor måste hanteras i ett större sammanhang i och med den

nya Trafik- och parkeringsstrategin, samt att man inte håller med om en av

lösningarna krine en infart.

att frågan varit på remiss hos Uddevalla Energi och de har påbörjat
ett projekt med att bygga en solkraftanläggning under år 2018, därmed är
SBN svarar

2077137s

Överlämnas till samhällsbyggnad

En satsning på solenergi av Uddevalla Energi.

Besvarat

förslaget besva rat.
Delvis
2017 1378

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag som rör trafiksituation och upprustning

bifall/

kring Göteborgsvägen.

de lvis

SBN bifaller förslaget om en trafikspegel och anser resterande besvarat.

besva rat

Förslag om gång- och cykelväg i Ljungskile, med
2Or7

/389

överlämnas till samhällsbyggnad

hänvisning till tidigare förslag där åtgärd helt har

Besvarat

uteblivit.
2077

/405

Överlämnas till kultur och fritid

Skapa

fler utebasketplaner i centrala Uddevalla

Besvarat

SBN säger att synpunkten ska beaktas i kommande

prioriteringar av nya gång-

och cykelvägar i budgetarbetet för 2019.
Förslaget får ingå i arbetet med en aktivitetspark, som ska pråglas av
m ed bo rga ri

nflyta nd e.

2077/422

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om ramp för bl.a. barnvagn i anslutning

till

trappor vid Rävgiljan.

SBN säger

Besvarat

p

20t7 /43r

överlämnas till samhällsbyggnad

/444

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om att stänga av Norra Hamngatan från

biltrafik och tillåta uteserveringar m.m.
Förslag om fartsånkning till 40 km/h generellt

2077

Besvarat

i

centralorterna samt inrättande av kommunala

Avslag

trafikka meror i tätorterna.
2077 1456

Överlämnas till kultur och fritid

2077 1475

Överlämnas till kultur och fritid

Förslag om badbrygga/flytbrygga på

Avslag

Herrestadsfiället/Smedsvattnet.
Förslag om lekplats och utegym på Hälle
Lj u

i

Besvarat

ngs kile.

att en ramp går inte att göra vid befintlig trappa, utan det är en brist
till listan över sådana i gång- och cykelvågsnätet inför kommande

som får läggas

riorite

SBN

ri nga

r.

hänvisartill ett redan fattat beslut som ligger i linje med förslaget.

till en antagen Hastighetsplan samt att det
princip inte går att få tillstånd kommunala fartkameror itätorter.
SBN avslår förslagen med hänvisning

att det inte är lämpligt att anlägga en ny badplats på
sfiället.
KOF hänskjuter föreslaget till pågående arbete med kartlåggning och utveckling
av spontana, aktiva mötesplatser som görs tillsammans med samhällsbyggnad
KOF anser av flera skäl
He rrestad

och barn- och utbildning.
Det finns intentioner kring renovering av biblioteket, men som påverkas av

/505

överlämnas till kultur och fritid

2077/507

överlämnas till kultur och fritid

2017/532

Överlämnas till kultur och fritid

2O7t/547

överlämnas till socialnämnden

20t7

20t7 1562

överlämnas till samhällsbyggnad

2Ot7 ls68

Överläm nas

till kommu nstyrelsen

Förslag om renovering av Stadsbiblioteket.

Besvarat

Försläg om fler kåtor/övernattningsmöjligheter på
He rrestadsfjä

llet.

Förslag om att anlägga ett konstsnöspår vid
Sanders dalar.
Förslag om wifi

till boende på Rosenhäll.

Förslag om att anlägga en cykelövningsbana

centrum

Att utöka bussar till Rotviksbro och använda
planerade hållplatser med ändhållplats Furuhall.
Förslag att kommunen inte ska upphandla eller

kulturhus tas kommer man att arbeta med renovering och utbyte av inventarier
ibefintliea lokaler.

Besva rat

Förvaltningen tar med sig synpunkterna i arbetet med att vidareutveckla
Herrestadsfjä llet.

Avslag

En utredning om konstsnöspår i samverkan med UIS har avslutats och det går
inte att genomföras eftersom UIS inte kan vara drivande i projektet.

Besvarat
i

huruvida det kommer att fattas beslut om ett kulturhus. Till dess att beslut om

Besvarat

Från och med november 2017 finns det.
Om någon förening är villig att ta på sig uppgiften kan kommunen ta fram en
Iämolis olats.

Besvarat

Tjänsteskrivelse om att kollektivtrafik börfölja de stora stråk som finns, och
enstaka busslinjer med lite befolkning bör undvikas.

Besvarat

Förvaltningen hänvisar till genomförd upphandling ihop med fler kommuner där
kraven är både ekoloeisk och frieående oroduktion.

ls97

Överlämnas till kommunstyrelsen

2077 1603

överlåmnas till samhällsbyggnad

Hundrastgård i Sanders dalar

Avslag

Det är inte en låmplig plats pga det är fårbete på platsen och saknas parkeringar

2077/604

Överlämnas till samhällsbyggnad

Fler och färggladare papperskorgar i centrum.

Besva rat

Frågan får beaktas i projektet med Kungsgatan och Kungstorget

20171605

Överlämnas till barn- och utbildning

Flytta fram studenten en vecka år 2018 pga krock
Avslag
med fasta.

2Ot7

2Ot7

/607

Överlämnas till kultur och fritid

köoa

bu räes.

lnrätta Hälsans stig i kommunen

Avslag

Studenten flyttas inte pga läsårstider planeras med 18 månaders framförhållning
samt att man heller inte tar hänsyn till olika religiösa högtider, utan bara den
svenska almanackan.
Finns inga ekonomiska resurser att göra just "Hälsans stig" just nu, men
intentionen i förslaget ligger väl i linje med kommande planer för tätortsnära
friluftsliv i Uddevalla.

i

2077 /608

Överlämnas till kommu nstyrelsen

2077 /619

Överlåmnas till kommunstyrelsen

2077 /625

Överlämnas

20t7 /643

till socialnämnden

Överlämnas till kommunstyrelsen

Förslag om en rondell vid avfart mot

Vägen är Trafikverkets ansvar, och de har sagt att man ska införa
mötesseparering på vägen, inget annat är känt. Kommunen instämmer i att det

Besvarat

Forshälla/Resteröd från väg 44.
Gratis resor med kollektivtrafik för pensionärer

Besvarat

Öppna 8 korttidsplatser för palliativ vård

Besva rat

Byte av kommunvapen

är en hårt trafikerad väg som bör förbättras.
Finns ingen prioritering på just fria resor för +65 åringar i kommunen, får i så fall
lyftas iett politiskt sammanhang.
Frågan anses besvarad i och med ett nytt uppdrag om att öppna en palliativ
avdelnin
KS hänvisar till bevarande av kulturarv och att det sannolikt inte skulle
godkännas av Heraldiska nåmnden, men rekommenderar istället att man kan
använda sig av det platsvarumärke som kommunen hartagit fram som ligger
mer i linje med det förslagsställaren efterfrågra. Detta varumärke finns

Avslag

tillgängligt på hemsidan för nedladdning.
Delvis

20171647

Överlämnas till samhällsbyggnad

Bättre underhåll av stadens gator, framför allt
besvarat
Norrtullsgatan & Kungsgatan + fler gratis p-platser
delvis
i centrala uddevalla.
avslag

/

Gällande bättre underhåll hänvisar man till pågående arbeten men avseende
gratis p-platser ser man att nya avgiftsregler med p-avgift istället har ökat
tillgä nglighete n.

Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hänvisning till att KoFnämnden avser utreda frågan.

2077/679

Överlämnas till kommunstyrelsen

Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow

Besva rat

2017 1680

Överlämnas till kommunstyrelsen

Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow

Besvarat

Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hånvisning till att KoF-

Besva rat

nåmnden avser utreda frågan.
Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hänvisning till att KoF-

2077

/69I

överlämnas till kommunstyrelsen

Byta ut nyårsfyrverkerier mot alternativt firande.

nämnden avser utreda frågan.
2077 1693

Överlämnas till kommunstyrelsen

lnföra gratis västtrafikresor under lågtrafik från 65
Besva rat
års ålder i stället för 75 år, dvs alla pensionärer.

Finns ingen prioritering på just fria resor för +65 åringar i kommunen, får i så fall

2077171.6

Överlämnas till kultur och fritid

Belvsning oå badbrveean vid Biursiön.

Hänvisning till en vinterbadolats vid Sörkullen.

2077 /72s

Överlämnas till samhällsbyggnad

20771727

Överlämnas till samhällsbyggnad

2077 1746

överlämnas till samhällsbyggnad

20t7 /762

Överlämnas till kommunstyrelsen

2077/766

Överlämnas till kommunstyrelsen

Avslag

Förbättrad belysning på en cykelväg vid

Avslag

Smedseröd.

lnrätta en grupp som ska arbeta med

Besvarat

klottersa neri ng.

Mer belysning, gärna med färg under vatten,

i

Hasselbacksom rådet.

Nytt resecentrum vid centralstationen

Pägårlej

i

besva rat

Uddevalla.
Förslag om linjesträckningar av tätortstrafik
Kapelle och södra Uddevalla.

Besvarat

till

Besva rat

lyftas

iett politiskt sammanhang.

Vägen ärTrafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen

(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även
SBN och KLK har precis satt igång

KLK.

ett sådant arbetslag, och förslaget är därmed

besvarat
Synpunkterna tas med i pågående arbete med ljussättning av området
Har nämnt ärendet för Sven, som inte kände

till det - men får ta hand om det.

hänvisartill att bussarna inte längre kan köra den aktuella stråckningen + att
linjetrafik måste koncentreras till stråk där resandet är som störst.
KLK

/772

Överlämnas till samhällsbyggnad

2077/776

Överlämnas till samhällsbyggnad

2077

Förbättra vägen upp till Skarsjön för så att
säkerheten blir högre.

En ny väg ska byggas efter beslut om ny detaljplan i närheten. Tills vidare inför
Besvarat

Plantera snabbväxande träd som skydd för ljud
och störningar på mark som är arrenderad av

Avslag

kommunen.

20L71797

Överläm nas

till samhällsbyggnad

ldder om utsmyckning av Kungsgatan genom att
ha namn på kända personerfrån Uddevalla på

man begränsning till 30 km/h samt gör åtgärder som markerar var man ska
gålcykla.
Det har gjorts en bullerkartläggning vid den aktuella fastigheten och nivåerna
var inte så höga att man gick vidare med ytterligare åtgärder.

Besvarat

till att man har gjort en del test med text i stenar vid Hallmans
hörna, och det kan bli något sådant. Men frågan om konstnårlig utsmyckning av
offentliga platser ansvarar KoF för, så svaret sånds för kännedom även dit.
SBN hänvisar

stena r.

2077/798

överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om markvärme i Kungsgatan

Avslag

Frågan har utretts, men driftkostnaderna blir väldigt stora i förhållande till vad
snöröjning kostar så man har medveten inte gjort detta i samband med
upprustning av Kungsgatan.

2077/8rO

Överlämnas till socialnämnden

Alla gästande båtar ska förtöjas med för eller
akter vid bryggan på Bassholmen, för att göra
plats för fler.

Avslag

SBN hänvisar

lgLt

Överlämnas till kultur och fritid

Bvta ut nvårsfvrverkerier mot lasershow.

Besvarat

KOF ska

2OL7/8r2

Överlämnas till kultur och fritid

Bvta ut nvårsfvrverkerier mot lasershow.

Besvarat

KOF ska utreda fråsan vidare.

20t7

till inhämtade synpunkter från Uddevalla Turism AB.

utreda fråsan vidare.
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Prolokollsuldrog
Kommunslyrelsen

20t9-02-27

Dnr KS 2019 /00064

Förlängning av undertecknat marköverlåtelseavtal Facklan

1

Sommonfottning
Uddevalla kommun skrev år 20ll ett markanvisningsavtal med Riksbyggen vilket gav
dem ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan ftir kvarteret Facklan.
Riksbyggen fullgjorde sina ftirpliktelser, däribland upprättande av detaljplan. N?ir
detaljplanen2}l{ vann laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal för den första etappens
genomftirande.
Året diirpå tecknades avtal ftir andra etappens genomftirande och under 2015 och 2016
genomftirdes byggnation på de båda etapperna. De två ftirsta byggnaderna står nu klara
och de 57 lägenheterna är alla sålda.
I januari 2017 godkåindes marköverlåtelseavtalet for tredje och sista etappen av
kvarteret Facklan vilken planeras att inrymma tre byggnader med totalt ca 80
lägenheter. Byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet innebär att två av tre
bottenplattor ska vara ftirdigställda senast 2018-06-30. SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och sedan upphävdes av Länsstyrelsen. En ny
bygglovsansökan lämnades in i april månad 2018 vilken också överklagades av boende
i området. Denna gång avslog Ltinsstyrelsen överklagan i beslut 2018-10-09.
Överklagandeprocessen har varit lang och Riksbyggen har därftir tidigare bett om
ftirliingning av byggnadsskyldigheten och i beslut i KF 2018-06-13 fatt denna ftirlängd
till2019-06-30. Överklagandeprocessen är nu helt avklarad och Riksbyggen önskar nu
ytterligare 9 månaders ftirlängning av byggnadsskyldigheten till 2020-03-31.
En sådan ftirlängning skulle innebära ett avsteg från markanvisningspolicyn med nio
månader då denna bara medger ftirlängning med ett år.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07
Tilläggsavtal II
Tilläggsavtal
Marköverlåtelseavtal

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna tilläggsavtalet och fiirlåinga byggnadsskyldigheten till 2020-03-31

Jöv
Anna-Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth Engelbrektsson (S) och Paula
Berger (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i åirendet.
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Vid protokollet
Sebastian Johansson

Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03 -0 I intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsleskrivelse
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2019-02-07

Hondlöggore
Proj ektledare Christine Gunnarsson
Telefon 0522-69 64 91

christine. gunnarsson@uddevalla. se

Förlöngning ov undertecknol mqrköverlålelseovlol Focklon
I
Sommonfollning
Uddevalla kommun skrev år 2011 ett markanvisningsavtal
med Riksbyggen vilket gav
dem ensamtätt att undersöka möjligheten att upprätta
detaljplan for kvaäret Facklan.
Riksbyggen fullgiorde sina ftirplikt.l..., dziribiand upprattånde
av detaljplan. När
detaljplanen2014 vann laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal
för den första etappens
genomftirande.
Året därpå tecknades avtal for andra etappens genomforande
och under 2015 och2016
ge1olft1des byggnation på de båda etapperna. De två
ftirsta byggnaderna står nu klara
och de 57 lägenheterna är alla sålda.
I januari 2017 godkåindes marköverlåtelseavtalet
frir tredje och sista etappen av
kvarteret Facklan vilken planeras att inrymma tre byggnåder
med totalt ca g0
lägenheter. Byggnadsskyldigheten i maik<iverlåtelsåiialet
innebär atttväav tre
bottenplattor ska vara ftirdigställda senast 2018-06-30.
SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och sedan upphävdes
av Länsstyrelsen. En ny
bygglovsansökan lämnades in i april månad 2018 vilken
också övårklagades av boende
i området' Denna gång avsrog Länsstyrelsen överklagan i beslut
20rg-10-09.
Overklagandeprocessen har varit lång och RiksbyggJn
har därför tidigare bett om
av byggnadsskyldigheten och i beslutl I<r 2018-06-13
Tlliigli"g
frtt denna ftirlängd
till2019-06-30' Överklagandepiocessen är nu helt avklarad
och Riksbyggen önskar nu
ytterligare 9 månaders ftirliingning av byggnadsskyldigheten
till 2020_03_31.
En sådan ftirlängning skulle innebära ett avsteg från markanvisningspolicyn
med nio
månader då denna bara medger förlängning
ett
år.
-JA

Beslutsunderlog
Ko_ mmunledningskontorets
Tilläggsavtal II
Tilläggsavtal
Marköverlåtelseavtal

1

(3)

Kom m unlednin gskontoret

tj änsteskrivel se, 20 I g _02 _07

Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tilläggsavtalet och ftirlänga byggnadsskyldigheten
till2020_03_31.

Dnr KS 2019100064
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Kommunledningskontorel

20t9-02-07
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Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun skrev år 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen vilket gav
dem ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan for kvarteret Facklan i
södra delarna av centrala Uddevalla. Detaljplanen, med syfte att skapa möjligheter för
byggnation av flerbostadshus samt kontor, upprättades och vann år 2014lagakraft. I
dagsläget är det endast lägenheter som byggts och det är också lägenheter det planeras
för i kommande och sista etappen.

Efter detaljplanen vann laga kraft har kvarteret Facklan delats in i tre utbyggnadsetapper
och ett marköverlåtelseavtal har tecknats flor varje etapp. De två ftirsta etapperna är helt
genom{iirda och bebyggda och de två byggnadema inrymmer totalt 57 lägenheter.
Det senast upprättade marköverlåtelseavtalet, vilket undertecknades av kommunen i
januari 2017, reglerar respektive parters ansvar och skyldigheter for den tredje och sista
etappens utbyggnad. Avtalet reglerar bland annat att Riksbyggen senast 2017-09-30 ska
ha beviljats bygglov i enlighet med detaljplanen samt att de senast 20i8-06-30 ska ha
ftirdigställt två av totalt tre bottenplattor.
Riksbyggen liimnade under våren 2017 in bygglov vilket beviljades av SBN
2017-04-20. Bygglovet överklagades av boende sydost om kvarteret Facklan och
Länsstyrelsen beslutad e 2017 -09 -1 2 att upphäva bygglovet. Anledningen till
Länsstyrelsens beslut är att Riksbyggen och kommunen har räknat byggnadens höjd på
ett vis som Länsstyrelsen inte kunnat godkanna. Källarplanet råiknas av Länsstyrelsen
som en hel våning vilket innebiir att maximalt antal våningar i detaljplanen överskrids.
Riksbyggen överklagade beslutet men fick 2018-04-04 negativt besked från Mark- och
miljödomstolen. Kommunen och Riksbyggen enades om att ftrlänga
byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet och tecknade ett tilläggsavtal som
godkiinde en förlängning av byggnadsskyldigheten till 20 1 9-06-3 0. Tilläggsavtalet
godkändes av KF 2018-06-13.
Ny reviderad bygglovsansökan lämnades in i april 2018 vilket beviljades av
SBN 2015-05-24. Även detta bygglov överklagades av boende sydost om kvarteret
Facklan. Denna gång avslog dock Länsstyrelsen överklagan i beslut 2018-10-09.

Med anledning av överklagan, upphävande och omtag i ärendet är byggnationen på
området ännu inte påbörjad och Riksbyggen har inkommit med ftirfrågan om att
ftirlänga byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet med ytterligare nio manader till
2020-03-31. Ett eventuellt beslut om förlängning av avtalet skulle samtidigt vara ett
beslut om avsteg från gällande markanvisningspolicy då dennabara medger ftirlängning
med ett år. Ett beslut om att ftirliinga avtalet till och med 2020-03-31 skulle innebära en
total förlängning av byggnadsskyldigheten med ett år och nio månader.
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1.

Parter
Mellan partema Riksbyggen ekonomisk ftirening (org.nr. 70200IJ781) nedan kallad
exploatören och Uddevalla kommun (org.nr. 212000-1397) nedankallad kommunen,
tråiffas ftiljande tillägg till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Facklan 1.

Bakgrund
Uddevalla kommun skrev år 2011 ett markanvisningsavtal med exploatören vilket gav
dem ensamrirtt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan för kvarteret Facklan.
Exploatören fullgjorde sina ftirpliktelser, däribland upprättande av detaljplan.
När detaljplanen 2014 vawtlagal<raft" skrevs ett marköverlåtelseavtal ftir den forsta
etappens genomförande. Året därpå tecknades avtal fcir andra etappens genomftirande
och under ären2075 och 2016 genomftrdes byggnation på de båda etapperna.
I januari 2017 godkiindes marköverlåtelsear,.talet för tredje och sista etappen i kvarteret
Facklan vilken kommer att inrymma tre byggnader med totalt ca 80 lägenheter.
Byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet innebär att de senast 2018-06-30 ska
ha f;irdigställt två av totalt tre bottenplattor. SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och upphävdes sedan av Låinsstyrelsen.
Överklagandeprocessen har sedan varit lang och parterna ftirliingde under 2018
markanvisningsavtalets byggnadsskyldighet en första gang till 2019-06-30. Nu är
överklagandeprocessen över och parterna iir dtirftr överens om att, på grund av att
hela processen skapat ft)rsening, förlänga markanvisningsavtalets byggnadsskyldighet
tilI2020-03-31.

2. Ändringar i Markanvisningsavtalet
Nyformulering på uvtalets punkt 9.8.2 Hdvning pga. icke påbörjad byggnation:
Exploatören ska senast 2020-03-31påbörjat byggnationen. Med påbörjad byggnation
menas en fusisk igångsättning av arbetena på arbetsplatsen och ftirdigställande av
bottenplattoma för tvä av tre hus. Om exploatören inte påbödat byggnationen skall
kommunen ha rätt att häva överlåtelsen av fastigheten. Hävning av överlåtelsen skall
ske skriftligen. Om kommunen nyttjar sin rätt atthävaköpet ska
80 %o av handpenningen inte återbetalas till exploatören. Resterande del av
handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt
till ersättning för nedlagda kostnader eller skadestånd med anledning av en sådan
hävning.

I

övrigt g iiller tidig are apprtittat mar köv erlåtels eavtal.
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Parter
Mellan parterna Riksbyggen ekonomisk förening (org.nr. 70200117 81) nedan kallad
exploatören och Uddevalla kommun (org.nr. 212000-1397) nedankallad kommunen,
träffas följande tillägg till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Facklan 1.

Bakgrund
Uddevalla kommun skrev tff 2011 ett markanvisningsavtal med exploatören vilket gav
dem ensamrätl att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan för kvarteret Facklan.
Exploatören fullgjorde sina ftirpliktelser, däribland upprättande av detaljplan.
Niir detaljplanen 2014 vawr laga kraft skrevs ett marköverlåtelseavtal för den första
etappens genomftirande. Året därpå tecknades avtal för andra etappens genomförande
och under ånen20l5 och2016 genomfcirdes byggnation på de båda etapperna.
I januari 2017 godkändes marköverlåtelseavtalet frir tredje och sista etappen i kvarteret
Facklan vilken kommer att inrymma tre byggnader med totalt ca 80 lägenheter.
Byggnadsskyldigheten i marköverlåtelseavtalet innebär att de senast 2018-06-30 ska
ha fiirdigställt två av totalt tre bottenplattor. SBN beviljade bygglov vilket
överklagades av boende i området och upphävdes sedan av Liinsstyrelsen.
Överklagandeprocessen har sedan varit lang och parterna förlängde under 20i8
markanvisningsavtalets byggnadsskyldighet en första gang till 2019-06-30. Nu är
överklagandeprocessen över och parterna iir diirftir överens om att, på grund av atl
hela processen skapat ftirsening, förlänga markanvisningsavtalets byggnadsskyldighet

till2020-03-3t.

2.

Ändringar i Markanvisningsavtalet
Nyformulering på avtalets punht 9.8.2 Hiivning pga. icke påbörjad byggnution:
Exploatören ska senast 2020-03-31påbörjat byggnationen. Med påbörjad byggnation
menas en fusisk igångsättning av arbetena på arbetsplatsen och ftirdigställande av
bottenplattorna för två av tre hus. Om exploatören inte påbörjat byggnationen skall
kommunen harätt att häva överlåtelsen av fastigheten. Hävning av överlåtelsen skall
ske slaiftligen. Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet ska
80 Yo av handpenningen inte återbetalas till exploatören. Resterande del av
handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. Ingen av partema har rätt
till ersättning ft)r nedlagda kostnader eller skadestånd med anledning av en sådan
hävning.

I övrigt g iiller tidig are upp riittat marköv erlåtels eavtal.
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Ilarter
vlcllan parfcrna Riksiryggen ckon*misk ltirening
{org.nr. 702a$>77g1) neclan kallad
exploalören ooh l-iddevari* konrnrun
{org.nr. zrz$a$*-r}*'r} nedan kalrad kommunen,
lråt'f'as fhliande rillägg ti!l mark*verlåie li*avt*l
avseendr: t*,igh*r.n Fackl* I.

llakgrund
l-'ldrlev*lla kosp11111skrcv år 2$l I ett nrarkar:visning*avtal
mccl erpliuitiren vilket gav
dem ensanträtt {tt undersök* rnöjllghetelr att
*pFrätte detaijplan lör hvlrteret }iackl*n.

fixploatören lirllgiordc sin* fiirpiitälser, däribl*lr.i
uppritttand* av derrliplan
När detnljplanen ?014. vann laga luafl skrevs
e tt m*rkövcrlåtelseavtal f'ör tJ*n försla
eta;l;rens genoniföranrle.
darpå tecknades avta! ör andra etappen$ gcnor:rf6r*nc{e
och untJcrr åre' 20 i i och 1\1r
J0 i 6 genunrrbrrres byggnarioo
fa a* fauu erappc',a"
f januari ?,017 godkiindes nrark*verlåtelseav{alet
lör rrcd.ie och sista etappen i kvarterer
li;tcklätt vilhcn kttnrtttcr att inryrnrna trc hyggnader
nrect irxalt c.r gll tågernhcter.
jlyqgnadsskyldighctcn i nrarkiivcr!,lrclserrvialet innehtir att cle
scnast z0l g-r)6-10 ska
fia färdigst*llt rvå av rotalt rre baffenpranor.
sBN beviljadc iryfglov vilket
iiverklagadcs av boentle i området rrch upphiivdes
seetar, av L;ö"sstyrel.sen. [ix1.:le:atörcn
har på grun<'l av fiirseningcn I.iitrssryrel.,ie,r* heslut
meeltiir betr onr fiirlängnirrg av
hyggnadsskyldi ghctcn.

2. Ändringar i Mrrkrnvirninggavlalct
på awatets punkt
lltltrnutering
[lxploatörert
ska se*ast

r,E,z Hdtvning pgn. kkr pethörju{ hyggnad*n:
lllti-ur-}lrpåböriaq byg[Ååi,rn.ir. ivfed påbörjad byggnati*n

tncna$ en lysisk igångsältning av arb*ter,å pe
aibet.platscn och färdigstsllande av
hotrenplattlrma för cvl ao trcius. onr exploatören
inte p*hörjar byggnatignen

skail
k*mnunsn ha rått atå hlivil tiverlåtefsen *,v kstighetcn,
I{flvnlng av övcrldtelsern skall
ske skrifllig*n' oT kommu'en nyttjar sin rätr
uit heun'Ltip*

,r*

9tj Ya av handgrenningen inte årcråeialas ti[
expreiar,crn. Ä.*rt*runde dcl av
h:rndpenni*gen ska orngåenele återbetalas till
exprloatttr*" ing*n av parterna har rätt
till

ersilttning {br nedlagcla kostnader eller skadcståneJ
mea ant*eln ing av*n sådan

hf;vning.

I övrigt gål[er tldigdrc uppröfiut mar*överlåtelseavtct

3. Tvbt
l'vist r&ilde tolkningen av dEtta avtal skr avgöra* av allmän dornstol.

4,

GlltQhct
Defis tilläggsåvtåt år för sig giltighct bcrocnde av att dct godkdnns gcnom beslut av
Kommunfu llmålctige scnast 20 I 8-06-30.

Deta avfal hm uppråttats i två likalydande excmplar varav partema tegit var sit.
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1.

Parter
Riksbyggen ekonomisk forening (org. nr: 702001-7781)
1 16 i 8 Stockholm, nedan kallade cxploatören
Uddevalla kommun (org. nr: 212000-1397)
451 81 Uddevalla, nedan kallad kommunen

2.

Bakgrund och syfte
Riksbyggen tecknade 201I ett

avt"al med Uddevalla kommun (TNl20l0:127) som gav
Riksbyggen ensamrätt att undersöka möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheten
Facklan I med avsikt att skapa bostäder i flerfamiljhus.
Planen upprättades och 2013 skrevs ett markanvisningsavlal (TN/2012:85) med ovan
niimnda parter i syfte att reglera kostnader och ansvar ftir den fiirsta etappen av
planens genomftirande. 2015 tecknades nästa avtal (SBN 201 5100442) vilket reglerar
kostnader och ansvar ftir andra etappen i planens genomftirande.
Parterna dr överens om att fortsätta arbetet med genomftirandet av planen och detta
avtal träffas i syfte att reglera exploatörens och kommunens ansvar fdr åtgärder och
kostnader samt markfiirvrirv vid genomftirande av detaljplanens sista etapp.

3.

Detaljplan
Detaljplan ftir "Facklan

1 m fl." lagakraftvunnen 2014-01-08, nedan kallad
detaljplanen. Se plankarta i bilaga 1.

4.

Marköverlåtelser

4.I Markaverlåtelser
Kommunen överlåter håirmed till exploatören fastigheten Uddevalla Facklan 1, nedan
kallad fastigheten, vilken utgör kvartersmark i detaljplanen och som har markerats
med röd skraffrering på bifogad karta, bilaga2.rJtdragur fastighetsregistret finns som
bilaga 3.
På fastigheten finns byggnader som tidigare anviints som gymnastiksal samt matsal

mm. Dessa byggnader ingår i marköverlåtelsen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Köparen har haft tillfiille an på
tillfredsställande sätt inspektera fastigheten och att underrätta sig om befintliga
inskrankningar i ft rfo gandet över fastigheten.

4.2 Köpeskilling
Fastigheten överlåts ftir en överenskommen köpeskilling av 1 100 kr/m2 BTA för
bostadsändamål ovan mark (inglasade balkonger, carportar, garage, sopfiirråd,

q

lägenhets-, cykel-, och fastighetsforråd ingår ei) enligt beviljat byggrov.

Handpenning om 800 000 kr erläggs senast två veckor efter att beviljat bygglov
erhållits samt att kommunfullmäktige godkänt detta avtal enligt punkt 9.j . Äterstående del av köpeskilling erläggs när exploatören uppfyllt

byggnadsskyldigheten i punkt 7.1 (beviljat bygglov och påLoriad byggnation). om
betalning ej sker på överenskommen tid skall dröjsmålsriintu utg"r
ränielagen på
"nligt
obetalt belopp tills betalning sker.
4.3 Kopebrev

Niir köpeskilling enligt punkt 4.2 till fullo erlagts samt byggnadsskyldigheten enligt
7.1 tir uppfylld, ska kommunen utfiirda köpebrev. Exproatören svarar ftir
inskrivningskostnaderna vid ansökan om lagfart, p*ibr.u och inteckningar, samt
svarar ftir övriga med köpet fijrenade kostnader.
Lagfart får endast sökas på köpebrevet.
4.4 Tilltade
Tillträde sker då köpebrev upprättats och undertecknas av båda parter.
Exploatören har dock rätt att innan tillträdet, efter samråd med kommunen, utftira
erforderliga markarbeten ftir att uppfylla byggandsskyldigheten i punkt z.i.
Om exploateringen inte fullft)ljs ftirbinder sig exploatören att återstiilla marken i
ursprungligt skick, om kommunen så fordrar.
4.5 Kostnader och intökter
Kommturen ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter ftir fastigheten om
de avser tiden ftire tillträdesdagen. Från och meå tillhädesdagen övergår
betalningsskyldigheten på exploatören, som då också erhållei områdeis avkastning
från denna tidpunkt.

Vad avser fastighetsskatten åir parterna inlorstådda med att betalningsskyldigheten
åvilar den av partema som tir ägare till fastigheten den l januari respettiue ar.
Motsvarande gäller fiir intiikter6 P enningi nt e c lwtingar
Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.
4.

4.7 Senitut och nyttjanderdtter
Exploatören har enligt tidigare avtal rätt att utan avgift ha upplag och uppställning på
den ftire detta fotbollsplanen på Facklan l. I och mid detta är.tuG undertåcknandJ'
upphör den rättigheten. Skulle exploatören vilja nyttja område utanför fastigheten ska

parterna teckna nytt avtal ftir den då aktuella ytan.
Kommunen garanterar att fastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av några

servitut eller nyttj anderätter.

g'

4.8 Grundfi)rhållanden

Kommunen ikläder sig inte något ansvar for fastighetens grundforhållanden.
Exploatören erinras om att noga undersöka grund-ftirhållaidena
innan byggnationen
påbörjas. Exploatören påtar sig allt ansvar ftir
de skador som en grundvattinstinkning
inom fastigheten kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter,
orsakat av de
arbeten som exploatören utftjr.
4.9 Marffiroreningar
Inga kåinda markftiroreningar finns inom fastigheten, diiremot
fanns ftirorening
kopplad till tjrirasfalt i projektets tidigare etapper.
Exploatören star risken vid eventuell markftiiårening och
den därefter fiiljande
hanteringen ftir att kunna genomftira den tänkta expioateringen.
Alla kostnader
rörande markftjroreningar bekostas av exploatören.

Friskrivningen gäller även dolda fel.

4.10 Arkeologi
Inga kiinda liimningar finns inom fastigheten. Exploatören
står risken för eventuell
påträflande av fomliimning, och den dårefter
ftljände hanteringen ör att kunna
genomftira den tiinkta exploateringen. Samtliga undersökning
och utgrävningar
bekostas av exploatören.
Friskrivningen gäller även dolda fel.

4.I

I

Rivning

På fastigheten star

i dag en ftre detta gymnastiksal samt en byggnad som anvåints
matsal mm' Dessa byggnader ingår i marköverlåtelsen. Exploaiorel
står samtliga
kostnader såsom undersökningar-, tillstånd och arbetskostnäder
i samband med
rivningen av byggnaderna.

till

Köparen bekräftar att denne med bindande verkan avstår fran
alla krav och anspråk
mot kommunen av vad slag det vara må pga. eventuella fel i
fastighet o"tr Uygg'nfi.r.
Friskrivningen gäller även dolda fel.
4.12 Stillestånd, forsening o dyl.
Exploatören har ej rätt-till ersättning ftir ftirsening eller stillestånd
beroende på av
kommunen ovetande eller icke påvörkningsbara inledningar
som exempelvis
punktema 4.9 4.11.
-

4.I3 Tillstånd
Exploatören ansöker om och bekostar de tillstand avseende exempelvis
bygglov med
mera som krävs ftir exploateringens genomförande.

5.

Fastighetsbitdning

5.1 Marköverlåtelse

Marköverlåtelsen enligt punkten 4.1 ovan avser hela fastigheten Facklan

1.

5. 2 G e me ns amhet s ank) ggning
Exploatören ansvarar ftir a1t erforderliga gemensamhetsanläggningar
bildas inom
planomradet' Exploatören fijrbinder sig ait i samband
-"a 6Åar;ning informera om
att fastigheten ifråga kommer att deltaga i gemensamhetsanläggningiurnt
.u-u ft1, uu
en samfiillighetsftirening ftir ftrvaltning av gemensamhetsanläggning*u
bildas.

I

5 3 Fastighetsbildning

Exploatören kan komma att behöva stycka av fastigheten till två fastigheter. Om
exploatören ansöker om sådan avstyckning innan 20 1 8- I 2-3 I äger exploatören
rätt att
fakturera kommunen halva ftirrättningskostnaden.
Exploatören ansöker om och bekostar all övrig fastighetsbildning inom området.
Parterna ftjrbinder sig att vid kommande fastighetsbildningsförrättning, utan
siirskild
kompensation, godta de smiirre justeringar som Lantmäterimyndighetin kan
komma
att påkalla.

6

Allmänna och gemensamma anläggningar
6.1 Va-anldggningar
Kontakt ska tas med Uddevalla Vatten AB tör att få fijrbindelsepunkten anvisad.
Exploatören ansvarar själv ftir att bygga ut ledningar inom tomtän samt upprätta
nödvändiga gemensamhetsanläggningar som kravi ftir iindamålsenligt anvåndande
i
området.

Eventuella ftirändringar av projekteringshandlingarna efter att dessa är överenskomna
och godkiinda av båda parter ska bekostas av den part som önskar genomfora
ftirändringen.
6.2 Övrigt

Exploatören ansvarar

fiir och bekostar samtliga nödvtindiga anslutningar

el och fiber.

som t.ex.

Renhallningen inom området ska utformas på sätt Uddevalla Energi anser liimpligt.
Exploatören kontaktar respektive bolag ör upprättande av separata avtal.

7.

Husbyggnation och anläggningar inom kvartersmark

7.1 Husbyggnation

Exploatören utör och bekostar åtgärder ftir utbyggnad och iordningsstiillande på
all
mark inom området.
De gestaltningsprinciper som beskrivs i detaljplanens planbesklivning och
planprogram skall fdljas.
Exploatören ombesörj er att ft lj ande byggnadsskyldi ghet uppfyll s :

Komplett bygglovsansökan bör vara inlåimnad till Uddevalla kommuns byggavdelning
minst l0 veckor ftire sista dag fiir beviljat bygglov, se hävningsvillkoret q-8. t. O"ttu
ftir att byggavdelningen ska ha möjlighet och tia att hinna hanldlagga iirendet.
Exploatören ska så snart som möjligt, i enlighet med fiirsäljning och rådande marknad
och efter beviljat bygglov, påbörja husbyggnationen. Det ska vära tydligt att
ambitionen finns att genomlora projektet inom de tidsramar som angetts. Med
påb.örjad byggnation menas en fysisk igångsättning av arbetena på
åbetsplatsen och
färdigståillande av bottenplattorna lor tv* av tre hui. om exploat-ören inte påbörjat
byggnationen har kommunen rätt att häva avtalet, se havningsvillkoret 9.ti.2.

6

7.2 Dagvatten
Exploatören ansvarar ftjr att allt dagvatten inom fastigheten, även det från
omgivningen naturligt inkommande, omhändertas.

7.3 VA-anslutning
Samtliga fastigheter inom planområdet skall anslutas till den kommunala vatten- och
avloppsanläggningen. Exploatören betalar VA-anläggningsavgift vid det tilläle då
betalningsskyldighet inträffar. Debitering sker efter att förbindelsepunkt har
upprättats. Anläggningsavgift debiteras den som vid dagen flor förbindelsepunktens
upprättande är ägare till fastigheten/-erna inom området men ska bekostas av
exploatören.

8.

Plankostnader

Exploatörens ansvar fiir plankostnaderna har reglerats i såirskilt avtal.

9. Övrigt
9.1 Skodor
Exploatören skall iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga anläggningar
utanftir fastigheten. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats
av exploatören eller av denne anlitad entreprenör skall återstiillas genom exploatörens

ftirsorg och på dess bekostnad.
Gemensam syn, vilken exploatören kallar till, ska ske fiire byggstart.
Det åligger exploatören att undvika lerspill o.d. som uppkommer vid transporter till
och från området i samband med byggnationen. Om skada uppkommer på allmiin
anläggning och exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt denna punkt äger
kommunen rätt att återstiilla uppkommen skada på exploatörens bekostnad.

9,2 Upplag o.d.
Uppstiillning av bodar iir bygglovspliktigt. Exploatören ansöker om och bekostar
erforderliga lov och tillstånd frr sådan uppstiillning.
Upplag eller uppstiillning av bodar m.m. far inte ske utanfiir fastigheten utan skriftligt
medgivande fran kommunen eller annan markägare.

flyn av I e dningarfflyt t av tr ansfor mator s tation
Exploatören utftlr och bekostar all eventuell flytt av ledningar inom området.
Kommunen utftir dock flyn av befintlig transformatorstation till nytt läge i enlighet
9.

3 Ev entuell

med detaljplanen. Efter utfiird åtgard äger kommunen rätt att debitera exploatören
halva kostnaden.
4 Öv erlåt e I s efrirhud
Detta avtal far inte helt eller delvis, utan kommunens skriftliga medgivande, överlåtas
på annan. Vid överlåtelse av fastighet eller del diirav som omåttas av detta avtal skall
exploatören ftirbinda den nye ägaren attiakttavad som åvilar exploatören enligt detta
avtal, så att avtalet blir gällande mot varje filrvärvare av fastighet eller del därav.
Köparen skall ftlrbinda sig att göra motsvarande ftirbehåll vid en försäljning av
fastigheten.
9.

q('

Andringar och tillagg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas
av
behöriga fbreträdare ftir parterna.
9.5 Avtalets

giltighet

Detta marköverlåtelseavtal är for sin giltighet beroende av att det godkänns
genom
beslut av Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun senast 2Ol7-05-31,
vilk-et vinner

laga kraft.

9. 6 Ko s t nad s ansv ar v i d ut e b I iv e t mar köv er I åt
e I s e av t al
Om någon av ovan angivna giltighetsftirutsättningar inte uppfylls åir detta
aual
örfallet i alla delar, uryiq vardera parten står ftjisina egna^kårtnader och ingen
ersättningsskyldighet ska fireligga fi)r någondera part.

Om kommunfullmtiktige beslutar att inte anta detta marköverlårtelseavtal
är kommunen
inte skyldig att ersätta exploatören eller arnan part ftir utredningskostnader
eller andra
kostnader, utftjrt arbete, utebliven vinst eller annan ersättningspost
av vad slag det
vara må med anledning av detta avtal och rättsftirhållanden som härrrör
fran dätta avtal.
9.7 Återgång

Om marköverlåtelseavtal ej skulle bli giltigt enligt ovan skall överläggningar
upptas
mellan parterna beträflande projektets fortsatta handlaggning.
9.8 Havning

Kommunen har flam till slutbetalning, punkt 4.2, rätlatt häva detta avtal
om
exploatören inte fullgör byggnadsskyldigheten enligt punkt 7.1.
9.8.1 Havning pga. icke beviljat bygglov
Exploatören ska senasr 20n-a930 ha beviljats bygglov i enlighet med
detaljplan,
bilaga l. Skulle beviljat bygglov inte finnasinoma:ialad tid, telt eller
delvis'pa g.*o
av exploatören' skall kommunen ha rätt att häva överlåtelsenav fastigheterr.
Uavårrg
av överlåtelsen skall ske skriftligen senast 2017-10-3L Om kommunån
nynjar sin rätt
att häva köpet ska 50 oÄ av handpenningen inte återbetalas till exploatören.
itesterande
del av.handpenningen ska omgåånde åtårbetalas till exploatören. Ingen
av parterna har
rätt till ersättning ftir nedlagda kostnader eller skadestand med anleJning
ur, .n .åJan
hävning.
9.8.2 Hdvning pga. icke påbArjad byggnation
Exploatören ska senast 2018-06-30 pa6o4at byggnationen. Med påbö{ad
byggnation
menas en fusisk igångsättning av arbetena på arbetsplatsen ocn drAigstalhnå'e"a
bottenplattorna ftir två av tre hus. Om explöatoren inte påbörjat bygg-nationen
skall
kommunen ha rätt att häva överlatelsen av fastighet"n. itaur,ing av
överlåtelsen skall
ske skriftligen. om kommunen nyttjar sin rätt itthavaköpet ska
!0 vi av handpenningen inte återbetalas till exploatören. Resterande del av
handpenningen ska omgående återbetalas till exploatören. lngen av partema
har rätt
till ersättning ftir nedlagda kostnader eller skadestånd med ariledning av en sådan
hävning.

9.9 Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras
enligt svensk
lagstiftning av allmän domstol orn pärte*a inte skriftligen enas om
annat.

?

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar
varav parterna tagit var siu och det

tredj e genom kommunens fiirsorg inlämnats

Uddevalta

2016-
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För Uddevalla kommun
Samhällsbyggnadsniimnden
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Stockholm 2016_12-

För Riksbyggen ek. ftirening
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Bilagor
Bilaga l: Plankarta med beståimmelser
Bilaga 2: Marköverlåtelsekarta
Bilaga 3: Utdrag ur fastighetsregistret
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Thlaan 3
Metria I Fastighetsök

038 Allmän+Taxering 201 6-1 1-1

1

Fastighet
Senaste ändringen

Beteckning
Uddevalla Facklan

Senaste ändringen

i

allmänna delen

1

2015-09-25

inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

201 5-1 0-1 3

201 6-'l 1-09

(swEREF 99 rM)

Registerkarta

320274.0

UDDEVALLA

i

Nyckel:
140265904

Distrikt
Uddevalla

Distriktskod
109060

Adress
Adress
Packhusgatan (14), (16), (1S)
Studievåsen (5), (7), (9), (11)

Låge, karta
Område

N

(SWEREF 99 TM)

E

6470924.6

Areal
Område

Totalareal

Därav landareal

Totalt

8 552 kvm

I

Därav vattenareal

552 kvm

Lagfart
Ägare

Andel

lnskrivningsdag

Akt

212000-1397

1t1

1920-03-01

50

Uddevalla Kommun
Stadshuset
451 8'1 Uddevalla
Fångestyp kan ej anges; 1913-06-19
lngen köpeskilling redovisad.
Anmärkning:
Anmärkning:
Anmärkning:
Anmårkning:

Sida I av 2

Anmärkning g6/3 1 69

övriga fäng 44t22g,

2Ot

1g1

Kommunens lagfartsförhållanden ej utredda saknas
Fångestyp övriga fångeshandlingai

2016-l 1-l

1
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Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer
Detaljplan: Facklan, Kv

Datum

Akt

2013-06-12

1485K-P14t1

Laga kraft:
2014-01-O8
Genomf. start:
2014-01-09
Genomf. slut:
201 9-01 -08

1485
1

138

Taxeringsuppgifter
Taxeringsenhet
Specialenhet, skolbyggnad (g2S)

2002124
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxerad Ägare
212A00-1397
Uddevalla Kommun
Stadshuset
451 Sl Uddevafia

Uppgiftsår

Taxeringsår

2015

2416

Andel

Juridisk form

Ägandetyp

1t1

Kommun

Lagfart eller Tomträtt

Ätgara
Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum

Tomtmätning

'1945-0s-09

Akt
1

Sammanläggning
Fastighetsreglering

485K-39/1 945

1945-12-29

1485K-1 51/1945

2015-09-25

1485K-15/71

Avskild mark
Uddevalla Facklan 2

Ursprung
Uddevalla Kapelle 1;99
Anmärkning: Bih c
Uddevalla Stadskärnan
Anmärkning: Bih c

1

:143

Uddevalla Uddevaila 1;8g9, 1:889, 1:906
Anmärkning; Bih c

Tidigare Beteckning
Beteckning
O-Uddevalla Facklan

Omregistreri ngsdaturn
1

1

Akt

987-05-06

1485-87t6

Ajourfora nde inskrivnings myndighet
Lantmåteriet

Copyright @ 2015 Metria

Telefon: 0771-63 63

63

Källa: Lantmäteriet
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Prolokollsuldrog
Kommunslyrelsen
2019-02-27

I
Dnr KS 2018/00835

s38

Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot
Uddevallas Vision
Sommonfottning
Kommunfullmäktige fattade beslut om Översiktsplanens fem riktningar i februari2019,
Dessa fem riktningar ska utgöra grunden i Översiktsplanen och samtidigt utgöra en
koppling mellan den langsiktiga visionen och den strategiska planen som antas varje
mandatperiod. I samband med Samverkansmajoritetens arbete med kommunens vision,
Strategisk plan och Kommunfullmäktiges styrkort har det ftireslagits redaktionella
ändringar.
I fyra riktningar har Uddevalla ersatts av Uddevalla kommun
I riktningen, I Uddevalla kommun utvecklar vi vårt samhälle tillsammans har "vårt"
ersatts med "ett tryggt"
I riktningen I Uddevalla kommun bedrivs en trygg och god utbildning inftir framtiden
har "trygg och god" ändrats till "god och trygg"
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och Mikael Staxäng (M) yttrar
sig i iirendet

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I 8-02- I 8

Beslul
Kommunstyrel sen fore

sl

år kommunfu I lmiikti ge besluta

att anta ftiljande riktningar ftir att fora Uddevalla i riktning mot visionen:
- Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor ftir en mer utvecklad region.
- I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans.
- I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inftir framtiden.
- Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya
miljöer möts och samspelar.
-Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential

Protokollsonleckning
Ledamöterna fran Socialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar ft lj ande anteckning
till protokollet.
Socialdemolcraterna och Vcinsterpartiet har deltagit i det arbete som lett fram till de fem
föreslagna inrihningarna. Med det fdrdiga resultatet knn vi konstatera att en vdllovlig
arbetsmodell inte nådde fram till ett önskat resultat. Förslaget salcnar inrihning mot det
hållbara samhrillet både vad griller Klimat/Milja och Livslwalitetsfrågorna.
Oversihsplanen riskerar drirJör att bli ett verktygfrifrån kopplingar till kommunens
övergripande Vision och Strategisk plan. Om det fortsatta arbetet skall bli
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokollsuldrog
Kommunslyrelsen

ffi:
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2019-02-27
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framgångsriW behöver de fem inrihningarna omarbetas eller rindrss så att de
harmoni s erar me d övri ga öv er gripande dokument.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01

Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03 -0 I intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsleskrivelse

{ffi:

2019-02-18

Hondlöggore
Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla. a. karlsson@uddevalla. se

Arbelel med politiskt blocköverskridqnde riklningor mol
Uddevqll<ls Vision
Sqmmqnfollning
Kommunfullmäktige fattade beslut om Oversiktsplanens fem riktningar i februari20lg,
Dessa fem riktningar ska utgöra grunden i Översiktsplanen och samtidigt utgöra en
koppling mellan den langsiktiga visionen och den strategiskaplanen som antas varje
mandatperiod. I samband med Samverkansmajoritetens arbete med kommunens vision,
Strategisk plan och Kommunfullmäktiges styrkort har det föreslagits redaktionella
ändringar.
I fyra riktningar har Uddevalla ersaffs av Uddevalla kommun
I riktningen, I Uddevalla kommun utvecklar vi vårt samhälle tillsammans har "vårt"
ersatts med "ett tryggt"
I riktningen I Uddevalla kommun bedrivs en trygg och god utbildning inför framtiden
har "trygg och god" åindrats till "god och trygg"

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20

18

-02- I 8.

Förslog lill beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att

ftljande riktningar ftir att föra uddevalla i riktning mot visionen:
Uddevalla kommun tir en självklar tillväxtmotor ftir en mer utvecklad region.
I uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans.
I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden.
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla
och nya miljöer möts och samspelar.
Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential

anta

-

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera

till

1

(1)

Kommunledningskontorei

Karlsson
Utredare

Dnr

KS 2018/00835
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Dnr KS 2019 /00122

Vision för Uddevalla kommun
Sommonfottning
Utifrån Riktlinjer ftir styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer
Samverkansmajoriteten Uddevalla kommuns vision. Visionen åir ett langsiktigt
strategiskt styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla
kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare,
kommunens ftiretagare och gästande turister.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9 -02-l 8

Vision

Beslul
Kommunstyrelsen ftire slår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Uddevalla kommuns vision

Vid protokollet
Sebastian Johansson

Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03 -0
Sebastian Johansson

I

intygar

Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsteskrivelse
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20t9-02-18

Hondlöggore
Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla. se

Vision för Uddevqllo kommun
Sqmmqnfotlning
Utifran Riktlinjer ftir styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer
Samverkansmajoriteten Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigl
strategiskt styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla
kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare,
kommunens ftiretagare och gästande turister.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02-18
Vision
Förslog till'beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att

1(1)

Kommunledningskontorel

fastställa Uddevalla kommuns vision

Kommundirektör

Expediera

till

Utredare

Dnr

KS 2019100122

2019-02-20

vrsroN
Uddevollo
Liv, Lusl

- Hjörtol i Bohuslön

och Löge ger livskvqlitet

liv - I Uddevollo könner sig ollo völkomno - mÖngfold och
tolerons stimuleror höllbor utveckling. Vår kommun ör det
noturligo volet för ett gott liv.
lust - Uddevollos medborgore mör bro, ör stolto, hor
fromtidstro och stor lust ott utvecklo sig sjölvo och sin
omgivning. Hör finns mötesplotser som inspireror och
utvecklor den kreotivo förmögon.

löge - Uddevollo ör en sjölvklor del ov tillvöxtregionerno
Oslo och Göteborg. Vöxtkroften i kommunen ör stork tock
vore det ottroktivo löget i hjörtot ov Bohuslön och den uniko
kombinotionen ov hov, fjölloch fjord.
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Kommunstyrelsen

% ]K M.J

Dnr KS 2019 /00121
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Strategisk plan 2019-2022
Sommonfottning

Samverkansmajoriteten, Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan ftir
mandatperioden 20 I 9-2022.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision ör Uddevalla kommun, framarbetad av
samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmåiktige. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, samverkansmajoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 17 övergripande strategier,25 mätbara mått samt kommunfullmiiktiges
styrkort 2019-2022.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och Martin Pettersson (SD)
yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02-08
Strategi sk plan 20 | 9 -2022
Kommunfullmäktiges styrkort 2019 -2022
Uddevalla kommuns vision

Beslul
Kommunstyrelsen ftire

sl

år kommunful lmdkti ge

be

sluta

att fastställa strategisk plan20l9-2022 med kommunfullmiiktiges styrkort 2019-2022

Dellor ej i beslut
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), Kenneth
Engelbrektsson (S), David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD) och Rolf
Carlson (SD avstår från att delta i beslutet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson

Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 I 9-03-0
Sebastian Johansson
Expedierat 20 I 9-03 -0
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Kom munledningskontoret

2019-02-18
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Hondlöggore
Utredare Camilla Karlsson
Tefefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla.
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Strolegisk plo n 2019 -2022
Sommonfotlning
Samverkansmajoriteten, Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan ftir
mandatperioden 2019 -2022.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision ftir Uddevalla kommun, framarbetad av
samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige. Den strategiska
planen innehåller kommunens vision, samverkansmajoritetens politiska plattform, fem
riktningar, 17 övergripande strategie425 mätbara mått samt kommunfullmäktiges
styrkort 2019^2022.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse

20 19

-02-08

Strategi sk plan 20 I 9 -2022

Kommunfullmäktiges styrkort 2019 -2022
Uddevalla kommuns vision
Förslog till beslut
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa

strategisk plan 2019-2022 med kommunfullmäktiges styrkort20lg-2022.

'Fze_--Peter Larsson
Kommundirektör
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INTRODUKTION
Dokumentet i din hand börjar med Uddevalla
kommuns vision, fortsätter med riktningarna fran översiktsplanen som visar i vilken
riktning som kommunen ska gå ftir att nå
visionen, därefter ftiljer de övergripande
strategierna och de mått som vi valt att ftilja
under denna mandatperiod.
Detta innebåir att den strategiska planen
spänner från det stora till det lilla, i tid går
den från översiktsplanens tidsram som
shäcker sig årtionden framåt - och vad gäller
klimateffekter åinnu låingre - till nämndemas
uppdrag under den hiir mandatperioden.
I verksamheten går den från de stora
översiktliga penseldragen till de konketa

samverkansmajoriteten har kompromissat sig
samman om.

Vi konstaterar att alla partier har viljan att
göra Uddevalla kommun bättre ftir alla
invånare. Även om alla de politiska partiema
delar denna vilja, så iir idöerna om hur vi
skall nå dit skiftande och synen på vilka
frågor som tyngdpunktema ska ligga på
varierar mycket.

Vår örhoppning iir dock att vår strategiska
plan ska bidra till en gråinsöverskridande
stabilitet och en langsiktighet som gör att
Uddevalla kommun når visionen med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

uppdragen.

Politiskt gar den strategiska planen fran de
stora frågorna som alla partier i kommun-

fullmäktige

åir överens

om,

till detaljer

som

Vi har arbetat in samverkansmajoritetens
politiska plattform och gemensamma uppfattningar från våra valplattformar i de övergripande strategiema.

VISION
Uddevollo - Hjörtot i Bohuslön
Liv Lust och Löge ger livskvolitet
tlv - | Uddevollo kommun könner sig ollo völkomno - möngfold och
tolerons stimuleror hållbor utveckling.
Vår kommun ör det noturligo volei för ett gott liv.
Uddevollo kommuns medborgore mÖr bro, ör stolto, hor
fromtidstro och stor lust ott utvecklo sig sjölvo och sin omgivning
Hör finns mötesplotser som inspireror och utvecklor den kreqtivo
förmågon.
IUST

-

tÄGE - Uddevollo kommun ör en sjölvklor del ov tillvöxtregionerno
Oslo och Göteborg. Vöxtkroften i kommunen ör stork tock vore det
ottroktivo löget i hjörtot ov Bohuslön och den unikq kombinotionen
ov hov, fjöll och fjord.
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RIKTNINGAR
Riktningorno komme r f rån översikfsp/onen och visor i vilken riktning
som komm unen sko gö för otf nd visionen

Uddevollo kommun ör en sjölvklor
tillvöxtmolor för en mer ufvecklod region
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas
Uddevalla som en av regionens fyra delregionala centra.
De bestandsdelar som såirskilt beskriver en tillväxtmotor
åir kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats ftir handel och kultur, samt pendlingsströmmar
som stiirker centrumbildningen. En ytterligare avgörande
och strategisk faktor är framgangsrika transportsystem
som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart,

jiimvägar och vägar.
Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruklur, sysselsättning och företagsutveckling skapar
ökad attraktivitet och utveckling.

I Uddevqllo kommun utvecklor vi etl
tryggt somhölle lillsommqns
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt
ftirenings- och näringsliv. Detta skapas i samverkan och
dialog och iir framgångsfaktorer Iör ett hållbart samhälle.

Verktyg Iiir samverkan kan vara platser som möjliggör
möten mellan måinniskor, aktivitetscentra och id6buret
offentligt partnerskap (IOP).
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbart samhälle och får en bättre välftird, rikare
fritid, stiirkt demokrati och minskat utanörskap.

I Uddevollo kommun bedrivs en god
och trygg utbildning inför lromliden
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar
ftir nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta vlixa.
Bam och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg
miljö fdr att utuecklas så långt som möjligt. De når minst
kunskapskaven och inhåimtar och utvecklar kunskaper i
alla åimnen.
Detta iir våirden som ligger till grund ftir en livslang lust
att llira och leder till högre studier, ftlretagande eller
anställning.
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Uddevollo kommun erbjuder ollroklivo
och hållboro boendemiljöer dör gomlo
och nyo miljöer möls och somspelor
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar
invånamas liv. Kommunen har utvecklats genom
sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och

utbildning.
Här finns hav, flord, täll, skog och landsbygd. Invånama lever hållbart i tilltalande miljöer där vi viirnar,
vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer.

Uddevollo ör en kuslkommun som lol
voro på vollnets polenliol
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil
kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är
självklara tillväxtområden ftir Uddevalla kommuns
maritima verksamheter. Här kan naturskydd, vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring
gemensamt utvecklas.

Stadskåiman har karaktären av en europeisk stad med

Kommunen ger också utrymme ftir friluftsliv i sina
skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och
vattendrag utgör betydande tillväxtområden ftir ädelfisk och andra ar1er.

kring torg, rådhus och kyrka. Arv och
traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov.

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

dess struktur

reservat.

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer.
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STRATEGIER
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, iir vägledande ör alla beslut.
Detta innebåir att vi strävar mot tilliimpning
av FN:s l7 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns
lokala örhållanden.

GttlBAtA tYrÅrtn
för håltbar utveckling

områden, ny teknik, effektiv ftirsötjning och
användning av lokaler, samt bättre upphandlingsftirfaranden.
Kommunens verksamhet skall organiseras
ftir att nå god ekonomisk hushållning. För att
få genomslag i verksamheten skall fttrtindringsvilja och modet att pröva och utvåirdera
nya arbetsmetoder uppmuntras. En maximal
effektivitet käver också en siikrad kompetensörsörjning ftir den kommunala verksamheten, liksom att kommunen upplevs som en

lösningar ftir kusten fortsätta utvecklas
Både hållbar miljömässig och ekonomisk
utveckling kräver en upprustad infrastruktur.
Diirftir utvecklar vi den t.ex. genom att knyta
ihop och utvidga cykelvägar och kollek-

tivtrafik, liksom vi arbetar ör en successiv
En hållbar miljömässig utveckling kräver
en minskad klimatpåverkan och en

kaftfull

miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla
kommun ska vara fossilfritt 2030.
Praktiskt sker detta genom att motverka klimatpåverkan av koldioxid och andra våixthusgaser, vi övergår till ldmybar energi och vi
skapar kolsåinkor, t.ex. genom att bygga i trä.
Vi anpassar oss till effekterna av ett ftirändrat
klimat genom att by gga översvåimningsskydd
och göra andra åtgärder ldr att skydda oss
mot ett mer extremt väder. Förutom klimatåtgärder arbetar vi även ftir att komma niirmare
en cirkulär ekonomi.
Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust
som unik fiällnatur. Dessa ska vårdas fiir att
bevara nafurupplevelsern4 men samtidigt
utvecklas ör att skapa attraktiva boendemiljöer och ge ftirutsättningar ldr en hållbar
turismniiring.
För att möjliggöra ett stadigvarande boende
och skydda den kiinsliga kustmiljön ska VA-

utbyggnad av Bohusbanan. På samma sätt
arbetar vi ftir att hitta smidiga lösningar ltir
stadens trafik.
En hållbar ekonomisk utveckling

käver

attraktiv arbetsgivare.
Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns
kulturarv och varumåirke med Gustafsberg
och Lyckoma som särskilda landm?irken, ska
utvecklas och ståirkas ftir att synliggöra våra

ett bra ftiretags- och arbets-marknadsklimat.
Genom att öretag och individer får ett positirt
bemötande av kommunen i enlighet med
kommunens viirdeord "Öppenhet, Respek!

Professionalitet", och fär sina åirenden snabbt
och rättssiikert hanterade skapar kommunen
ftirtroende. Tydlighet och ftirutsiigbarhet,

till-

besöksmå1.

sammans med lyhördhet och nytiinkande, hjäl-

per oss att skapa en ftiretagsviinlig stad, vilket
sin tur lockar fler ftiretag

i

till kommunen.

Kommunen ftirvaltar medborgamas skattepengar ftir gemensamma ?indamål och god

ekonomisk hushållning. Med hänsyn till de
ekonomiska utmaningar kommunen star inltjr
ska våra resurser anviindas med maximal effektivitet genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens verksamhets-

Genom att Uddevalla kommuns vård och
omsorg iir god och viirdig skapar vi ökad

livskvalitet. Vi söker efter lösningar som gör
att våra vårdtagares behov tillgodoses väl
oavsett om det iir regionens eller kommunens
formella ansvar. Tydliga kravspecifi kationer och upphandlingar ger mervåirde såsom

niiringsrik, ekologisk och niirproducerad mat i
kommunens kölq inga gifter i skolans leksaker
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eller i kommunens byggmaterial.
Nya bostadsområden placeras både med
hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga ftir
unika boendemiljöer. Detta möjliggör också
en utbyggnad av nära kommunal service
såsom ltirskolor, vård- och omsorgsboende
och kollektivtrafik.
För att uppnå en socialt hållbar utveckling

sättning, nyanliinda och ungdomar snabbt ska

het, bejakar allas lika rättigheter och våirde,

lotsas in i arbete, fiiretagande eller utbildning.
Bra, jåimlika och trygga skolor ger studiero

samt inser att mangfald är en styrka.

och ftirbättrade studieresultat. Genom ett
lokus på fiirebyggande arbete vägleder vi
ungdomar bort fran droger och kiminalitet.

sociala

samarbete mellan kommunen och polisen

ftireningar och niiringsliv - i tätort såväl som
landsbygd - ftirutsättningar ltir att kunna
utvecklas i positiv riktning. I vårt arbete kring

skapar

gör vi bland annat med hjälp av ett utvecklat
arbetsmarknads- och integrationsarbete och
genom en ökad samverkan med civilsamhället. Vårt mål åir att individer ska in i syssel-

klyltor och med hög social delaktig-

het har bättre hälsa och välmående. Diirftir
strävar vi elter att åstadkomma integration,

inkludering och delaktighet. Vi gör detta

käver också
att våra invånare känner sig trygga i de oflentliga miljöerna. Genom att vi har ett bättre
En socialt hållbar utveckling

ger vi Uddevalla kommuns alla invånare,

arbetsmarknad jobbar vi fiir ett entreprenöriellt och innovativt ftirhållningssätt. Detta

Samhällen med mindre ekonomiska och

vi trygghet på gator och torg. En ut-

veckling av stadskäman och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de
offentliga miljöema. Detta skapar en levande
stad som

åir våird

en omväg.

genom arbetsmarknadsåtgärder

och andra

socioekonomiska metoder, men även genom
att stötta kulturverksamhet och ftireningar
och med deras hjälp skapa ett samarbete som
gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare.

Samverkansmajoriteten strävar efter att
genom ett hållbart och framtidsinriktat
ledarskap åstadkomma breda politiska

Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare samhälle, såväl som frihet ftir individen,
om vi arbetar ftir att åstadkomma jiimställd-

överenskommelser i langsiktigt strategiska
frågor med kvalitet och prolessionalitet som
riktmärke-
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MATT
Oko ondelen förnybor och ötervunnen energi i kommunolo byggnoder

.

.

Ekologisko livsmedel i kommunens
verksomheier, sko öko

Andel som får svor pö e-post inom
en dog, sko öko

.

. Anlolet morkqnvisningor, sko öko
. Antolet medlemmor i föreningorno,

Antol resor med kollektivlrofiken
Uddevollo tötori sko öko

Företogsklimolet sko bli böltre

.

. Antolel oktiviteter

. Gott bemötonde vid konlokt med

.

kommun, sko öko

.
.

.
.

Andel som lor kontokt med kommunen vio telefon som får ett direkt
svor pö en enkel frögo, sko öko

. Anlolet

.

Brukqrbedömning i sörskilt boende
öldreomsorg, helhetssyn, sko öko

. Elever i ök. 9 som ör behörigo till

.

Brukorbedömning i hemtjönst öldreomsorg, helheissyn, sko öko

.

Minskqd sjukfrönvoro

yrkesprogrom, kommunolo skolor,
sko öko
Gymnosieelever med exomen inom
4 ör, kommunolo skolor, sko öko

Resultol vid ovslut ikommunens

orbelsmorknodsverksomhei,
dellogore som börjot orbelo eller
sfudero, sko öko

i

föreningorno,

sko öko

. Nyregistrerode

företog ikommu-

nen, sko öko

torskflskor i Byfjorden, sko

öko

.

sko öko

i

kommunolo fordon

.

ploner

Minsko fossilbrönsleonvöndning i

Förböllrol resultot iSvenskt Nöringslivs enköt

Minskod tid för genomföronde/
översyn ov nyo och öldre detolj-

.
.
.

Företog i kommunen, sko öko

Neltokostnodsondelen inklusive
finonsnelto högsi 99 % ov skotter
och bidrog
Soliditeten sko förböttros

. Egenfinonsiering
minst 30 %

ov investeringor
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Hjörtot i Bohuslön
Liv, Lust och Löge ger livskvolitet

Vision: Uddevollo

-2022
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RiHningor

Övergriponde slrolegier

uddevollo kommun ör en
sjölvklor lillvöximoior för en

för en entreprenöriell och innovotiv kultur.

MåtI

Föreiog och individer bemöls posiiivl med Öppenhei, Respekl och Professionolitel, dör vi orbetor

Gotl bemölonde vid kontokl med kommun, sko
öko

mer ulvecklod region
5ökro kompetensf örsörjningen.

Andel som ior kontokt med kommunen viq ielefon
som för eit direki svor på en enkel frögo, sko öko

Utvecklo lokol och regionol infroslruklur inklusive Bohusbonon.

Andel som för svor på e-post inom en dog, sko öko
Företogsklimoiei, skq bli bötlre

I Uddevollo kommun

utvecklor vi etl lryggl
somhölle lillsommons

Motverko klimoiföröndringornos effekter, genom en höllbor ekonomisk, ekologisk och sociol
utveckling.

Förböilrot resullol i Svenskl Nöringslivs enköt
Brukorbedömning i sörskilt boende öldreomsorg,
helhelssyn, sko öko

Slrövo efler oil åstodkommo bredo politisko överenskommelser i löngsikligt strolegisko frögor soml
öko somorbelel med civilsomhöllet t.ex. genom gemensomt förebyggonde orbete.

Brukorbedömning i hemtjönst öldreomsorg,
helhelssyn. sko ökq

Verko för trygghel i de offeniligo miljöerno.

Minskod Sjukfrönvoro

Verko för ökod livskvolitel genom god och vördig vård och omsorg.

Öko ondelen förnybor och ölervunnen energi
kommunolo byggnoder

Uppmuntro föröndringsvil.lo och modet oit prövo somt utvördero nyo orbetsmeioder blond onnol
genom en ulökod digiiolisering.

lUddevollo kommun
bedrivs en god och trygg
uibildning inför fromtiden

Ekologisko livsmedel i kommunens verksomhel, sko

Antol resor med kolleklivlrofiken i Uddevollo iötorl,
sko öko

Verko för en trygg och jömlik skolo som skopor siudiero och förlcötirode studieresultqi.
Tydligore krov i upphondlingor sko ge mervörde, sösom ekologisk och nörproducerod mol
kommunens kök liksom giftfrio leksoker och byggmoleriol.

Minskq fossilbrönsleonvöndning i kommunolo

i

fordon
Anlolel torskfiskqr i Byfjorden, sko öko
Elever iök.

som ör behörigo lill yrkesprogrom,

Gymnosieelever med exomen inom 4 ör,
kommunolo skolor, sko öko

Ulvecklo och siörk Uddevollo kommuns kullurorv och vqrumörke med Gustqfsberg och Lyckorno
som speciello londmörken.

To

I

kommunolo skolor. sko öko

Bevoro vöro vördefullo kulturhislorisko miljöer och kommunqlo kuliurfostigheier

Resultql vid ovslul i kommunens
orbetsmorknodsverksqmhet, deltogore som börjot
orbelo eller studero, sko öko

Nya boslodsomröden ploceros böde med hönsyn till nuvoronde infrostrukiurinvesieringor somi
plolser som onses viktigo för uniko boendemiljöer. Deito möiliggör ocksö en utbyggnod ov nöro
kommunol service.
Uddevollo ör en
kustkommun som tor voro
pö votinels poteniiol

i

öko

Nyonlöndo och ungdomor sko snobbore lolsos in i orbeie, företogonde eller skolo.
Uddevqllq kommun
erbjuder otlroklivo och
höllboro boendemiljöer dö
gomlo och nyo miljöer möl
och somspelor

EesEs

Minskod tid för genomföronde/översyn
ov nyo och öldre deloljploner

Antolel morkonvisningor, sko öko

voro pö Uddevollo kommuns 27 mil kusl och uniko fjöll för nolurupplevelse, boende och iurism.

Anlolel medlemmor
Synliggör och plotsutvecklo våro besöksmöl för turismnöringen.

i föreningorno, sko öko

Anlolei qkliviter i föreningorno, sko öko
Nyregistrerode företog i kommunen, sko öko

Möjliggör eil siodigvoronde boende löngs kusten och skyddo den könsligo kustmiljön.

Förelog i kommunen, sko öko
Netlokoslnodsondelen inklusive finonsnetlo högst
99 % ov skolfer

.

och bidrog

Soliditelen sko förböttros
Egenfinonsiering ov invesieringor minst 30 %

f
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Revidering av riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla
kommun
Sommqnfotlning
Samverkansmajoriteten, Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan med
kommunfullmåiktiges styrkort ftir mandatperioden 2019 -2022.
samband med processen kring strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort har
även en revidering pågått av kommunens styr- och ledningssystem vilken anpassats och
synliggörs i riktlinjer ftir styrning och ledning. Detta har bland annat inneburit att
utvecklingsperspektiv, övergripande mål och prioriterade områden byts ut mot

I

riktningar och övergripande strategier. Riktningarna utgör grunden i översiktsplanen
och innebär en koppling mellan den långsiktiga visionen och den strategiska planen som
antas varje mandatperiod.
Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse 2019 -02-18
Förslag till reviderade riktlinjer for styrning och ledning

Beslul
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ftireslagna ändringar i riktlinjer ftir styrning och ledning

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 1 9-03-0 1 intygar
Sebastian Johansson

Expedierat 2019-03-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjönsteskrivelse
Kom
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Hondlöggore
Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla. se

Revidering qv riktlinjer för slyrning och ledning i Uddevollq
kommun
Sommonfollning
Samverkansmajoriteten, Moderaterna, Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centern,
Liberalerna och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram en strategisk plan med
kommunfullmäktiges styrkort ftir mandatperioden 2019 -2022.

I samband med processen kring strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort har
även en revidering pågått av kommunens styr- och ledningssystem vilken anpassats och
synliggörs i riktlinjer ftir styrning och ledning. Detta har bland annat inneburit att
utvecklingsperspektiv, övergripande mål och prioriterade områden bys ut mot

riktningar och övergripande strategier. Riktningarna utgör grunden i översiktsplanen
och innebär en koppling mellan den langsiktiga visionen och den strategiska planen som
antas varje mandatperiod.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -02- 18
Förslag till reviderade riktlinjer ftir styrning och ledning
Förslog till beslul
Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmäkti ge besluta

att

fastställa föreslagna ändringar i riktlinjer ftir styming och ledning

Peter Larsson

Kommundirektör

Expediera
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munledningskonloret

Utredare

Dnr

KS 2019100123

UaFS

Blad

L

F'örslas nå ftirändrinsar

RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH
LEDNING
Antagna av kommunfullmäktige den 12 april
2006, $ 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, $ 351 och $ 352, 13 februari 2008,
$ 34, 18 juni 2008, $ 215, 10 september 2008, $
239, 13 juni 2009, $ 130, 9 december 2009, $
278,10 juni 2010, $ 167,8 september 2010, $
176,13 oktober2010, $ 229,8 december2010, $
321, $ 323, $ 331, 10 november 2010, $ 282 och
$ 290,26 januari 20L1, $ 24, 13 april 2011, $ 91,
11 maj 2011, $ ll7,L3 juni 2012, $ 134 och $
135, reviderad av kommunfullmäktige 13 november 2013, $ 194, reviderad av kommunfullmäktige 12 februari 2014, $ 28, reviderad av
kommunfullmäktige 9 april2014, $ 64, reviderad av kommunfullmäktige 11 mars 2015, $ 48,
reviderad av kommunfullmäktige 8 juni 2016,
$ 138, reviderad av kommunfullmäktige 11
april2018o $ 108, reviderad av kommunfullmäktige den 13 juni 2018 $ 179.

RIKTLINJER T'ÖR STYRNING OCH
LEDNING
Antagna av kommunfullmäktige den 12 april
2006, $ 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, $ 351 och $ 352, 13 februari 2008,
$ 34, 18 juni 2008, $ 215, 10 september 2008, $
239, 13 juni 2009, S 130, 9 december 2009, $
278,10 juni 2010, $ 167,8 september 2010, $
176,13 oktober 2010, $ 229,8 december 2010, $
321, $ 323, $ 331, 10 november 2010, $ 282 och
$ 290,26 januari 2011, $ 24,13 april 2011, $ 91,
11 maj 2011, $ ll7,13 juni 2012, $ 134 och $
135, reviderad av kommunfullmäktige 13 november 2013, $ 194, reviderad av kommunfullmäktige 12 februari 2014, $ 28, reviderad av
kommunfullmäktige 9 april2014, $ 64, revide-

rad av kommunfullmäktige lL mars 20150 $ 48,
reviderad av kommunfullmäktige 8 juni 2016,
S 138, reviderad av kommunfullmäktige 11
april20L8, $ 108, reviderad av kommunfullmäktige den L3 juni 2018 $ 179.
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Kommungemensamma riktlinjer ftir styrning
och ledning
$ I Inledning
Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. De ftirtroendevalda filreträder medbor gatna.
Den offentliga makten skall utövas under lagarna.
De ftirtroendevalda anger vad som skall utöras
genom att i kommunfullmäktige utfiirda riktlinjer,

$ 1 Inledning
Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. De fiirtroendevalda företräder invånarna. Den
offentliga makten ska utövas under lagarna. De
fiirtroendevalda anger vad som ska utftiras genom
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fastställa verksamhetsplanero budget och ekonomiska resurser. Kommunfullmäktige behandlar
frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt. I reglementen har kommunfullmäktige fastställt ansvarsgränsema for Kommunstyrelsen och
övriga nämnder och verksamhetens innehåll. I
nämnderna utf?irdas bestämmel ser for verksamheten, fastställs detaljbudget och styrkort.
De anställda skall verkställa de politiska besluten.
Förvaltningarna fastställer instruktioner som skall
ha stöd i riktlinje eller bestämmelse.
Styrning och ledning handlar om att skapa en gemensam struktur lor arbetet med planering, genomforande och utveckling av verksamheten.
Kommunens styrning- och ledningssystem ska,
användas lor att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens

-

'

kvalitet

-

ge stöd ftir att planera, leda, kontrollera,

ftilja upp, utvärdera och ftirbäffra

att i kommunfullmäktige utftirda riktlinjer, fastställa verksamhetsplaner, budget och ekonomiska
resurser. Kommunfu llmäktige behandlar frågor av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I reglementen har kommunful lmäkti ge fastställt ansvarsgränserna ftir Kommunstyrelsen och övriga
nämnder och verksamhetens innehåll. I nämnderna utftirdas bestämmelser for verksamheten,
fastställs detaljbudget och styrkort.
De anställda ska verkställa de politiska besluten.
Förvaltningarna fastställer instruktioner som ska
ha stöd i riktlinje eller bestämmelse.
$ 2 Kommunens styr- och ledningssystem
Styrning och ledning handlar om att skapa en gemensam struktur for arbetet med planering, genomforande och utveckling av verksamheten.

Kommunens styrning- och ledningssystem ska,
utgöra en gemensam plattform som systematiskt och fortlöpande säkrar och utvecklar kvalitön i verksamheten

-

verksamheten

-

skapa en gemensam målbild

-

ökat utbyte av tankar och idder (kommunikation) i och mellan alla led
utgöra en gemensam plattform ftir kvali-

-

tetsarbetet

$2

bidra

till

god ekonomisk hushållning

varaett stöd lor att planera, leda, kontrollera, folja upp, utvärdera, analysera och
forbättra verksamheten
skapa en tydlig och gemensam målbild
underlätta kommunikation i och mellan
alla led
skapa

bidra

tillit
till god

ekonomisk hushållning

Styffilosoft

Kommunens styrfilosofi bygger på foljande
Ett styr- och ledningssystem som bygger på dialog
och verksamhetsutveckling
Samverkan och helhetssyn inom kommunala verksamheten

Decentralisering av ansvar och befogenheter
Ekonomin är överordnad verksamheten.

$3

Styffilosoji

Kommunens styrfilosofi bygger på ftiljande
Ett styr- och ledningssystem som bygger på dialog
och verksamhetsutveckling
Tillit, samverkan och helhetssyn inom kommunala
verksamheten

Decentralisering av ansvar och befogenheter
Ekonomin är överordnad verksamheten.
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$ 3 Viirdegrund - Oppenhet, Respekt och Pro-

fessionulitet
Öppenhet - Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillg$nglighet och likvärdighet.
Eh positivt och engagerat bemötande präglar mötet
mellan personer internt och extemt. Vi ger vägledning och stöd utifrån önskemål och behov samt anpassar informationen. Det är lätt att komma i kontakt med oss och sätten att nå oss är många - via
personliga möten, telefon, e-post, hemsida och sociala medier via internet. Vi möjliggör dialog och

$ 4 Viirdegrund - Öppenhet, Respekt och Professionalitet

Öppenhet - Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.
Ett positivt och engagerat bemötande präglar mötet mellan personer internt och externt. Vi ger vägledning och stöd utifrån önskemål och behov samt
anpassar informationen. Det är lätt att komma i
kontakt med oss och sätten att nå oss är många via personliga möten, telefon, e-post, hemsida och
på
kommunens verksamhet. sociala medier via internet. Vi möjliggör dialog
välkomnar synpunkter
Alla ska oavsett forutsättningar nå fram till rätt per- och välkomnar synpunkter på kommunens verkson eller verksamhet, kunna ta del av information samhet. Alla ska oavsett forutsättningar nå fram
och kunna medverka i det demokratiska samhället. till rätt person eller verksamhet, kunna ta del av
information och kunna medverka i det demokraRespekt - Vi tar hänsyn till människors lika tiska samhället.
värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.
Respekt - Vi tar hänsyn till människors lika
Människor som besöker eller på olika sätt kontaktar värde och är måna om att ge ett jämlikt och rekommunen ska känna aff de blir respektfullt be- spektfullt bemötande och en likvärdig service.
mötta och lyssnade på. Vi visar vänlighet och for- Människor som besöker eller på olika sätt kontakståelse och är noga med att skapa likvärdiga villkor tar kommunen ska känna att de blir respektfullt
i våra möten. Varje person som representerar Ud- bemötta och lyssnade på. Vi visar vänlighet och
devallakommun har ett personligt ansvar ftir att un- örståelse och är noga med att skapa likvärdiga
derlätta möten och genomftira dessa på ett respekt- villkor i våra möten. Varje person som representefullt sätt.
rar Uddevalla kommun har ett personligt ansvar
ftir att underlätta möten och genomlora dessa på
Professionalitet - Vi har kunskap och kompe- ett respektfullt satt.
tens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet.
Professionalitet - Vi har kunskap och kompeVi är professionella i alla våra kontakter och ger en tens och vårt bemötande präglas av professionjämlik service. Vi har kunskap och kompetens alitet som bidrar till rättssäkerhet.
inom olika arbetsområden som vi delar med oss av Vi är professionella i alla våra kontakter och ger
och vi har ft)rmåga att hjälpa till att lösa problem. en jämlik service. Vi har kunskap och kompetens
Vi tillhandahåller den service och de tjänster vi ut- inom olika arbetsområden som vi delar med oss av
lovat och vi håller överenskomna tidsramar. Vi har och vi har formåga att hjälpa till att lösa problem.
god kunskap om lagar och regler inom sakområden Vi tillhandahåller den service och de tjänster vi utoch kan motivera ställningstagande och beslut.
lovat och vi håller överenskomna tidsramar. Vi
har god kunskap om lagar och regler inom sakomFörhållningssätt
råden och kan motivera ställningstagande och beAlla som kommer i kontakt med kommunens
slut.
olika verksamheter, anställda eller fortroendevalda
i Uddevalla kommun, ska fä ett respektfullt och
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professionellt bemötande. Värdegrunden beskriver
vårt ftirhållningssätt internt i organisationen och
extemt i mötet med våra medborgare, kommuninvånare och brukare. Framtida brukar- och medborgarundersökningar samt framtida servicedeklarat-

ioner ska relatera till värdegrunden.
$ 4 Kommunens miljöarbete
Kommunen är certifierad enligt den internation-

Förhållningssätt
Alla som kommer i kontakt med kommunens
lika verksamheter, anstäl lda el ler lortroendevalda
i Uddevalla kommun, ska få ett respektfullt och
professionellt bemötande. Värdegrunden beskriver
vårt fiirhållningssätt internt i organisationen och
extemt i mötet med våra medborgare, kommuninvånare och brukare. Framtida brukar- och medborgarundersökningar ska relatera till värdegrunden.
o

ella standarden ftir miljö - ISO 14001. Miljöledningssystemet är integrerat i kommunens styr och
ledningsmodell. Ansvar och uppgiftsftlrdelning
avseende miljöarbetets genomforande ft ljer
nämnd- respektive forvaltningsorganisationen.
Kommunfu llmäktige har fastställt övergripande
miljömåI. Varje nämnd har beslutat vilka av målen
man ska arbeta vidare med. Nämnden ansvarar for
att arbeta in dessa miljömål i styrkortet, att aktiviteter genomft)rs och att dessa foljs upp i delårsoch i årsbokslut. Miljömålens resultat analyseras
och redovisas även årligen i en separat kommunövergripande milj öredovisning.
Kommunstyrelsens ansvar är att utvärdera kommunens miljöledningssystem for att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Utvärderingen genomörs av kommunstyrelsens presidium som är styrgrupp ftr miljöledningssystemet och sker enligt kraven i ISO 14001.

Kommundirektörens ledningsgrupp, beslutar årligen om genomforandet av intern miljörevisionen i
form av en revisionsplan som omfattar alla forvaltningar. Intern miljörevision leder till beslut om
åtgärder som hanteras på verksamhetsnivå och redovisas i samband utvärderingen.

Årligen genomftirs en extern miljörevision av en
oberoende extern organisation, ftir att säkerställa
tillämpning och milj öforbättring.

$ 5 Kommunens miljöarbete
Kommunen är certifierad enligt den internationella
standarden lor miljö - ISO 14001. Miljöledningssystemet är integrerat i kommunens styr och ledningsmodell. Ansvar och uppgiftsfordelning avseende mi lj öarbetets genomfiirande ftilj er nämnd -

respektive ft)rvaltningsorganisationen.
Kommunfu llmäktige har fastställt övergripande
miljömåI. Varje nämnd har beslutat vilka av målen
man ska arbeta vidare med. Nämnden ansvarar fiir
att arbeta in dessa miljömål i styrkortet, att aktiviteter genomfors och att dessa följs upp i delårsoch i årsbokslut. Miljömålens resultat analyseras
och redovisas även årligen i en separat kommunövergripande miljöredovisning.
Kommunstyrelsens ansvar är att utvärdera kommunens miljöledningssystem ör att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Utvärderingen genomfors av kommunstyrelsens presidium som är styrgrupp for miljöledningssystemet och det sker enliS kraven i ISO
14001.

Kommundirektörens ledningsgrupp, beslutar årligen om genomft)randet av intern miljörevision i
form av en revisionsplan som omfattar alla ftlrvaltningar. Intem miljörevision leder till beslut om
åtgärder som hanteras på verksamhetsnivå och redovisas i samband med utvärderingen.

Årligen genomfors en extern miljörevision av en
oberoende extern organisation, fiir att säkerställa
tillämpning och miljöfiirbättring.
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$ 5 Systematiskt arbetssött med medborgardialog

Vad är medborgardialog?
Med medborgardialog menas att involvera och
lora samtal med människor i frågor och forändringar som berör dem i rollen som invånare eller
kunder/brukare i Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgarialog likställs

$ 6 Principerft)r medborgardialog

Vad är medborgardialog?
Med medborgardialog menas att involvera och
fora samtal med människor i frågor och florändringar som berör dem i rollen som invånare eller
medborgardialog med brukarialog. Medborgardi- kunder/brukare i Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgarialog likställs
alog kan även genomforas med andra intressenmedborgardialog med brukarialog. Medborgardipersoner
som
areller
foretagare
ter, exempelvis
betar inom kommunen men bor på annan ort. Den alog kan även genomloras med andra intressenenskildes deltagande i medborgardialog är frivil- tero exempelvis foretagare eller personer som arbetar inom kommunen men bor på annan ort. Den
ligt och styrs av intresse.
enskildes deltagande i medborgardialog är frivilligt och styrs av intresse.
Syfte
Genom att arbetamed medborgardialog främjas
Syfte
delaktighet bland våra kommuninvånare vilket
Genom att arbeta med medborgardialog främjas
och
gemensam
ansvar
känsla
av
kan leda till en
delaktighet bland våra kommuninvånare vilket
tillhörighet. Förtroendevalda och tjänstemän ffir
ett bredare underlag att basera sina beslut på vilket kan leda till en gemensam känsla av ansvar och
tillhörighet. Förtroendevalda och tjänstemän ffir
leder till att de i större utsträckning kan balansera
ett bredare underlag att basera sina beslut på vilket
Arbetet
helheten.
ör
olika intressen och ta ansvar
leder till att de i större utsträckning kan balansera
med medborgardialog strävar mot att stärka den
olika intressen och ta ansvar for helheten. Arbetet
representativa demokratin.
med medborgardialog strävar mot att stärka den
representativa demokratin.
Grundläggande förhållningssätt
Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska
Grundläggande fö rhållningssätt
sträva efter att stärka den demokratiska jämlikMedborgardialoger i Uddevalla kommun ska
heten. Kommunen ska prioritera atI nä grupper
sträva efter att stärka den demokratiska jämliksom har svårt att göra sin röst hörd.
heten. Kommunen ska prioriten att nä grupper
som har svårt att göra sin röst hörd.
Det är inte alla frågor som lämpar sig att öra diakan
genomlora
medborgardialoger
kring.
Att
log
Det är inte alla frågor som lämpar sig att fora diavara resurskrävande i både tid och pengar, varör
det är viktigt att alltid värdera nyttan med dialogen log kring. Att genomfora medborgardialoger kan
vara resurskrävande i både tid och pengar, varfor
i relation till kostnaden. Att genomfiira medbordet är viktigt att alltid värdera nyttan med dialogen
gardialoger kan också vara etl sätt att hushålla
i relation till kostnaden. Att genomfora medbormed resurser långsiktigt, då forutsättningarna att
gardialoger kan också vara ett sätt att hushålla
beslut är väl fiirankrade och att resurser läggs på
med resurser långsiktigt, då forutsättningarna att
"rätt" saker stärks. Frågor som inte är påverkbara
beslut är väl lorankrade och att resurser läggs på
är aldrig aktuella for dialog. Gränsdragningen for
"rätt" saker stärks. Frågor som inte är påverkbara
vilka frågor där dialog är lämpligt ftirs i samråd
är aldrig aktuella ffr dialog. Gränsdragningen ft)r
mellan fiirvaltning och nämnd.
vilka frågor där dialog är lämpligt fors i samråd
och nämnd.
mellan forvaltn
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Utgångspunkten är att arbetet med medborgardialog ska starta i ett tidigt skede i de utvalda dialogprojekten. När kommunen bjuder in till dialog ska
det alltid vara tydligt vilken grad av inflytande
deltagarna kan fiirvänta sig. När graden av inflytande definieras ska delaktighetstrappans fyra steg
utgås ifrån; veta, tycka, göra bestämma. Kommunens arbete med medborgardialog ska präglas av
tydlighet och transparens.

Utgångspunkten är att arbetet med medborgardialog ska starta i ett tidigt skede i de utvalda dialogprojekten. När kommunen bjuder in till dialog ska
det alltid vara tydligt vilken grad av inflytande
deltagarna kan lorvänta sig. När graden av inflytande definieras ska delaktighetstrappans fyra steg
utgås ifrån; veta, tycka, göra bestämma. Kommunens arbete med medborgardialog ska präglas av

tydlighet och transparens.

Vid planering, genomforande och utvärdering av
medborgardialogprocesser ska j ämlikhetsperspektivet beaktas lor att säkerställa attalla oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
fär likvärdiga lorutsättningar att delta och komma

till

tals.

Vid planering, genomförande och utvärdering av
medborgardialo gprocesser ska jämlikhetsperspektivet beaktas for att säkerställa att alla oavsett köno

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
fiir likvärdiga forutsättningar att delta och komma

till
Genomförande och uppföljning
Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med budgetdialog samt verksamhetsplan och budget utse
lämpliga objekt alternativt områden for arbete
med medborgardialog. Vid genomftlrande av medborgardialoger är handboken for medborgardialog
vägledande. Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska utvärderas tillsammans med dem som
deltagit. Resultatet av medborgardialogerna ska
alltid återkopplas till deltagarna på kommunens
hemsida.

tals.

Genomförande och uppfiiljning
Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med budgetdialog samt verksamhetsplan och budget utse
lämpliga objekt alternativt områden fiir arbete
med medborgardialog. Vid genomftrande av medborgardialoger är handboken ftir medborgardialog
vägledande. Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska utvärderas tillsammans med dem som
deltagit. Resultatet av medborgardialogerna ska
alltid återkopplas till deltagarna på kommunens
hemsida.

Samtliga nämnder ansvarar ör att ölja upp arbetet med medborgardialog. Uppfiiljningen ska ske
genom nämndernas ordinarie uppfoljningsrutiner i
styrkorten.

Samtliga nämnder ansvarar ftir att folja upp arbetet med medborgardialog. Uppfoljningen ska ske
genom nämndernas ordinarie upploljningsrutiner i
styrkorten.

$ 6 Vision och strategi
Minst en gång per påbörjad mandatperiod skall
kommunen anta ett visions- och
strategidokument.

$ 7 Styr- och ledningsmodellen
Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning ftir styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

$ 7 Kommunens Styr- och ledningsmodell
Kommunen tillämpar en fiir kommunen anpassad
modell for styrning, ledning och utveckling av den
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- att skapa en tydlig styr- och ledningsstruktur
med brett fokus där kommunvisionen genomsyrar
alla kommunens verksamheter och leder mot gemensamma mäl samt
- att genom en dialogbaserad arbetsmetod skapa
verksamhetsutveckling underifrån i organisationen.

kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är
- att skapa en tydlig styr- och ledningsstruktur
med brett fokus där kommunvisionen genomsyrar
alla kommunens verksamheter och leder mot ett
gemensamt mäl samt
- aff genom en dialogbaserad arbetsmetod skapa

verksamhetsutveckling underifrån i organisatStyr- och ledningsmodellen innefattar i sin styrningsdel vision, strategisk plan, flerårsplan och
styrkort. Ledningsdelen utgörs av verksamhetsplan, verksamhetskort och IT-stödet VUV-IT.
Styr- och ledningsmodellen arbetar med tre centrala utvecklingsperspektiv :
Medborgare - vilka finns vi till for?
Medarbetare - hur skapar vi den goda arbetsplatsen?

Ekonomi - hur använder vi våra resurser klokast?
Inom samtliga utvecklingsperspektiv ska ft)myelse
och utveckling beaktas fiir att möta möjligheter i
omvärlden. De tre perspektiven tillsammans ska
säkerställa att styrning, ledning, uppfoljning och
analys sker med god ekonomisk hushållning där
prestationer, resultat och effekter beskrivs i ftirhållande

till

ionen.

Styr- och ledningsmodellen innefattar i sin styrningsdel Vision, Översiktsplan, Strategisk plan
med Kommunfullmäktige styrkort, Flerårs- och
verksamhetsplan och nämndernas styrkort. Ledningsdelen utgörs av verksamhetskort och ITstödet VUV-IT.

Styr- och ledningsmodellen arbetar med fem riktningar. Inom samtliga riktningar ska lomyelse och
utveckling beaktas ft)r att möta möjligheter i omvärlden. De fem riktningarna tillsammans ska säkerställa att styrning, ledning, uppfoljning och
analys sker med god ekonomisk hushållning där
prestationer, resultat och effekter beskrivs i forhållande

till

resurser.

resurser.

Styrning
Styrande
Vision
Kommunfullmäktige antar kommunens vision infor varje mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition.
Visionen anges på ca 20 års sikt och fastställer
kommunorganisationens riktning.
Strategisk plan

Kommunfullmäktige fastställer den strategiska
planen infdr varje mandatperiod.
lnnehållet är framarbetat av den styrande majoriteten och planen gäller for
mandatperiodens fyra är. Planen innefattar
utvecklingsperspektiv vilka redogör for
den styrande majoritetens politiska

Vision
Kommunfullmäktige antar kommunens vision infor varje mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition.
Översiktsplan
Kommunfullmäktige aktualiserar Översiktsplanen
infor varje mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition.
Översiktsplanen utgör en koppling mellan kommunens vision och den strategiska planen som antas varje mandatperiod. Deffa görs genom att identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen
behöver gå i ftlr att nå visionen. Riktningarna utgör grunden for översiktsplanen och riktningarna
lyfts in i kommunens styr- och ledningsmodell.
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plattform utifrån medborgare, medarbetare
och ekonomi.
övergripande mål vilka finns inom varje
utvecklingsperspektiv och beskriver de resultat eller önskade lägen som är viktigast
ftir kommunen att nå.
prioriterade områden vilka finns inom
varje övergripande mål och är den politiska majoritetens beskrivning om vad som
ska uppnås under den kommande mandatperioden.
mätbar a och målsatt a mätt

Flerårs- och verksumhetsplan
Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska
forutsättningar, budget fdr det ftirsta året och ekonomisk plan for de kommande två åren samt kommunfu llmäktiges styrkort.
Verksamhetsplanen är treårig och innefattar ekonomiska ft)rutsättningar utifrån tilldelat kommunbidrag, budget ftir det ft)rsta året, ekonomisk plan
for de kommande två åren samt de åtaganden som
respektive nämnd fätt genom kommunfullmäktiges

flerårsplan. Den innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen.

Styrkort
Kommunfullmäktiges och nämndernas respektive
processer, den strategiska politiska nivån, sammanfattas i s.k. styrkort vars syfte är att ge en lättillgänglig och god
överblick av verksamheten. Kommunfullmäktiges
styrkort är nämndsövergripande och varje nämnd
berörs av valda delar som utgör grunden for varje
nämndskort. Styrkorten revideras årligen.
Kommunfu llmäktiges styrkort innefattar,
kommunens vision
utvecklingsperspektiv
övergripande mål
prioriterade områden
mätbara och målsatta mått

-

Strategisk plan

Kommunfullmäktige antar strategiska plan i samband med ny mandatperiod. Innehållet är framarbetat av den styrande majoriteten och gäller for
mandatperiodens fyra år. Planen innefattar
kommunens vision
den styrande majoritetens politiska platt-

form
riktningar från översiktsplanen
övergripande strategier, vilka finns inom
varje riktning och tydliggör den politiska
maj oritetens viktigaste vägval.
mätbara och målsatta måu som visar effekter och resultat

Flerårs- och verksamhetsplan
Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska
ftirutsättningar, budget ftjr det fiirsta året och ekonomisk plan ft)r de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort.
Verksamhetsplanen är treärig och innefattar ekonomiska forutsättningar utifrån tilldelat kommunbidrag, budget ftir det fiirsta året, ekonomisk plan
ftir de kommande två åren samt de åtaganden som
respektive nämnd fiitt genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den innefattar också nämndens
styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen.

Sfirkort
Kommunfu llmäktiges och nämndernas respektive
processer, den strategiska politiska nivån, sammanfattas i s.k. styrkort vars ändamål är att ge en
lättillgänglig och god överblick av verksamheten.
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som

utgör grunden ftir varje nämndskort. Styrkorten
revideras årligen.
Kommunfu llmäktiges styrkort innefattar,
kommunens vision

-

riktningar
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övergripande strategier
mätbara och målsatta mätt

Nämndernas styrkort innefattar,

-

kommunens vision
utvecklingsperspektiv

kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål
kommunfullmäktiges fastställdaprioriterade område
nämndens strategier for att nå de övergripande målen alt. prioriterade
områdena
kommunfullmäktigas och nämndens mätbara och målsatta mått
nämndens uppdrag for att nå de övergripande målen alt. prioriterade
områdena

Nämndernas styrkort innefattar,

-

kommunens vision

kommunfullmäktiges fastställdariktningar
kommunfullmäktiges fastställdaövergripande strategier
nämndens strategier
politiska uppdrag
kommunfullmäktigas och nämndens mätbara och målsatta mått som visar effekter
och resultat

Verkstöllande
Verksamhetskort
Verksamhetskortens syfte är att skapa en gemensam bild över verksamhetens mål och syfte samt
tillvägagångssätt lor att nå dit. Verksamhetskorten
revideras årligen.
Förvaltningarna leder verksamheterna med verksamhetskort. Verksamhetskorten arbetas fram i dialog med medarbetarna. Den gemensamma strukturen är en forutsättning lor en bra ledning och
uppftiljning. Minst en nivå av verksamhetskort
ska finnas på varje forvaltning. Verksamhetskorten ftiljer samma tre utvecklingsperspektiv som
styrkorten och även här ska fomyelse, utveckling
och analys beaktas för aff möta möjligheter i omvärlden.
Verksamhetskortet innefattar,
- verksamhetens gemensamma målbild
- utvecklingsperspektiv
- kommunfullmäktiges övergripande mål

inom varje utvecklingsperspektiv
- kommunfullmäktiges fastställda prioriterade områden
- nämndens fastställda strategier fiir att nå
de övergripande målen

Verkställande
Verksamhetskort
Verksamhetskortens ändamål är att ge en lättillgänglig och gemensam överblick av verksamhetens syfte samt tillvägagångssätt ftir att nå dit.
Verksamhetskorten revideras årligen.
Förvaltningarna leder verksamheterna med verksamhetskort. Verksamhetskorten arbetas fram i dialog med medarbetarna. Den gemensamma strukturen är en lorutsäffning for en bra ledning och
uppfoljning. Minst en nivå av verksamhetskort
ska finnas på varje florvaltning. Verksamhetskorten ft)ljer samma riktningar och övergripande strategier som styrkorten och även här ska fornyelse,
utveckling och analys beaktas for att möta möjligheter i omvärlden.
Verksamhetskortet innefaff ar,
kommunens vision

-

kommunfullmäktiges fastställda riktningar
kommunfullmäktiges fastställda övergripande strategier
nämndens fastställda strategier
politiska uppdras
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verksamhetens egna mätbara och mål
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fiirvaltningens egna uppdrag
kommunfullmäktiges, nämndens och
verksamhetens mätbara och målsatta mått
som visar effekter och resultat

satta mått

- nämndens tidsbestämda uppdrag
- verksamhetens egna tidsbestämda hand-

lingsplaner

Ledningsstödet VUV-IT
VUV-IT är kommunens digitala lT-stöd ör styrning och ledning. Systemet är transparant och innehåller alla styrkort och verksamhetskort. VUVIT är ett ledningsverktyg for ledning och uppftiljning vad gäller uppdrag och målsatta mått. Uppftiljning sker i enlighet med kommunstyrelsen
fastställda redovisningsprinciper och rapporteringsrutiner.
Politiska beslut av strategisk karaktär under löpande budgetår ska tillftlras berörd nämnds styrkort. Uppdrag från nämnderna fordelas till berörda
verksamheters verksamhetskort.

Ledningsstödet VUV-IT
VUV-IT är kommunens digitala lT-stöd for styrning och ledning. Systemet är transparant och innehåller alla styrkort och verksamhetskort. VuVIT är ett ledningsverktyg for ledning och uppfoljning vad gäller uppdrag och målsatta mått. Uppftljning sker i enlighet med kommunstyrelsen
fastställda redovisningsprinciper och rapporteringsrutiner.
Politiska uppdrag under löpande mandatperiod
och budgetår ska tillforas berörd nämnds styrkort.
Politiska uppdrag som anses vara slutfiirda ska
diskuteras på årets uppsiktspliktsmöten innan slutrapportering till nämnd och kommunfullmäktige
kan ske. På årets uppsiktspliktsmöte ska även de
politiska uppdrag som behöver forlängas diskuteras.

$ 8 Politisk uppgiftsfördelning avseende styrning
och uppft)ljning

Kommunfullmiiktige
Kommunfullmäktige beslutar om utformningen av
kommunens övergripande lednings- och organisationsstruktur, såsom indelning av verksamheterna i
nämnder och ftirvaltningar. Kommunfu llmäktige
beslutar om kommunens övergripande vision och
finansiella måI, fiirdelar resurser och beviljar ansvarsfrihet samt tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt for kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen skall leda arbetet med och samordna utformningen av kommunens gemensamma
vision och ramar ft)r styrningen av hela den kommunala verksamheten.

$ 8 Politisk uppgiftsfördelning avseende styrning
och uppföljning

Kommanfullmiiktige
Kommunfullmäktige beslutar om utformningen av
kommunens övergripande lednings- och organisationsstruktur, såsom indelning av verksamheterna i
nämnder och forvaltningar. Kommunfullmäktige
beslutar om kommunens övergripande vision,
översiktsplanen och finansiella måI, fordelar resurser och beviljar ansvarsfrihet samt tar ställning
till frågor av principiell beskaffenhet eller av
stöne vikt for kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av kommunens gemensamma
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Kommunstyrelsen skall vidare leda och samordna
örvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders, bolags, stiftelsers och kommunalforbunds verksamheter. Kommunstyrelsen skall också
driva de frågor som kan inverka på kommunens utveckling eller ekonomiska ställning,
rapportera till kommunfullmäktige samt bereda de ärenden som skall beslutas av kom-

-

munfullmäktige.
ha en fortlöpande dialog med nämnderna om
utveckling av ekonomin och verksamheten.
samordna och utveckla kommunens ekonomioch verksamhetsstyrning.

Kommunstyrelsens beslut om anställning och avveckling av frrvaltningschefer ska föregås av
samråd med kommundirektör och berörd nämnds
presidium. Kommunstyrelsen ansvarar ftir samtliga fiirvaltningschefers och kommundirektörens
arbetsmiljö och lönesäffning.
Kommunstyrelsen kan ft)r kommun-/nämndsövergripande uppgifter inrätIa beredningar och utskott.

vision och ramar ftir styrningen av hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna
ftirvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders, bolags, stiftelsers och kommunalft)rbunds verksamheter. Kommunstyrelsen ska också
- driva de frågor som kan inverka på kommunens

utveckling eller ekonomiska ställning,
- rapportera till kommunfullmäktige samt bereda
de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.
- ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten.
- samordna och utveckla kommunens ekonomioch verksamhetsstyrning.
Kommunstyrelsens beslut om anställning och avveckling av forvaltningschefer ska floregås av
samråd med kommundirektör och berörd nämnds
presidium. Kommunstyrelsen ansvarar ftir samtliga förvaltningschefers och kommundirektörens
arbetsmilj ö och lönesättning.

Kommunstyrelsen kan for kommun-/nämndsövergripande uppgifter inrätta beredningar och utskott.
Övriga ndmnder
Nämnden har verksamhetsansvar och skall lordela
sina resurser och bedriva verksamhet utifrån komÖvriga niimnder
gemensamma
polimunens
vision, lagar, avtal och
Nämnden har verksamhetsansvar och ska fordela
tiska beslut. Nämnden skall också se till att den in- sina resurser och bedriva verksamhet utifrån komterna kontrollen är ändamålsenlig och att ett syste- munens gemensamma vision, lagar, avtal och polimatiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Dessutom har
tiska beslut. Nämnden ska också se till att den innämnden arbetsmiljöansvar inom sitt verksamterna kontrollen är ändamålsenlig och att ett systehetsområde. Nämnden ansvarar även fiir att verkmatiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Dessutom har
samheterna i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande
nämnden arbetsmiljöansvar inom sitt verksamsätt och rapporterar uppftiljning av måI, budget
hetsområde. Nämnden ansvarar även for att verkoch verksamhetsresultat till kommunstyrelsen.
samheterna i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande
sätt och rapporterar uppfoljning av budget och
9
Förvaltningsorganisationen
verksamhetsresultat
till kommunstyrelsen.
$
De organisatoriska nivåema kan vara förvaltning,
avdelning, sektion, och enhet. Chefsnivåerna blir
$ 9 Förvaltningsorganisationen
då ftirvaltningschef, avdelningschef, sektionschef
De organisatoriska nivåerna kan vara ftirvaltning,
och enhetschef.
avdelning, sektion, och enhet. Chefsnivåema blir
då forvaltningschef, avdelningschef, sektionschef
och enhetschef.
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$ I 0 Uppgifter inom ft)rvaltningsorganisatio nen

Kommundirektören
Kommundirektören har den ledande ställningen
bland de anställda.

Kommundirektören
Kommundirektören har den ledande ställningen
bland de anställda.

Kommundirektören samordnar kommunövergripande system och processer och har en samordnande funktion gentemot florvaltningscheferna.

Kommundirektören samordnar kommunövergri-

Kom mundirektören är forvaltnin gschef for kom-

munledningskontoret.

Kommundirektören är förvaltningschef fiir kommunledningskontoret.

Förvaltningschefer
Förvaltningen leds av en fiirvaltningschef som biträder nämnden. Förvaltningschefen ansvarar mot
nämnden fiir att den verksamhet nämnden bestämt
genomfors med de resurser som ställts till forfo-

Förvaltningschefer
Förvaltningen leds av en fiirvaltningschef som biträder nämnden. Förvaltningschefen ansvarar mot
nämnden for att den verksamhet nämnden bestämt
genomfiirs med de resurser som ställts till ftrfo-

gande.

gande.

Respektive nämnds ordfiirande är nämndens fiireträdare gentemot ft)rvaltningschefen i operativa
frågor. Ordftirandens befogenheter framgår av delegationsregler.

Respektive nämnds ordforande är nämndens fiireträdare gentemot lorvaltningschefen i operativa
frågor. Ordftirandens befogenheter framgår av de-

Förvaltningschefen har fiirutom sitt ansvar lor respektive nämnds verksamhet också ett ansvar filr
helhetsperspektivet i kommunen. Förvaltningschefen har rapporteringsskyldighet till nämnden. Förvaltningschefen har informations- och samrådsskyldighet med kommundirektören i gemensamma, strategiska och kommunövergripande frågor.

Förvaltningschefen har forutom sitt ansvar fiir respektive nämnds verksamhet också ett ansvar for
helhetsperspektivet i kommunen. Förvaltningschefen har rapporteringsskyldighet till nämnden. Förvaltn ingschefen har informations - och samrådsskyldighet med kommundirektören i gemensamma, strategiska och kommunövergripande frå-

Förvaltningschefen beslutar efter samråd med
kommundirektören och berörd nämnds presidium
om ft)rvaltningens indelning i nivån under örvaltningschef. Förvaltningschefen beslutar om en ytterligare indelning av den fastställda forvaltningsorganisationen i mindre enheter samt beslutar om

Förvaltningschefen beslutar efter samråd med
kommundirektören och berörd nämnds presidium
om ftirvaltningens indelning i nivån under forvaltningschef. Förvaltningschefen beslutar om en ytterligare indelning av den fastställda förvaltningsorganisationen i mindre enheter samt beslutar om

bemanningen.

bemanningen.

lfräga om ftirvaltningens dimensionering med
kvalifi cerade stabs/stödfunktioner beslutar forvaltningschef efter samråd med kommundirektören.

I

pande system och processer och har en samordnande funktion gentemot forvaltningscheferna.

legationsregler.

gor.

fråga om forvaltningens dimensionering med
kvalificerade stabs/stödfunktioner beslutar fiirvaltningschef efter samråd med kommundirektören.
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C h efer inom förvaltningarn a
Chefer inom respektive fiirvaltning ansvarar fiir
ekonomi och verksamhet inom tilldelat ansvarsområde. Chefer inom kommunledningskontoret
skall se till helhetsperspektivet i kommunen. Chefer inom övriga forvaltningar i kommunen skall
forutom ansvar lor sin egen verksamhet också ha
en forståelse ftir helhetsperspektivet i kommunen.

Ch efer ino m ft)rvaltningar n a
Chefer inom respektive forvaltning ansvarar for
ekonomi och verksamhet inom tilldelat ansvarsområde. Chefer inom kommunledningskontoret
ska se till helhetsperspektivet i kommunen. Chefer
inom övriga ftirvaltningar i kommunen ska forutom ansvar for sin egen verksamhet också ha en
forståel se lor helhetsperspektivet i kommunen.

Stödfunktioner
De kommungemensamma stödfunktionerna skall
anlägga ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet. Stödfunktionerna inom fiirvaltningarna
skall delta i de interna grupper och nätverk som
finns inom respektive område och skall i detta arbete kunna anlägga ett helhetsperspektiv på den
kommunala verksamheten.

Stödfunktioner
De kommungemensamma stödfunktionerna ska
anlägga ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet. Stödfunktionerna inom forvaltningarna
ska delta i de interna grupper och nätverk som
finns inom respektive område och ska i detta arbete kunna anlägga ett helhetsperspektiv på den
kommunala verksamheten.

Medurbetare

Medurbetare
Medarbetare på alla nivåer i kommunen ska ha
kunskap om det ansvar och de befogenheter som
ingår i respektive anställning. Varje medarbetare
ska ges ftirutsättningar att ta del av den information som är relevant fiir forståelsen och delaktigheten inom det egna verksamhetsområdet.

Medarbetare på alla nivåer i kommunen skall ha
kunskap om det ansvar och de befogenheter som
ingår i respektive anställning. Varje medarbetare
skall ges ftirutsättningar att ta del av den information som är relevant for ftirståelsen och delaktigheten inom det egna verksamhetsområdet.

$ Il Ekonomistyrsystem och god ekonomisk hus- $ 11 Ekonomistyrsystem och god ekonomisk hushållning
håAning
Ekonomimodell
Kommunens ekonomimodell och ekonomistyrningsprinciper utgör verktyg ftir den övergripande
styrningen och ledningen av Uddevalla kommun.

Ekonomimodell

Modellen bygger på ett decentraliserat arbetssätt
med en central styrning av gemensamma utgångspunkter fiir vissa delar av den ekonomiska ft)rvaltningen.

Modellen bygger på ett decentraliserat arbetssätt
med en central styrning av gemensamma utgångspunkter fiir vissa delar av den ekonomiska ftirvaltningen.

Det ekonomiska ansvaret är uppbyggt på ansvarsenheter. Samtliga nämnder är resultatenheter.
Kommunfullmäktige beslutar om viss verksamhet

Det ekonomiska ansvaret är uppbyggt på ansvarsenheter. Samtliga nämnder är resultatenheter.
Kommunfullmäktige beslutar om viss verksamhet

ska vara balansräkningsenhet.

ska vara balansräkningsenhet.

Den skattefinansierade delen av verksamheten ska
hållas åtskild från den avgiftsfinansierade.

Den skattefinansierade delen av verksamheten ska
hållas åtskild från den avsiftsfinansierade.

Kommunens ekonomimodell och ekonomistyrningsprinciper utgör verktyg fiir den övergripande
styrningen och ledningen av Uddevalla kommun.
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Kommunfullmäktige fastställer separat komplefferande ekonomistyrningsprinciper till dessa övergripande principer.

Kommunfu I lmäktige fastställer separat komp letterande ekonomistyrningsprinciper till dessa över-

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det flor den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer
som är av betydelse ftr god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål
som är av betydelse ftr god ekonomisk hushåll-

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det ftr den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer
som är av betydelse ftir god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål
som är av betydelse ft)r god ekonomisk hushåll-

ning.

ning.

Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas
ko stnadseffektivt och ändamålsenligt samt att
varje generation ska bära kostnaden ftir den service den konsumerar och inte belasta kommande
generationer med kostnader eller åtaganden.

Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt och ändamål senli gt samt att
varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande
generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande mål
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande
mål for verksamheten inom de tre utvecklingsperspektiven, medborgare, medarbetare samt ekonomi. Målen beskrivs i strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort.

Kommunen har god ekonomisk hushållning när
övergripande och finansiella mål i strategisk plan
och kommunfullmäktiges styrkort visar god
måluppS,llelse. Konkretisering av god måluppfyllelse sker i strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort.

Finunsiella mål

Finansiella mål
Kommunens ekonomiska ställning och utveckling
styrs genom målsatta mått som antas en gång per
mandatperiod. Målsättningarna prövas varje år i
arbetet med flerårsplanen och budgeten.

Kommunens ekonomiska ställning och utveckling
styrs genom målsatta mått som kopplas till de
övergripande målen i utvecklingsperspektivet ekonomi. Målen antas en gång per mandatperiod och
målsättningarna prövas varje år i arbetet med
fl erårsplanen och budgeten.

gripande principer.

Kommunen har god ekonomisk hushållning när
övergripande och finansiella mål i strategisk plan
och kommunfullmäktiges styrkort visar god

måluppfyllelse. Konkretisering av god måluppfyllelse sker i strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort.
Kommunbidrag
Kommunbidrag tilldelas den skattefinansierade
delen av kommunens verksamhet och fordelas på
kommunfullmäktige (inkl. revision), kommunstyrelse samt varie nämnd.

Kommunbidrag
Kommunbidrag tilldelas den skattefinansierade
delen av kommunens verksamhet och fiirdelas på
kommunfullmäktige (inkl. revision), kommunstyrelse samt varie nämnd.
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Dialog
I planerings- och uppft)ljningssyfte ska varje år
hållas dialog/er som både foljer upp året som gått

Dialog
I planerings- och uppft)ljningssyfte ska varje år

och speglar framtiden mellan kommunstyrelse och
nämndero respektive kommunstyrelse och kommunens hel- och delägda bolag samt stiftelser.

hållas dialog/er som både ftljer upp året som gått
och speglar framtiden mellan kommunstyrelse och
nämnder, respektive kommunstyrelse och kommunens hel- och delägda bolag samt stiftelser.

Flerårsplan med budget
Den övergripande ekonomiska planeringen utgörs
av en rullande treårsplan och avser budgetåret
samt gterligare två år. Kommunfullmäktige antar
flerårsplanen med budget i juni. Valår beslutas
flerårsplan och budgeten på nytt av nyvalda kommunfullmäktige senast i december.

Flerårsplan med budget
Den övergripande ekonomiska planeringen utgörs
av en rullande treårsplan och avser budgetåret
samt ytterligare två år. Kommunfullmäktige antar
flerårsplanen med budget i juni. Valår beslutas
flerårsplan och budgeten på nytt av nyvalda kommunfullmäktige senast i december.

Ver ks amh etsplan o c h internb udg et
Nämnderna beslutar senast i november året fore
budgetåret om verksamhetsplan och internbudget
samt vidtar de åtgärder som krävs for att genomfiira verksamheten med det kommunbidrag som

Ver ks amh etsplan o ch internb udg et
Nämndema beslutar senast i november året fore
budgetåret om verksamhetsplan och internbudget
samt vidtar de åtgärder som krävs ftir att genomfiira verksamheten med det kommunbidrag som

tilldelats.

tilldelats.

Verk s amh ets- oc h r es ultat uppfölj ning
Två delårsrapporter, januari - april, respektive januari - augusti, upprättas under året. Delårsrapporterna ska innehålla dels kommunens egen verksamhet och dels en sammanställd redovisning nkl.
kommunens hel- och delägda bolag samt stiftelser.

Verk s umh ets- o ch r es ultutuppft) lj n ing
Två delårsrapporter, januari - april, respektive januari - augusti, upprättas under året. Delårsrapporterna ska innehålla dels kommunens egen verksamhet och dels en sammanställd redovisning inkl.
kommunens hel- och delägda bolag samt stiftelser.

Delårsrapporterna ska även innehålla en helårsprognos fiir ekonomin totalt samt ör respektive
nämnd, bolag och stiftelse.

Delårsrapporterna ska även innehålla en helårsprognos for ekonomin totalt samt lor respektive
nämnd, bolag och stiftelse.

Informationen om preliminärt resultat ftr ftiregående år for kommunen totalt samt respektive
nämnd ska ges till kommunstyrelsen i januari.

Informationen om preliminärt resultat for ftregående år lor kommunen totalt samt respektive
nämnd ska ges till kommunstyrelsen i januari.

Upprättat årsbokslut och ftirslag till årsredovining
ska ftireläggas kommunstyrelsen senast i mars.

Upprättat årsbokslut och fiirslag till årsredovisning
ska foreläggas kommunstyrelsen senast i mars.

Årsredovisningen ska fastställas av kommunfullmäktige senast i april.

Årsredovisningen ska fastställas av kommunfullmäktige senast i april.
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Awikelser från ko mmunbidrag eller b udget
Avvikelser från kommunbidrag eller budget fär
normalt inte ftirekomma. Om underskott uppstår
under året ska åtgärder vidtas for att detta ska
kunna arbetas in fore årets slut.

Awikelser från kommunbidrag eller budget
Avvikelser från kommunbidrag eller budget ffir
normalt inte örekomma. Om underskott uppstår
under året ska åtgärder vidtas for att detta ska
kunna arbetas in före årets slut.

Om underskott som ska återställas inte täckts
inom tre år kan kommunstyrelsen ta initiativ till en
analys av nämndens organisation och verksamhet.

Om underskoff som ska återställas inte täckts inom
tre år kan kommunstyrelsen ta initiativ till en analys av nämndens organisation och verksamhet.

Investeringar
En investering ska bedömas och prioriteras utifrån
de ekonomiska, verksamhetsmässiga och miljömässiga effekter som den beräknas ge upphov till
under sin nyttjandetid.

Investeringar

Ramen for investeringarna totalt antas av kommunfu llmäktige i flerårsplanen. Nämnderna prioriterar därefter med utgångspunkt från tilldelat kommunbidrag och kommunfullmäktiges eventuella
direktiv vilka investeringar som är möjliga att ge-

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en kommunbidragsram per år for investeringar samt investeringsplan inkl. igångsättningsbeslut. Kommunfu llmäkti ge beslutar även om lokal forsörj ningsplan och genomfiirandeplan.

En investering ska bedömas och prioriteras utifrån
de ekonomiska, verksamhetsmässiga och miljömässiga effekter som den beräknas ge upphov till
under sin nyttjandetid.

nomfiira.
Beslut om och genomforande av investeringar ska
ske på ett sätt som överensstämmer med "Uddevalla lrommuns investeringspolicy" och den av

kommunfullmäktige beslutade visionen samt de
beslutade målen utifrån strategisk plan och kommunfu llmäktiges styrkort.
$ 12 Lokaler

Kommunfullmäktige antar riktlinj er ft)r lokalforsörjning och internhyror. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret ftir kommunens
samtliga lokaler. Ansvaret innebär att nämnden är
part vad gäller alla frågor som rör hyresforhållanden och står som hyresgäst avseende externt filrhyrda lokaler. Lokaler ställs till nämndernas ftirfogande mot en internhyra. Om enighet mellan samhällsbyggnadsnämnden och berörd nämnd inte
kan nås ska frågan avgöras av kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvar omfattar inte
extem ftirhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs.

Beslut om och genomforande av investeringar ska
ske på ett sätt som överensstämmer med "Riktlinj er för inve steringor ", kommunen vision, översiktsplan och strategisk plan.
$ 12 Lokaler
Kommunfu I lmäkti ge antar riktl inj er for lokalforsörjning och internhyror. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret ftir kommunens
samtliga lokaler. Ansvaret innebär att nämnden är
part vad gäller alla frågor som rör hyresftrhållanden och står som hyresgäst avseende externt ftirhyrda lokaler. Lokaler ställs till nämndemas florfogande mot en internhyra. Om enighet mellan samhällsbyggnadsnämnden och berörd nämnd inte kan
nås ska frågan avgöras av kommunstyrelsen.
S amhäl I sbyggnadsnämnden ansvar omfattar inte
extem örhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs.
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Gru ppledararvode
Sqmmonfotlning
Gruppledarna utgör partiemas fullmäktigegruppers kontakt med övriga partier och
ftirvaltningen.

I det politiska arbetet förekommer frågor och problemställningar som ligger utanför det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och få information om sådana frågor.
Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partiema i
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanftir det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.
Arvodet är till valda gruppledare i samtliga partier i fullmäktige. De personer som
uppbär gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 oÄ gänger inkomstprisbasbeloppet gänger 82

oÄ

Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S) och
Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens ordftirande s skrivel se, 20 I 9 -02 -22

Yrkqnden
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S): avslag
förslaget i handlingarna.

till

Mikael Staxäng (M): bifall till forslaget i handlingarna med tillägget att införa
gruppledararvode från och med 2019-01-01

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna med Mikael Staxängs (M)
tilläggsyrkande mot Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ftirslaget i handlingarna med Mikael Staxängs
(M) tilläggsyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

c

Prolokollsutdrog
Kommunstyrelsen

i)

%
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Beslul
Kommunstyrelsen beslutar att ftireslå kommunfullmäktige

att inftira ett gruppledararvode lor gruppledarna i de partier som finns representerade i
kommunfullmiikti ge samt,
att storleken på gruppledararvodet skall vara25%o.

att gruppledararvode införs i Riktlinjer for ekonomisk ersättning ft)r ftirtroendevalda
att infora gruppledararvode från och med 2019-01-01

Reservolion
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Våinsterpartiet reserverar sig mot beslutet
ftirmån ftir eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01

Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavla 2019-03-0
Sebastian Johansson

I

intygar

Expedierat 2019-03-04
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Hondlöggore
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Tefefon 0522-69 62 90
sebastian j ohansson@uddevalla. se

Gruppledororvode
Sqmmonfottning
Gruppledarna utgör partiernas fullmåiktigegruppers kontakt med övriga partier och
ftirvaltningen.

I det politiska arbetet ftirekommer frågor och problemställningar som ligger utanftir det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och få information om sådana frågor.

Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partierna i
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanftir det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.
Arvodet är till valda gruppledare i samtliga partier i fullmäktige. De personer som
uppbär gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 Yo gänger inkomstprisbasbeloppet gänger 82

Yo

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens ordftirandes skrivelse, 20 19 -02-22

Förslog till beslut
Kommunstyrelsen

be

slutar att fiireslå kommunfullmäktige

att inftjra ett gruppledararvode ftir gruppledarna i de partier som finns representerade
kommunfu llmäktige samt,
att storleken på gruppledararvodet skall vara2|Vo.
att gruppledararvode införs i Riklinjer for ekonomisk ersdttningfor rt)rtroendevalda

Christer Hasslebäck (UP)
Kommunstyrelsens ordftirande
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Kom munledningskontoret

2019-02-28

ffi:

Hondlöggore
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Iefefon 0522-69 62 90
sebastian j ohansson@uddevalla. se

Vol ov kommunens revisorer tör 2O19-2022 års rökenskoper
och förvollning, ovsögelser qv revisorsuppdrog soml
fyllnodsvol
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelser och ftinätta nyval avseende
revisorsuppdrag i bolag, stiftelser och ftirbund. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0213-14 attväljarevisorer i enlighet med upprättad valhandling. Detta beslut behöver
kompletteras. I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse redogörs vilka val som
behöver göras och anledningarna

till

detta.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Förslog till beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att godkänna avsägelser från Bengt Andersson (S) och Peter Dahlström (KD) avseende
uppdragen som revisor respektive revisorsersättare i räddningstjänstftirbundet Mitt
Bohuslän.

att välja Claes Hedlund (Munkedal kommun) till revisor i räddningstjänstftirbundet

Mitt Bohuslän
attväljaOlle Krichansson (Lysekil Kommun) till revisorsersättare i
räddningstj änstforbundet Mitt Bohuslän
att välja Peter Dahlström (KD) till revisor i Stiftelse Bengt-Göran Erikssons testamente.
att välja Kurt Hansson (UP) till revisorsersättare i Stiftelse Bengt-Göran Erikssons
testamente och Stiftelsen Barnens dag

att välja Bengt Andersson (S) till revisor i Stiftelsen Bamens Dag och till Uddevalla
Elnät AB

attvälja Bo Sandell (M) till revisor i Uddevalla Energi Elnät AB
att välja Christian Persson (S) till revisorsersättare i Uddevalla Energi Elnät AB
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attvälja Inger Gillberg-Carlsson (S) till revisorsersättare i Uddevalla Energi Elnät AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 februari 2019 $ 14 ftinättat val av
revisorer till bolag, stiftelser och ftirbund m.m. I efterhand har det visat sig förekomma
vissa fel i underlaget som kräver nya beslut.

Revisorer till Uddevalla Event och Energifokus
Uddevalla Event har gått upp i Uddevalla Utvecklings AB och Energifokus i Trollhättan
har upphört. Val av revisorer till dessa bolag har skett trots att bolagen har upphört.
Rättelse av beslut anses inte behövas eftersom att bolagen inte längre existerar.
Kommunfullmäktige informeras dock genom denna tj änsteskrivelse.
Revisorer till Uddevalla Energi Elnät AB
I tidigare underlag saknas val av revisorer till Uddevalla Energi Elnät AB, som åir
dotterbolag till Uddevalla Energi AB och det är samma revisorer i moderbolag och
dotterbolag. Kommunfullmäktige förslås besluta att utse Bengt Andersson och Bo
Sandell till revisorer och Christian Persson och Inger Gillberg-Carlsson till
revisorsersättare.

Revisorer till Stiftelse Bengt-Göran Erikssons testamente
I tidigare underlag saknas val av en revisor samt en ersiittare.
Kommunfullmäktige ftireslås besluta att utse Peter Dahlström till revisor samt Kurt
Hansson

till revisorsersättare till Stiftelse Bengt-Göran Erikssons

testamente.

Revisor till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Kommunfullmäktige i Uddevalla valt två revisorer till Räddningstjänstforbundet Mitt
Bohuslän. Uddevalla kommunfullmäktige väljer revisorer efter nominering av
medlemskommunema. Kommunstyrelsens ordftirande i medlemskommunerna har
kommit överens om att Lysekil och Munkedal ska ha dessa två platser då Uddevalla har
ordfiirandeposten. De två revisorerna från Uddevalla har därfor inkommit med
avsägelser. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna dessa avsägelser.
Kommunfullmäktige ftireslås besluta att välja Claes Hedlund från Munkedal och Olle
Krischansson från Lysekils kommun till revisorer för Räddningstjåinstftirbundet Mitt
Bohuslän.
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Revisor till Stiftelsen Barnens dag
Uddevalla kommun har utsett en revisor samt en ersättare till Stiftelsen Barnens dag.
Enligt stadgarna ska stiftelsen ha två revisorer samt en ersättare. Bengt Andersson är
idag vald till revisorsersättare.
Kommunfullmäktige ftireslås besluta att utse Bengt Andersson till revisor och Kurt
Hansson till revisorsersättare för stiftelsen Barnens dag

Kommunrevisionens förslog till fördelning ov uppdrog

Kommunalförbund
Rä d d n i n

gstjä nstförb u ndet

Mitt Bohuslän
Bolag- helägda

Förtroendeva ld revisor

Ersättare

Claes Hedlund

Olle Krichansson

Förtroendevald revisor Ersättare

Uddevalla Energi Elnät

Bengt Andersson
Bo Sandell

lnger Gillberg-Carlsson
Christian Persson

Stiftelser

Förtroendevald revisor

Ersättare

Stiftelsen Barnens dag

Bengt Andersson
Peter Dahlström
Peter Dahlström

Kurt Hansson

Stiftelsen Bengt Göran
Erikssons testamente

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera

till

Kommunrevisionen
Berörda bolag, stiftelser och förbund
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munledningskonloret

Kurt Hansson

Sebastian Johansson

Kommunsekreterare
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Från: Hosa m Waarie <hosam.waarie@uddevalla.se>
Skickat: den L3 februari 2O191.4:38
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se>; Funktionsbrevlåda
Komm unledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>

Ämne:
Till Komm unfullmäktige
personliga skälavsäger jag mig härmed min förtroendeuppdrag i Uddevalla kommun.
Det gäller som ledamot i Kommunfullmäktige och i Kultur- och fritidsnämnden och som ersättare
Bostadsstiftelsen Uddevallahem.
På grund av

Mvh
Uddevalla den 13 februari 20L9

Hosam Waarie

i

0)
Nya
motioner
inte{pellationer
enkla ftågor
medborgarforslag

Från: noreplv@uddevalla.se <noreplv@uddevalla.se>
Skickat: den 17 februari 2OL9 23:18
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>

Ämne: Med borga rförslag
Medborga rförslagets ärende:
ngväg/cykelväg

Gå

Ditt medborgarförslag:
Från Dalaberg och vägen upp mot Åleslån är det många som utnyttjar som motionsled för både
löpning, cykling och rullskridskoåkning. Landsvägen är amal och på vissa ställen krokig och det kan
ibland både bli farligt och svårt att både få möte av bil och motionär. Då staden flyttar sig mer norr ut
över Uddevalla och kommunen främjar hälsa har jag och många fler en önskan om att bygga en

gångväg/cykelväg på denna vägen!
Tror även detta hade vart en stor fördel för våra vandrande turister som även dessa brukar hitta upp
på denna väg då det sedan ansluter sig till bohusledenl
Dagens datum

2019-or-17

U

Namn:
Anna johansson
Adress:

Postnummer och ort:
uddevalla
E-post:

20t9 -02-
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Från: noreplv@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 20 februari 2019 13:03
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Äm ne: Medborgarförslag

Medborgarförslagets ärende:
Flexbussens funktioner för el rullstolsburna medborgare.

Ditt med borgarförslag:
Jag heter Sigge Westman och jag har använt Flexlinjen ett flertal gånger. Det har jag kunnat
göra med min elrullstol tidigare utan några problem. När nya bussar inhandlades uppstod problem.
De nya bussarna är inte handikappsanpassade för elrullstolar. Flexlinjen ör med andra ord inte längre
handikappsanpassad. Det har påverkat mitt resande inom Uddevalla kommun negativt.
Den extra omsorg som vi elrullstolsburna behöver, har blivit åsidosatt. Vi blir istället hänvisade till
åka färdtjänst i stället. Det är dubbelt så dyrt jämfört med Flexlinjen. ( 60 kronor jämfört med 28
kronor en resväg inom Uddevalla tätort.) De flesta av oss elrullstolsburna är förtidspensionärer eller
vanliga folkpensionärer med en pension på lägsta nivå.
SKA VI VERKLIGEN BEHöVA BETALA DUBBELT SÄ MYCKET FöR RESOR JÄMFÖRT MED UDDEVALLAS

övnIcn

MEDBoRGARE.

VI KÄNNER

OSS STRAFFADE.

FöRSLAG

A: Flexlinjens bussar ska handikappanpassas för elrullstolar som de tidigare bussarna var. Blir de inte
det föreslår jag istället:
B: Kommunen gör en omförhandling med Färdtjänsten om att elrullstolsburna får åka färdtjänst inom

Uddevalla tätort till samma kostnad som Flexlinjens priser.

Högaktningsfullt
Sigge Westman

N

Dagens datum:

20L9 0220
Namn:
Sigge Westman

Adress

Postnummer och ort:
Uddevalla
E-post

20ts -02- 20

Medborgarförslagets ä rende:
Fixa fotbollsplanen i Sunnanvindsvägen

Ditt medborgarförslag:
Vid de tre höga byggnaderna i sunnanvindsvägen finns det en fotbollsplan. Där har några från
kommunen kommit och sågat ner några träd. Träden har ramlat på fotbollsplanen och gjorde hål i
planen. Planen har blivit förstörd. Alla i området vill att ni ska fixa planen och hämta nya mål och göra
staket runt så fotbollsplanen så bollen ska inte gå ner till vägarna eller hos grillen. Kan ni också fixa
marken. Kanske göra konstgräs.
Dagens datum

2 Mars 20L9
Namn:

Abdulkarim Naser

f,

Tiönsteskrivelse
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Hondlöggore
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian j ohansson@uddevalla. se

An mö I nin gsörenden

lill kommu nfullmö ktige
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Förslog till beslut
Kommunfullmäkti ge beslutar

attlägga ftiljande ärenden till handlingama
Demokratiberedningens protokoll, 20 | 9 -02-0 |

Dok296495
Protokoll nr 1 från Styrelsemöte Västvatten 2019-02-18
2018/88
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnåimnden och kultur och fritidsnämnden om
öppna sammanträden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara stängda för
allmänheten med undantag ftir inbjudna ftirslagsställare som önskar att ftiredra sitt
medborgarfiirslag innan beslut i ärendet fattas.

Kultur och fritidsnämnden beslutar att Kultur och fritidsnåimndens sammanträden ska
vara öppna, med undantag ftir nämndens egna överläggningar och ärenden som omfattas
av sekretess.

Dok296617
Protokoll från styrelsemöte Uddevalla vatten AB nr 12019-02-20
201917

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 4,2018

Kommunala rådet frlr äldre protokoll 2019-02-21
2019/00001
Underlag till budgetdialog2020-2022 for kommunfullmäktige, kommunens revisorer,
överftirmyndaren och vänortskommitt6n

I (3)
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Dnr: KS 2019/00001

nderlog till budgetdiolog 2020 -2022 tör
komm u nfullmöktige, komm unens revisorer,
överförmyndoren oc h vö nortskom mitt6n
U

Resultol 2016-2018

Budgefovvikelse per år (belopp i mkr)

Kommunfullmökfigte ' 0,1

-0,2

-0,3

Reyisorerno

0,3

0,4

0,0

överförmyndaren

0,0

0,2

0,8

VönortskommiII6n

0,0

0,0

-0,2

SUMMA

0,4

!

i o,t

För både 2016 och 2017 redovisades ett överskott mot budget på 0,4 mkr,
vilket framforallt var en loljd av lägre kostnader lor revisorernas
verksamhet. Även resultatet ftr 2018 uppgick till 0,4 mkr. En loljd av att
överformyndaren redovisade ett överskott om 0,8 mkr genom att en ökad
andel arvoden betalas av den som har god man. Överskottet begränsades
av negativa avvikelser Iör kommunfullmäktige och vänortskommittdn.
Orsakerna var främst högre kostnad än avsatt budget ör arvoden,
inventarier och vänortskonferens.

Kom munlullmö

klige

www. u ddevo llo.se

Poslodress
451 8l Uddevollo

Besökso dress
Slodshuset Vorvsvögen

I

E-posl kommunen@uddevollo.se

Telelon {vx)
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0522-69 60 00

fox

2 (3)

o0

%

ffi:

2019-03-01

Budget 201 I
Kommunfullmaktige

Kommunfullmäktiges budget 2019 uppgår till cirka 2,5 mkr och
omfattar kostnader fiir arvoden och ersättningar till ledamöter och
ersättare, lokalhyra, webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset samt kostnader kring ungdomsfullmäktige.
Kommunens revisorer

Budgeten

Iör kommunens revisorer år 2019 uppgår till 2,0 mkr

och

omfattar kostnader for sakkunnigt biträde beträffande administration
och arvoden och ersättningar till de fortroendevalda revisorerna samt
utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster
vad beträffar grundläggande och fordjupad granskning.

Överrt;rmyndaren
Budgeten ftir 2019 uppgår till 6,0 mkr och omfattar främst kostnader for
arvoden och ersättningar till gode män, ftirvaltare, överformyndaren,
dess ersättare samt lön och omkostnader for överft)rmyndarkontoret.
Vid 2018 års utgång hade cirka 500 personer god man eller ftirvaltare.
Vtinortskammittön

Budgeten flor vänortskommittdn 2019 uppgår till cirka 0,3 mkr och
omfattar kostnader Iör ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt
arvoden till ledamöter.2019 kommer det inte vara vänortskonferens.
Prognostiserat resultat

20 I 9

Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk
avvikelse ftir året. Prognosen som görs i början av mars och är inte känd

i dagsläget.
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Budget 2020-2022

I anvisningarna till budgetdialogen ft)reslås effektiviseringsbehov
fordelat på de olika nämnderna. Kommunfullmäktige, kommunens
revisorer, överflormyndaren och vänortskommittdn har dock inte fätt
något utpekat uppdrag om att föreslå effektiviseringar flor perioden
2020-2022. En genomgång av verksamheternas budgetposter har gjorts
och tyvärr finns inte utrymme flor några neddragningar under
flerårsperioden, såvida inte ambitionsnivån ska sänkas. Dock finns
behov av en utökning av budgetramen om 0,2 mkr. Detta på grund av
att revisionens budgetram behöver utökas om 0,2 mkr då kostnaderna
for de lagstadgade inköpta tjänsterna av sakkunniga biträden ökar.
Likaså ökar kostnaderna
revisionens medlemmar. Nyvald
ordftirande är till skillnad från sina foregående kollegor inte pensionär,
vilket kommer att öka kostnaden lor fi)rlorad arbetsfortjänst. Dessutom
planerar revisionen att utveckla den grundläggande granskningen
genom en utökad dialog med de nämnder och styrelser man är satt till
att granska, samt att ha en tätare mötesdialog med kommunfullmäktiges

for

presidium som är uppdragsgivaren.
Överftirmyndaren konstaterar att budgetens huvudsakliga poster består
av arvoden samt omkostnader för överformyndarkontoret. Arvodenas
storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk
som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år.
Överftirmyndarkontoret står inftir ökade kostnader avseende nytt
ärendehanteringssystem. Detta kommer med största sannolikhet aff
innebära en ökad kostnad med ca 0,2 mkr ft)r överformyndaren.
Utgångspunkten är att denna ökade kostnad ska finansieras inom ram
vilket indirekt innebär att övriga kostnader måste anpassas och att
någon utökad ram inte begärs.

Under 2020 kommer det vara vänortskonferens i Loimaa och detta
innebär att budgetramen lor vänortskommittdn behöver utökas, detta
hanteras inom den totala budgetramen.

