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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Östraboteatern kl. 17:30 onsdagen den 8 september 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och 

Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 
Dnr KS 2020/00138  

 

3.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att 

Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för 

civilkurage 
Dnr KS 2020/00773  

 

4.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 

att öka den medicinska kompetensen i kommunen genom ett 

pilotprojekt att anställa kommunala läkare  
Dnr KS 2020/00764  

 

5.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00285  

 

6.  Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00282  

 

7.  Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00286  

 

8.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas rapport 

och revisionsberättelse för 2020, samt fråga om ansvarsfrihet  
Dnr KS 2021/00317  

 

10.  Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt hävning 

av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 

checklista, svar på återremiss 

Dnr KS 2020/00727  

 

11.  Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform  
Dnr KS 2021/00346  

 

12.  Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen 
Dnr KS 2021/00365  

 

13.  Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB, Ljungs-Hälle 1:399, tillägg för entreprenadkostnaden  
Dnr KS 2021/00149  

 

14.  Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning för 

Fyrstads Flygplats AB, FFAB 
Dnr KS 2021/00382  

 

15.  Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  
Dnr KS 2021/00371  

 

16.  Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i 

Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av postlådor 
Dnr KS 2021/00373  

 

17.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 

Dnr KS 2021/00423  
 

18.  Avsägelse från Vivian Fräknefjprd (MP) angående uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/00447  

 

19.  Avsägelse från Rolf Jonsson (L) från 2021-08-31 för uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen 

 

20.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  
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Föredragningslista Föredragande 

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

 

 

 

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

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

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

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

 

Sammanträdet äger rum endast genom fysiskt deltagande i sammanträdeslokalen. Ledamöter uppmanas 

att under sammanträdet hålla avstånd och i övrigt förhålla sig till givna rekommendationer för att 

undvika smittspridning. 

 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2020/00138  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 

en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget/tjänsten hos socialnämnden 

att ge stöd och hjälp till medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Motionen har 

remitterats till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning.  

 

Kommunledningskontoret anser motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens 

ingångna idéburna offentliga partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla. 

Enligt avtalet ska föreningen bistå kommunen med den typen av tjänster som 

motionärerna efterfrågar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2021-05-25 § 27. 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll, 2021-05-25 § 25. 

Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 36. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anse motionen besvarad med hänvisning till ingånget idéburet offentligt partnerskap 

med Synskadades riksförbund. 

  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 

en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget/tjänsten hos socialnämnden 

att ge stöd och hjälp till medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Motionen har 

remitterats till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning. Kommunledningskontoret anser motionen 

besvarad med hänvisning till socialnämndens ingångna idéburna offentliga partnerskap 

med Synskadades Riksförbund Uddevalla. Enligt avtalet ska föreningen bistå 

kommunen med den typen av tjänster som motionärerna efterfrågar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Kommunala rådet för äldres protokoll, 2021-05-25 § 27 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll, 2021-05-25 § 25 

Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 36. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad med hänvisning till ingånget idéburet offentligt partnerskap 

med Synskadades riksförbund. 

 

Ärendebeskrivning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 

en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget att ge stöd och hjälp till 

medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera ärendet till socialnämnden samt de kommunala råden för äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 
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Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

med motiveringen att stödet som efterfrågas i motionen redan kan erhållas efter ansökan 

om biståndsbedömd hemtjänst. 

 

Kommunstyrelsen beslutade dock 2021-04-18 att bevilja socialnämnden att ingå ett 

idéburet offentligt partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla. Avtalet 

innebär att föreningen bland annat kommer ge råd om anpassningar i hemmiljön och 

skötsel av vardagliga sysslor, motivera individer till aktivt deltagande i samhällslivet, 

utbildning i användandet av olika hjälpmedel för hörsel- och synnedsättningar. Avtalet 

gäller till och med 2023-03-31 med möjlighet till förläning ett år. Föreningen ersätts 

med 200 000 kr per år av kommunen. 

 

De kommunala råden för äldre och personer med funktionsnedsättningar beslutade 

2021-05-27 att anse motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens ingångna 

partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

 

Kommunledningskontoret delar bedömningen att partnerskapet kommer leverera många 

av de tjänster som motionen föreslår och förordar därför att motionen ska anses 

besvarad. 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Motionärerna 

Socialnämnden 

 



2020-02-10

,:i:"i-::.'¡ ,i 'i ;,1¡,'.,,;:

Motion om stöd till personer med syn- octýeller hörselnedsättning.

Om syn- och/eller hörsel försämras leder detta ofta till en stor och svår omställningsprocess för den
som drabbas' Personer med sådana nedsättningar blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder.
Detta leder till ett ofrivilligt mer passivt liv, som vi vet innebär ökad risk för sämre hälsa och därmed i
förlängningen också till högre kostnader för kommunens hemtjänst.

I många kommuner i landet finns en syn- och hörselinstruktör som ger råd och utreder behov av
anpassningar i hemmiljöry motiverar individer till aktivt deltagande i samhället, tränar dagliga sysslor
i och omkring hemmet och användandet och skötseln av syn- och hörselhjälpmedel.

Med stöd från dessa instruktörer kan fler människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och
i samhället. Detta ger förhöjd självsäkerhet och kontroll över vardagery trygghet och säkerhet, vilket
Ieder till ökad livskvalitet med större möjligheter att delta och vara aktiv i samhället. Uddevalla har
haft en omnämnd tjänst i många år, men den försvann i samband med denna persons pensionering.

Sverigedemokraterna vill absolut inte bidra till att försämra livsvillkoren för nämnda, synnerligen
utsatta, gruPper utan tvärtom tillförsäkra dem inte bara möjligheten utan också rätten till viktig social
samvaro, till sociala kontakter och att av egen förmåga kunna tillgodogöra sig information och
förströelse genom radio, TV och andra medier.

Västra Götalandsregionen har för sin del en syn- och hörselcentral i Vänersborg, vilka dock primärt
enbart tillhandahåller tekniska hjälpmedel och hörapparater och detta efter tidsbokning.
Således är detta knappast ett alternativ för behövande vars behov ofta är av enklare beskaffenhet och
dessutom utgörs patientgrupperna oftast av äldre med både begränsad mobilitet och nedsatt hälsa
utöver små möjligheter att med egna färdmedel ta sig till dessa centraler.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Uddevalla kommun återinför uppdraget att ge adekvat stöd och hjälp till medborgare med syn-
och/eller hörselnedsättning.

U 2020-02-10

Pettersson (SD) Antonsson (SD)

Stefan Eliasson (SD)
Ledamot

Gruppledare
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Handläggare 

Avdelningschef Christer Fransson 

Telefon 0705226044 
christer.fransson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 

hörselnedsättning 

Sammanfattning 

 Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 

särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 

ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 

VGR     

Beslutsunderlag 

 Motion från SD 20-02-10 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 

Tjänsteskrivelse 20-02-21    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår motionen om att införa 

särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom 

existerande verksamheter 

 

   

Ärendebeskrivning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 

kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. 

 

Uddevalla har tidigare haft en funktion som heminstruktör som senare benämndes 

syninstruktör. Funktionen var en service för främst synnedsatta och hjälpte till med 

praktiska problem i vardagen kopplat till synnedsättningen men var även ett 

samtalsstöd, annan service var att vara behjälplig att skriva ansökningar om färdtjänst 

eller att ansöka om belysningsanpassning.  

 

Funktionen syninstruktör är inte lagstadgad, ingår inte i socialtjänsten kärnuppdrag och 

är inte heller hälso och sjukvård. Många kommuner i närområdet har valt att avskaffa 

funktionen eller har aldrig infört den. Stöd i samband med funktionsnedsättning 

inklusive hörsel och synnedsättning kan erhållas genom ansökan om biståndsbedömd 
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hemtjänst. Det är VGR:s hörsel och syncentraler som är rehabiliteringsansvariga för 

målgruppen och ska stödja, ge råd samt förskriva hörsel/syn hjälpmedel. 

 

Risk och konsekvensanalys i samband med att tjänsten togs bort visar inte på några 

särskilda konsekvenser eller risker i samband med borttagandet av servicen. Tjänsten 

hade varit vakant 6 månader vid analysen och vakanshållningen hade inte resulterat i 

några reaktioner från syncentral eller hemtjänst. Inte brukare har reagerat till 

socialtjänsten mot att servicen tagits bort. 

Socialnämnden föreslås att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår 

motionen om att införa särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och 

hjälp finns inom existerande verksamheter. 

 

 

 

Roger Granat Christer Fransson 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr SN 2020/00058  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 

kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. Kommun-

fullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet 

för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 

särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 

ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 

VGR.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 12 Motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- 

och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning 2020-02-10. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 § 60 Motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn- och hörselnedsättning.  

Yrkanden 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Skoglund (S) yrkar att som remissvar föreslå kommunalfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingarna mot Rose-Marie 

Antonssons (SD) och Martin Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner att 

socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslag i handlingarna mot Stefan Skoglunds 

(S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att som remissvar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen om att införa särskild 

insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom existerande 

verksamheter. 

  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 forts. 

Reservation 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Stefan Skoglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar 

en skriftlig reservation från (S)-gruppen i socialnämnden enligt följande: 

 

Alla politiska partier pratar om att man vill stärka samverkan med idéburen sektor och 

här har vi en möjlighet. Det finns även 5 miljoner kronor avsatta i budgeten, för 

idéburna offentliga partnerskap (IOP). Brukarorganisationerna har kompetens, lokaler, 

och nära kontakt med de grupper som behöver stöd och har visat intresse av att 

samverka. Att samverka mer med brukarorganisationerna som stöder målgrupperna är 

en vinn vinn situation. 

 

Man skulle även i samband med detta kunna diskutera andra frågor som 

brukarorganisationerna skulle kunna ha intresse utav i partnerskap med kommunen. 

Exempelvis skulle de kunna hjälpa till i prioriteringen utav ”enkelt avhjälpta hinder” 

där de framfört synpunkter på hur kommunen prioriterat när de kartlagt 

tillgängligheten i kommunen. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-03-25 

Ann-Charlott Gustafsson, Raymond Wälsjö 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-26 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-03-27 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00319  

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 
med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 

med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 

hörsel- och/eller synnedsättning.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 

kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 

inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   

 

Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 

(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12.  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 

partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 

Uddevalla kommun. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 

och hörselnedsättning.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar 

  

att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 

beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 27  

 
Vid protokollet 

Kajsa Jansson  

 

Justerat  

Stefan Skoglund (S), Irene Börjesson  

 

Skickat 2021-06-01 

Kommunstyrelsen  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00319  

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 
med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 

med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 

hörsel- och/eller synnedsättning.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 

kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 

inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   

 

Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 

(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 

partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 

Uddevalla kommun. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 

och hörselnedsättning.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

  

att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 

beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 25 

 
Vid protokollet 

Pernilla Tarler 

 

Justerat 2021-06-07 

Stefan Skoglund 

Bo Simonsson 

 



 

 

 

 
Protokollsudrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2020/00773  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) 
om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) har inkommit med motion att 

inrättande av ett pris för civilkurage. Förslaget motiveras av att medborgare som gjort 

modiga och goda gärningar, såsom vittnat i brottmål, gått emellan i slagsmål, arbetat för 

att stävja mobbning et cetera bör stärkas och lyftas fram. 

  

Kommunen delar ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, demokratipris 

och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också med andra 

aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser är 

förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att respektive pris 

värde urholkas ju fler som tillkommer. Samordning av flera priser och/eller utökning av 

kriterierna kan leda till fler nomineringar och mer uppmärksamhet för pristagarna och 

dess gärningar.  

  

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutade att inte ställa sig bakom 

förslaget. 

  

Motionen föreslås därför avslås, men skickas till demokratiberedningen för bedömning 

om civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 35. 

Motion från Martin Petersson (SD)´och Mattias Forseng (SD). 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen, 

  

att överlämna motionens förslag till demokratiberedningen för bedömning om 

civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare. 

  

  



 

 

 

 
Protokollsudrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 198 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-08-16 Dnr KS 2020/00773 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om 

att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen 

för civilkurage 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) har inkommit med motion att 

inrättande av ett pris för civilkurage. Förslaget motiveras av att medborgare som gjort 

modiga och goda gärningar, såsom vittnat i brottmål, gått emellan i slagsmål, arbetat för 

att stävja mobbning etc, bör stärkas och lyftas fram. 

 

Kommunen delar ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, demokratipris 

och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också med andra 

aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser är 

förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att respektive pris 

värde urholkas ju fler som tillkommer. Samordning av flera priser och/eller utökning av 

kriterierna kan leda till fler nomineringar och mer uppmärksamhet för pristagarna och 

dess gärningar.  

 

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutade att inte ställa sig bakom 

förslaget. 

 

Motionen föreslås därför avslås, men skickas till demokratiberedningen för bedömning 

om civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 35. 

Motion från Martin Petersson (SD)´och Mattias Forseng (SD). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen, 

 

att överlämna motionens förslag till demokratiberedningen för bedömning om 

civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare. 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-16 Dnr KS 2020/00773 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Demokratiberedningen 



 2020-11-12 

 
Motion – Civilkurage  

 
I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället 
minskar är det lätt att glömma att många duktiga medborgare faktiskt gör goda och 
modiga gärningar.  
 
Det kan handla om att vittna i ett obehagligt brottmål, gå emellan i ett slagsmål, att 
stävja mobbning med mera. För att lyfta upp och stärka dessa goda förebilder bör 
Uddevalla kommun inrätta ett särskilt pris för civilkurage. 
 

 
Vi Sverigedemokrater föreslår därför: 

 
att   Uddevalla kommun bör inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage 
 
 
 

 
 
 

Uddevalla 2020-11-12   
 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Martin Pettersson (SD)   Mattias Forseng (SD)  
Gruppledare    Ledamot 



 

 

 

 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00773  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att 
Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för 
civilkurage 

Sammanfattning 

Diskussionen går kring att det blir som en tävling och riskerar ändra vad civilkurage är. 

Dessutom kan motionen uppfattas som otydlig.  

Liam Roglini föreslår att stödja motionen, men  

ungdomsfullmäktige står inte bakom förslaget. 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr KS 2020/00764  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 
genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) inkom i december 2020 med 

motion om att Uddevalla kommun ska ansöka hos regeringen om att starta ett 

pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. Förslaget motiveras av att även 

kommunen måste ha den medicinska kompetens som erfordras för att de äldre ska få 

den vård de har rätt till. Växjö kommun har lämnat in en sådan ansökan.   

  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att kommunen ska avvakta en 

pågående statlig utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet att öka den 

medicinska kompetensen. Växjö kommun fått avslag på sin ansökan. 

  

Motionärerna inkom den 17 juni 2021 med begäran om återtagande av motionen. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avskrivs från vidare 

handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24. 

Brev om återtagande av motion. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 100. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avskriva motionen. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-06-24 Dnr KS 2020/00764 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 

(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 

genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) inkom i december 2020 med 

motion om att Uddevalla kommun ska ansöka hos regeringen om att starta ett 

pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. Förslaget motiveras av att även 

kommunen måste ha den medicinska kompetens som erfordras för att de äldre ska få 

den vård de har rätt till. Växjö kommun har lämnat in en sådan ansökan.   

 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att kommunen ska avvakta en 

pågående statlig utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet att öka den 

medicinska kompetensen. Växjö kommun fått avslag på sin ansökan. 

 

Motionärerna inkom den 17 juni 2021 med begäran om återtagande av motionen. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avskrivs från vidare 

handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24. 

Brev om återtagande av motion. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 100. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avskriva motionen. 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden, Motionärerna 



 

 

 

Motion om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 

 

I spåren av Covid 19 och efter den svidande kritiken från IVO om bristerna i vården på Sveriges 

äldreboende, har det framkommit att den medicinska kompetensen i kommunerna är undermålig 

och måste stärkas betydligt. 

Kritiken från IVO är framförallt att äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling 

utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad Covid 19. 

De sjuka äldre har fått sämre vård än man har rätt till enligt lag. Endast 6 % av de äldre på boendena 

har fått träffa läkare. De sjuka äldre har bedömts palliativa utan medicinsk bedömning gjorts vilket 

medfört att man satts på palliativ vård inför livets slut istället för att få tillgång till behandling med 

bland annat syrgas. Anhöriga har inte gjorts delaktiga. Dokumentation om sjukdomen och 

sjukdomsförloppet har varit bristfälligt eller saknats. 

Bristen av medicinsk kompetens inom äldreomsorgen är en konsekvens av ädelreformen som 

genomfördes 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna tog över vård och omsorg av äldre 

medan ansvaret för läkarinsatser låg kvar hos landstinget. Under de snart 30 år ädelreformen funnits 

har den medicinska utvecklingen gjort stora framsteg. Patienter, även äldre patienter överlever svåra 

sjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkter, cancer m.m och allt fler äldre är idag multisjuka. Vården har 

succesivt förflyttats från sjukhus till kommunerna där vårdtyngden har ökat. 

På våra äldreboende bor idag våra mest sjuka, sköra äldre. De klarar inte längre bo kvar i sin lägenhet 

eller sitt hus inte ens med hjälp av hemtjänst. De är i behov av vård, omsorg och sjukvård dygnet 

runt. Vården och omsorgen fungerar mycket bra med det är sjukvården som brister, för 

kompetensen finns inte tillgänglig. 

Att sjukvården inte fungerar för våra mest sjuka äldre är något som vi i Uddevallapartiet framfört de 

senaste åren. 

Vårdkompetensen måste stärkas upp. Våra äldre måste få den vård de har lagstadgad rätt till. 

 

Motion: 

Uddevallapartiet vill motionera om att; Uddevalla kommun precis som Växjö kommun gjort, ansöka 

hos regeringen om att starta upp ett pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. 

 



För att de äldre ska få den vård de har rätt till, måste även kommunen ha den medicinska 

kompetensen som erfordras. Därför måste kommunerna få rätt att anställa medicinsk ansvariga 

läkare. 

 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   Merja Henning (UP 

  ) 

 

2:e vice ordf Socialnämnden   ledamot Socialnämnden 



Dnr Kommunfullmäktige 2020 / 00764 
 
Önskar återta inlämnad motion om att ansöka att bli pilotkommun för anställa kommunala läkare. 
 
 
Hälsningar: 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP) 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-05-26 Dnr SN 2020/00277 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 

medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt 

att anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 

regeringen om att få anställa en läkare. Kommunstyrelsen har skickat frågan på remiss 

till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 

Regeringens svar till Växjö kommun 17 mars 2021  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet 

att öka den medicinska kompetensen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion där förslaget är att Uddevalla kommun, precis 

som Växjö kommun, skall lämna in en ansökan till regeringen om att få anställa en 

läkare. 

 

Precis som nämns i motionen så har pandemin gett upphov till en nationell diskussion 

om kommunerna skall få anställa egna läkare. 

 

I Coronakommissionen första delrapport gavs förslag på att kommuner bör få kunna 

anställa läkare. Coronakommissionen kommer med ytterligare ett delbetänkande 

oktober 2021 samt en slutrapport under februari 2022. 

 

Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv till en utredning 

om en ny äldreomsorgslag. Där skall utredningen bland annat överväga hur tillgången 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-05-26 Dnr SN 2020/00277 

  

 

 

 

på medicinsk kompetens skall stärkas inom äldreomsorgen. Denna utredning skall vara 

klar juni 2022. 

 

Växjö kommun ansökte, under hösten 2020, hos regeringen att få anställa en läkare i 

kommunen. Regeringens beslut blev att Växjö kommun inte fick anställa egen läkare 

med hänvisning till utredning om ny äldreomsorgslag. 

 

Stockholms stad håller för närvarande på att rekrytera en s k läkarstrateg. Region 

Stockholm är den enda regionen som inte lämnat över delar av hälso-/ 

sjukvårdsansvaret till kommunerna. 

 

Förvaltningens bedömning 

Erfarenheterna från pandemin visar att den medicinska kompetensen behöver stärkas 

inom äldreomsorgen. En åldrande befolkning samt utvecklingen av ”nära vård” kommer 

innebära att den kommunala hälso- och sjukvården kommer öka kraftigt de kommande 

10 åren. 

 

Eftersom Växjö fått nej på sin ansökan bedömer vi det inte troligt att Uddevalla 

kommun skulle få ett positivt svar på samma fråga. Inom ett år kommer både 

Coronakommissionen och utredning om en ny äldreomsorgslag ha presenterat sina 

slutrapporter. I dessa rapporter kommer frågan om hur kommunernas medicinska 

kompetens skall stärkas att tas upp. 

 

Förvaltningens förslag är därför att avvakta dessa rapporter och därefter anmäla intresse 

om ett antal kommuner kan gå före i att ev få anställa en kommunal läkare. 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr SN 2020/00277  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medi-
cinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att 
anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 

regeringen om att få anställa en läkare. Kommunfullmäktige har skickat frågan på 

remiss till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Regeringens svar till Växjö kommun 2021-03-17. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-09 § 321 Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medicinska kompetensen i 

kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare. 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 

medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala 

läkare. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas 

möjlighet att öka den medicinska kompetensen. 

Deltar ej i beslut 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) avstår från 

att delta i beslutet. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-06-22 

Stefan Skoglund, Merja Henning 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2021-06-24 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2021/00285  

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-05-20 § 76 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag 

från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler lärarassistenter. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-05-27 Dnr KS 2021/00285 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-05-20 § 76 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag 

från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler lärarassistenter 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2021/00379  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Avslag på förslaget i handlingarna  

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kerstin Joelsson-

Wallsbys (V) avslagsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

”Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

rekrytera fler lärarassistenter” 

  

Reservation 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande reservation:  

 

”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Motiveringen är att uppdraget inte är slutfört. Uppdraget gäller 1,5 år till och med 2022. 

I beslutet fanns inte heller antalet, utan att det ska anställas fler lärarassistenter. 

Det har också kommit till min kännedom att det pågår förhandlingar om uppsägningar. 

Det kan knappast vara i enlighet med uppdraget. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ledamot i BUN.” 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 76 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-05-26 

Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-05-26 

Kvalitetsstrateg  

Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-04-29 Dnr BUN 2021/00379 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

”Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

rekrytera fler lärarassistenter” 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr KS 2021/00282  

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen, att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som 

en möjlighet, bedöms som slutfört och föreslås avslutas. Uppdraget har behandlats på 

uppsiktsmötet i april 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-12 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-06-15 § 94 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-07-12 Dnr KS 2021/00282 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen, att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som 

en möjlighet, bedöms som slutfört och föreslås avslutas. Uppdraget har behandlats på 

uppsiktsmötet i april 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-12 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-06-15 § 94 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 

uppdragen är: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.  

 

I delårsrapporteringen i april 2021 skrivs följande kring uppdraget; I väntan på ett utfall 

i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och MBL-

förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart för 

införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 

 

Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under året då de 

flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. 

Bedömningen är att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021  

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-07-12 Dnr KS 2021/00282 

  

 

 

 

 

Uppdraget har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då 

kommunfullmäktige har gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-05-27 Dnr SN 2021/00108 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 

uppdragen är:  

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 

 

I delårsrapporteringen i april 2021 skrivs följande kring uppdraget; 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog 

och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart 

för införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och 

Kaprifol. 

  
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under året, då de 

flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. 

Bedömningen är att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-05-27 Dnr SN 2021/00108 

  

 

 

 

 

Uppdraget har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då 

kommunfullmäktige har gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Åsa Jarhag Håkansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr SN 2021/00108  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberät-

telserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

  

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-06-22 

Stefan Skoglund, Merja Henning 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2021-06-24 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Socialtjänstens utredare Åsa Jarhag Håkansson 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KS 2021/00286  

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att två uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte våren 2021: 

  
Uppdrag: Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta 

en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur 

  

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt stadshus 

med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med Arwidsro, 

varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

  

Uppdrag: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 

att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

  

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. Det föregående uppdraget kan därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att förklara ovan uppdrag avslutade. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00286 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att två uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 

behandlades vid uppsiktsmöte våren 2021: 

 

Uppdrag: Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta 

en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 

kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur 

 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt stadshus 

med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med Arwidsro, 

varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

 

Uppdrag: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 

att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

 

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. Det föregående uppdraget kan därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förklara ovan uppdrag avslutade. 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, enheten planering och styrning 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner. En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) 

gick efter beslut i Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och 

kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-06-09 

Kommundirektörens anteckning, 2021-05-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-27 § 43. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 slutgiltig version 

Plan Välfärd 2030 bilaga slutgiltig version 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 282 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 39 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 175 
 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2020-12-08 § 181 

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll. 2020-11-17 § 164   

Socialnämndens protokoll, 2020-11-18 § 155   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta övergripande Plan Välfärd 2030, 

 

att Plan Välfärd 2030 ska inarbetas i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2019/712  

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 

konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens anteckning, 2021-05-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-27 § 43. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 slutgiltig version 

Plan Välfärd 2030 bilaga slutgiltig version 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 282 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 39 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06   

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2020-12-08 § 181 

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll. 2020-11-17 § 164   

Socialnämndens protokoll, 2020-11-18 § 155   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta övergripande Plan Välfärd 2030, 

 

att Plan Välfärd 2030 ska inarbetas i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 

konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version. 

KS-protokollet 2020-09-30. 

2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga.   

2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30).   

2019-10-30 Kommunstyrelsen, protokoll.   

2020-05-13 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut.  

2020-06-03 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02.   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030.   

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll 2020-09-09.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22.  

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282.  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29.    

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06.  

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09.   

Protokollsutdrag BUN 2020-11-17 § 164.   

Protokollsutdrag SN 2020-11-18 § 155.   

Protokollsutdrag KUF 2020-12-08 § 181. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att anta övergripande Plan Välfärd 2030. 
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Handläggare 

Avdelningschef Anders Brunberg 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 

dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 

underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 

konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version 

KS-protokollet 2020-09-30  

2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga   

2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut  

2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30)   

2019-10-30 Kommunstyrelsen, protokoll    

2020-05-13 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut   

2020-06-03 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll 2020-09-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06  

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09   

Protokollsutdrag BUN 2020-11-17 § 164   

Protokollsutdrag SN 2020-11-18 § 155   

Protokollsutdrag KUF 2020-12-08 § 181 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att anta övergripande Plan Välfärd 2030. 

Ärendebeskrivning 

Planens ramverk var planerad att beslutas under juni månad 2020, vilken flyttades på 

grund av omorganiserad majoritet och därmed nya ledamöter i utskott och styrelser. 

Beslutet blev att sända ut förslaget på remiss och förankringsversionen av planen gick 

därmed ut på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 december 2020. Det innebär att 

den föreslagna arbetsprocessen med handlingsplaner kommer att kunna påbörjas först 

under vårvintern 2021 om och när planen antas i kommunfullmäktige.  

Följande fyra remissvar har inkommit:  

1) Uddevalla Vatten AB (Beslut 201109):  

”Uddevalla Vatten AB har inget att erinra gällande Övergripande plan Välfärd 2030”   

  

2) Barn och utbildningsnämnden (Beslut 201117):  

”Barn och utbildningsnämnden beslutar  

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

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den.”   
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3) Socialnämnden (Beslut 201118):  

”Socialnämnden beslutar   

att ställa sig bakom plan Välfärd 2030,   

att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning,   

samt att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot att säkerställa.  

  

4) Kultur och fritidsnämnden (Beslut 201208):   

”Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.   

 

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen.”  

  

Förankringsversionen av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) har förädlats utifrån 

remissvaren, samtidigt som det politiska önskemålet varit att begränsa innehåll och 

omfattning, vilket har tillgodosetts. I föreliggande uppdaterade Plan Välfärd 2030 

(2021-01-29) har hanteringen av remissvaren skett på följande sätt:  

  

3) Socialnämnden  

I) Skillnaden mellan innovation och uppfinning har förtydligats under rubrik 3.1.   

II) Ordet skapa har bytts ut mot att säkerställa under rubrik 4.3.   

  

4) Kultur och Fritidsnämnden   

I) Beskrivningarna av begreppen välfärd, tillväxt och entreprenörskap har 

vidareutvecklats under rubrik 3.1 så att de innefattar aspekter av social tillväxt (socialt 

entreprenörskap och socialt företagande).   

II) Vad gäller exploateringar kommer detta inte att hanteras i Plan Välfärd 2030. All 

exploatering och etablering, oavsett verksamhetsmark, boende eller andra anläggningar 

föregås av en kvalitetssäkrad process där översiktsplanens riktlinjer prövas mot plan- 

och bygglag och förprövningskriterier innan politiskt beslut.  

III) Utöver ovanstående har ändringar i planen gjorts utifrån synpunkter i 

tjänsteskrivelsen;   

- Det kommunala välfärdsuppdragets obligatoriska och frivilliga delar har förtydligats 

och ordet oändlig har tagits bort.  

- platsens möjligheter har lagts till beskrivningen av tillväxt under rubrik 3.1 Platsens 

attraktivitet har betonats genom ändringar av orden kopplade till konkurrenskraftig 
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under rubrik 3.2. och 4.1 I beskrivningen under rubrik 4.1 har värdefulla natur- och 

kulturresurser lagts till. Koppling till kultur- och fritidsaktiviteter har gjorts i 

beskrivningen av målområde.   

- social tillväxt inryms i strategiska målområden och utpekade satsningar under rubrik 

3.2 bland annat i Fungerande arbetsmarknad och Framtidsinriktad 

kompetensförsörjning. Dessutom har en mening lagts till beskrivningen under 

Omställning till hållbart näringsliv för att stärka den sociala kopplingen; ”Företag och 

organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de 

sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.”  

- kopplingen mellan strategiska målområden och de globala målen har förtydligats 

under rubrik 3. Förtydligat kopplingen mellan handlingsplaner till Plan Välfärd 2030 

och globala hållbarhetsmålens genomförande lokalt under rubrik 3.  

Ordet främst har lagts till den ekonomiska hållbarheten.   

Utöver hanteringen enligt remissvaren ovan, har Plan Välfärd 2030 även förtydligats 

och förädlats ytterligare i några delar av Kommunledningskontoret. Dels utifrån vad 

framkommit i remissvaren, dels genom justering på några få ställen.   

Till exempel har ordet innovativ som ett av tre egenskapsord ändrats till nytänkande. 

Inte minst på grund av önskemål i remissvar om förtydligande av skillnaden mellan 

innovation och uppfinning. Ordet nytänkande innebär att tala mer klarspråk och är 

därmed lättare att kommunicera så att fler kan känna igen sig och bidra till planens 

genomförande. Det bedöms viktigt att ordet kan kännas relevant för alla.  

Det blir också lättare att använda ”att tänka nytt” än att innovera. 

Handlingsplaneprocessen  
Planens ramverk behöver nu brytas ner i konkreta handlingsplaner i dialog med 

kommunens förvaltningar och bolag.   

Förslag till utvecklingsprocess för handlingsplaner utifrån övergripande Plan 

Välfärd 2030:  
Steg 1. Genomföra en kreativ dialog-workshop med respektive förvaltningsledning och 

eventuellt bolag med syfte att skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input 

till handlingsplan  

Steg 2. Resultaten och förslagen till handlingsplaner utarbetas till en helhet   

Steg 3. Målsättningen är att planen kommer in i planeringsdialogen för 2022 så att 

”momentum” och resurser säkras för genomförande.  
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Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Avd hållbar tillväxt för vidare exp till berörda instanser 
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Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Kommundirektörens anteckning i ärende Övergripande plan 

välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-

2022 
Ovanstående ärende föregås av höga ambitioner och mycket kraft och arbete har lagts 

ner i processen för att arbeta fram detta förslag till övergripande plan. 

 

Min bild är att processen i sig har haft ett stort värde, inte minst för att öka den 

gemensamma kunskapen kring de komplexa samhällsutmaningarna. 

 

Välfärd är ett mycket brett begrepp och det är svårt att avgränsa från kommunens 

samlade uppdrag. 

 

Det är enligt min mening viktigt att det tydliggörs vilken status nya planer har i vår 

styrkedja samt hur dessa förhåller sig till varandra för att undvika konflikter eller 

administrativa oklarheter i vårt styr- och ledningsarbete. I detta fall ser jag just denna 

typ av risk. 

 

Min bedömning är att vi idag har en god nivå på styrdokument och styrkedja i vårt 

ledningssystem och fokus bör ligga på att skapa effekt utifrån givna mål och uppdrag. I 

de fall nya styrdokument tillförs utan tillräcklig grad av tydlighet riskerar detta att leda 

till motsatt utveckling. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson 

Kommundirektör 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

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

 

Plan Välfärd 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.  

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

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad. Detta i 

kombination med en mer behovsorienterad organisation och bredare samverkan med civilsamhälle och 

näringsliv kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen innehåller en tydlig gemensam målbild, med 

strategiskt identifierade målområden och utpekade satsningar kopplade till genomförandet.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

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

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
 

Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter för 

lönsam, smartare och hållbar produktion. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas 

internet) kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar 

också möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Även energiomställning och fossiloberoende skapar 

omställningar i produktionen och förändrade kompetensbehov. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till 

kvalificerad arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man 

arbetar uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär 

att jobb och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger 

arbetslivet tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste 

fortsätta uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta 

påverkar också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara välfärdsuppdraget med 

begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen vara nytänkande och arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså främst på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen 

använder sina samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 

2030. De tillämpas på Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens 

förutsättningar och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens 

satsningar på hållbarhet bidrar till globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner 

konkurrensfördelar.  

 

Det lokala genomförandet av de globala hållbarhetsmålen kan konkretiseras i de handlingsplaner, 

kopplade till Plan Välfärd 2030, som tas fram utifrån aktuella politiska strategier och uppdrag i 

kommunens styr- och ledningssystem (rubrik 4). Uddevalla kommun arbetar med alla FN:s mål, men 

några har starkare koppling till de strategiskt identifierade målområdena i Plan Välfärd 2030:   
 

   

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 
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3.1 Centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. ”Den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det 

skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 

verka för social omsorg och trygghet.” (Regeringsformen, kap 1, § 2). ”Kommunerna är skyldiga att 

ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. 

Kommunernas obligatoriska uppgifter: Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och 

familjeomsorg), För-, grund- och gymnasieskola, Plan och byggfrågor, Miljö- och hälsoskydd, 

Renhållning och avfallshantering, Vatten och avlopp, Räddningstjänst, Krisberedskap och civilt 

försvar, Biblioteksverksamhet, Bostäder. Frivilliga uppgifter: Fritid och kultur, Energi, Sysselsättning, 

Näringslivsutveckling.” (Sveriges kommuner och regioner, SKR). Regional kollektivtrafik ansvarar 

regionerna och kommunerna gemensamt för. Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för 

befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden av privata aktörer. 

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Tillväxtarbetet kan beskrivas som konsten att hantera sina 

lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid och sätter i stor utsträckning ramarna.  

Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär att stimulera utvecklingen och skapa 

livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, arbeta och ha ett bra liv. Näringsliv är 

ett sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter som finns inom ett geografiskt 

område, såsom en offentlig eller privat registrerad myndighet, företag eller förening. Platsens 

möjligheter och ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning för 

samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd. En kombination av en dynamisk 

arbetsmarknad med efterfrågad kompetens, och ett medvetet strategiskt arbete med arbetslinjen bidrar 

till att öka framgången i kommunalt välfärdsarbete. 
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Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget. Socialt entreprenörskap, eller socialt 

företagande, skapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar som mäter sina resultat i 

samhällsnyttiga mål.  
 

 

Nytänkande och innovation  
 

Nytänkande och förnyelseförmåga krävs för att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och 

är nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än löpande kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. 

Däremot kan innovationer uppstå ur vardagligt och praktiskt förbättringsarbete. Skillnaden mellan 

uppfinning och innovation är att en uppfinning är en bra idé, men blir en innovation först när den 

skapar värde och får spridning. Men innovationen behöver inte starta med en uppfinning, utan den kan 

vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan bransch. 

Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur man 

erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse är 

viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   

 

3.2 Strategiskt identifierade målområden  
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiskt identifierade 

målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och 

ger varandra draghjälp (kugghjulet) för att 

långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systembild strategiskt identifierade målområden 
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Inom varje målområde finns utpekade satsningar som visar VAD kommunen vill uppnå inom 

målområdet. Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021–2030 för att uppnå 

målen. De utpekade satsningarna ska vara vägledande för samtliga nämnder, bolag och stiftelser, när 

de sedan ska besluta om vad de ska prioritera under mandatperioden. Om nya behov uppstår eller 

hinder identifieras för att uppnå målen kan kompletterande politiska uppdrag tas fram.  

 

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft.  

 

För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart, hållbar och attraktiv stad 

► Utvecklad infrastruktur och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 

 
Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen 

vara nytänkande och arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och 

nya utmaningar.  

 

För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer nytänkande 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

För gemensam välfärdsutveckling och upplevas som möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv 
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4. Genomförande  
 

Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar mandatperiodens 

politik. Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser vid 

varje ny mandatperiod.  

 

För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med många intressenter och 

samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och engagemang för att uppnå 

strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att via en processledare samordna planens 

genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd tillsammans med 

kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. Kommunledningskontoret ska 

genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att stärka samverkansförmågan 

och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar hävstångseffekt. 

 

Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan som visar hur 

nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt identifierat målområde och utpekade 

satsningar. I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat 

till vad kommunen behöver göra 2021–2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas 

beskrivna. Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att 

begäras genom ordinarie budget- och planeringsdialog. 

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
Strategiskt 
identifierade 
målområden och 
utpekade satsningar 

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

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

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, värdefulla natur- och kulturresurser, 

ökande befolkning och diversifierat näringsliv med växande antal företag. Men för att klara 

välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och 

fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist 

på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för företag. Fyra satsningar utpekas för vad som ska 

uppnås för att framtidssäkra välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 

 
► Smart, hållbar och attraktiv stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Detta kan i sin tur stärka stadens attraktivitet och öppna upp för nya möjligheter, 

utvecklade former och ökad tillgänglighet för t.ex. kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt finns ett 

digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att välfärden ska omfatta alla.  

 
För att utveckla Uddevalla till en smart, hållbar och attraktiv stad ska kommunen 2021–2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

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

• Motverka digitalt utanförskap 

 

 
► Utvecklad infrastruktur och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

 

För att skapa utvecklad infrastruktur och hållbara transporter ska kommunen 2021–2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 
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► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i en mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och näringslivsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen. 

 

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat  

ska kommunen 2021–2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

• Säkra industrimark i gynnsamma lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning  

ska kommunen 2021–2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor 
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4.2 Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer nytänkande 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

 

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021–2030:  

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

 

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021–2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

 

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021–2030:  

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

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

nytänkande och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. med civilsamhället, 

idéburen sektor, bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver 

utveckla sin roll som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i 

utvecklingen. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och 

upplevas som en stimulerande möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

 

För att säkerställa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021–2030:  

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

 

För att säkerställa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021–2030: 

• Säkerställa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv  
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag och organisationer att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en 

positiv samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar 

lokalt för att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet till hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, additiv tillverkning 

(3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en ökande 

elkonsumtion. Företag och organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera 

på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.  

 

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021–2030:  

• Underlätta hållbarhetsarbetet för företag och organisationer  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring genomförs med fördel i workshops och kreativa 

dialoger tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag.  

Då kommunikation, både intern och extern, är en kritisk framgångsfaktor och en viktig del för att 

skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation kopplas till arbetet via 

en kommunikatör. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe 

ökar också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

 

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen 

genom antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. 

Varje nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört 

uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. 

 

Processledaren ska utveckla metoder, processer och strukturer som stöder måluppfyllelsen av Plan 

Välfärd 2030.  

 

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas  
• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030. 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

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

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

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

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

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

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

inom utpekade områden.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

och ha ett bra liv. 

 

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

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

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

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

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

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

innovation och entreprenörskap. 

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

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

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

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

finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

 

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 

 

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

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

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

arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 

 

Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            

(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 

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

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

benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 

planen. 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 

planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 

Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 

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

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

innehållet i planen. 

 

Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  

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

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

tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 

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

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

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

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 

2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 

och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 

välfärd. 

 

Resultat 

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

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 

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

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

fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 

utgör viktiga nyckelkomponenter. 

 

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

möjligheter för Uddevalla?  

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 

viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 

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

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

utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 

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

 

Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 

 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 

 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 

 

Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

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

övergripande områden:  

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

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

redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 

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

beskrivs vidare under rubrik 3) 

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 

 

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

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

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

förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  

(AIU 2020-03-11); 

 

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

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

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

framgångsrika? 

 

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

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 

kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

 

Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 

valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

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

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

beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 

engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

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

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

 

Resultat 

 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

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

(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 

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

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

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

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

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

vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 

kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 

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

kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 

relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) 

 

Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 

omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

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

osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 

framtiden? 

 

Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 

långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 

strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 

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

(AIU 2020-06-03). 

 

Syfte 

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

viljeinriktningar från tidigare workshops,  

kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 

arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  

Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 

i förslaget till remissversion.  

Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 

 

Resultat: 

 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 

 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 

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

Förslag till genomförande: 

 

Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  

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

Övergripande Plan Välfärd 2030 

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

definierade aktörer 

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

”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

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

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

(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  

o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 

o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 

 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 

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

målområdena? 

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

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

nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 

skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 

 

Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 

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

dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

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

 

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

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som 

kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar 

över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 

utpekade områden.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

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

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 

kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar också 

möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 

för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 

arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man arbetar 

uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär att jobb 

och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger arbetslivet 

tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste fortsätta 

uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta påverkar 

också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 

välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina 

samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 

Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 

att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 

globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 

arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 

2030: 

   

 
 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 

vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 

utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 

bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 

Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 

av privata aktörer.  

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 

att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 

arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  

 

Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  

 

Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 

nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 

förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 

Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 

bransch. Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur 

man erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse 

är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 

egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 

Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 

Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 

att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  

Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 

2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart och hållbar stad 

► Attraktivt företagsklimat 

► Effektiv logistik och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 

kommunen arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. För gemensam 

välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv. 
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4. Genomförande  
 

a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 

välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 

och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 

ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 

kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 

av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 

beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 

många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 

engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 

samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 

tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 

Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 

stärka samverkansförmågan och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar 

hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 

också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 

kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 

som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 

I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 

kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 

Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 

egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 

för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

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

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

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 

näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 

attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 

infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 

tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 

välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 
► Smart och hållbar stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 

välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

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

• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och företagsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen.  

För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-

2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor. 
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4.2 Innovativ – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021-2030: 

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021-2030: 

 

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

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

innovativa och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 

bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 

som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 

utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 

möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en positiv 

samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar lokalt för 

att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 

additiv tillverkning (3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en 

ökande elkonsumtion.  

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021-2030:  

• Underlätta företagens omställningsarbete  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 

tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag. 

Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 

målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 

organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 

viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 

kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 

utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 

kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen genom 

antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 

årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 

utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas 

• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

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

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

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

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

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

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

inom utpekade områden.  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

och ha ett bra liv. 

  

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

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

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

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

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

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

innovation och entreprenörskap. 

 

Arbetsmarknad och Integrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

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

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

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

finns med i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

  

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

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

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

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

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

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

 

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

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

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

 

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

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

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

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

svar.) 

 

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

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

innehållet i översiktsplanen. 

 

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

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

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 

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

översiktplanearbetet, 

 

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kommunens berörda nämnder och bolag 

Avd för hållbar tillväxt 
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Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

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

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

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

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

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

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

inom utpekade områden. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

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

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030.  

  

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

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

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

  

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

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

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

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

svar.) 

  

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

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

innehållet i översiktsplanen. 

  

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

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

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort § 282 

 

Yrkanden 

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

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

ledningssystem. 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

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

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 

  

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

ledningssystem, 

  

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-10-02 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-10-02 

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

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Västvatten AB/Uddevalla Vatten AB 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

För kännedom: 

Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
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Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 

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

 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 

uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

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

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

 

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

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

vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

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

som kan öka välfärdsresurserna.  

 

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

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

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

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

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

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

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

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

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

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

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
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Staffan Lindroos Anna Kern  

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

 

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

 

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

De strategiska målområden som Uddevalla kommun vill bli förknippad med 2030 är 

enligt förslaget konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är i sin 

tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga nämnder, 

bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Begreppet välfärd och dess oändlighet  

Plan Välfärd lyfter återkommande uppfattningen om välfärdsuppdragets oändlighet. 

Enligt nationalencyklopedin refererar begreppet välfärd till befolkningens välmående. 

Traditionellt har välfärden i Sverige innefattat socialförsäkringssystemet och 

välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg.  

 

I regeringsformen definieras och inramas det kommunala välfärdsuppdraget. Där står att 

den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna ”trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa.” Uppdraget är därmed inte oändligt i bemärkelsen 

allomfattande, utan riktar sig till specifika områden av samhällets funktioner.   

Dock är uppdraget oändligt såtillvida att samhället, oavsett utveckling och ekonomisk 

tillväxt, alltid kommer att ha behov av att gemensamt tillse den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd. 

 

I Uddevalla kommuns vision framgår tydligt vad fullmäktige anser vara det 

övergripande välfärdsuppdraget; att alla känner sig välkomna – mångfald och tolerans 

stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv (Liv), 

medborgarna mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och 

sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 

förmågan (Lust) och Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo 

och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av 

Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord (Läge).  

 

Att i en kommungemensam plan för välfärden dels avgränsa välfärdsuppdraget till att i 

stort sett enbart gälla den senare (Läge) och att därtill inte i det sammanhanget lyfta de 

natur- och kulturresurser som redan finns i kommunen, är en smula anmärkningsvärt. 

   

Uddevalla kommuns styrkort har elva övergripande strategier som på olika sätt fångar 

det kommunala välfärdsuppdraget. Tre av dessa är tydligt knutna till nuvarande förslag 
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på Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. Övriga åtta saknar tydlig förankring i 

planen.  

 

Det som Plan Välfärd tar fasta på är de funktioner som leder till kapitalackumulation, 

snarare än fördelningen av befintligt kapital. Den ekonomiska tillväxten är, som planen 

redogör för, ett medel för att skapa en starkare välfärd men ska inte behandlas som ett 

mål i sig. Som allenarådande dokument för den övergripande välfärdsinriktningen kan 

planen uppfattas som alltför begränsad. Risken finns att den förlorar i relevans för de 

verksamheter där grunduppdraget är betydligt vidare än det som planen omfattar.  

 

Plan Välfärd och den fysiska miljön  

Plan Välfärd är tänkt att fungera som underlag till kommunens framtida översiktsplan 

(anges i tjänsteskrivelsen). Denna inriktning skulle av remissinstanserna beaktas. 

 

Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska 

vägleda kommunen i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

I tjänsteskrivelsen lyfts tre övergripande områden:  

 

1. Arbetsmarknadens byggstenar  

2. Platsen Uddevalla kommun och dess invånare  

3. Organisationen Uddevalla kommun  

  

Viktiga aspekter som bör kompletteras i Plan Välfärd utifrån fysisk planering är 

gestaltningsrådets arbete och de ställningstaganden i översiktsplanen samt övergripande 

strategier som rådet utgår ifrån. Detta gäller det förvaltningsgemensamma arbetet med 

profilering av kommunens identitet, skydd av kultur- och naturarv liksom att säkra och 

utveckla de kulturhistoriska miljöerna i kommunen. Gestaltningsrådets arbete refererar 

tydligt till punkt 2 i förslag på Plan Välfärd.  

 

Planen betonar vikten av industrimark i attraktiva lägen (s. 9). Det kan konkurrera med 

såväl attraktiva boendemiljöer som ytor för rekreation och naturmiljöer. Därtill är 

kommunens inställning om tillgång till industrimark noga beskriven i 

samhällsbyggnadsstrategin. Där står att nya verksamhetstomter ska erbjudas genom 

förtätning och utveckling av befintliga industriområden, framförallt på Kuröd och 

Lillesjö.   

 

 

Plan välfärd och social tillväxt  

I Plan välfärd 2030 relateras ett antal globala mål, däribland minskad ojämlikhet, god 

hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla. Social tillväxt definieras som 

målet för den hållbara utvecklingen. Hur de globala målen, liksom de mål som planen 

själv formulerat, är omsatta i strategiska ställningstaganden, framgår inte. Detta 
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perspektiv bör förtydligas, särskilt med avseende på översiktsplanens framträdande 

hållbarhetsprofil, där social hållbarhet definieras ”att vi i samhällsplaneringen utgår från 

och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande människors olika behov för att 

därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, hälsofrämjande och inkluderande samhälle.”1 

  

Kultur och fritidssektorns roll i det kommunala välfärdsuppdraget   

Förslag till Plan Välfärd betonar ekonomisk tillväxt som centralt för välfärdsutveckling. 

Ett sådant ställningstagande innebär att fokus flyttas från andra aspekter såsom till 

exempel att skapa delaktighet och trygga livsmiljöer, befolkningens hälsotillstånd eller 

andra dimensioner av social hållbarhet.   

 

I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft som ska vara 

vägledande för det regionala tillväxtarbetet 2015-2020 står följande:  

 

Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturens 

och föreningslivets betydelse är stor för en hållbar samhällsutveckling vad 

gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur- 

och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet vilket är 

av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga i glesbygd, landsbygd, 

tätorter, städer och storstäder. Därför är det viktigt att i utvecklingen av 

innovativa miljöer och ett breddat näringsliv ta till vara naturmiljöer, 

främja kultur och fritidssektorn samt kulturarvet.  

  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag handlar i stor utsträckning om att säkra utbudet av 

det som ska generera en meningsfull fritid, eller för att referera till visionen -

livskvalitet- för vår befolkning. Kultur och fritid arbetar inom de fyra perspektiven 

Demokrati och yttrandefrihet, Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. 

Perspektiven återspeglas i uppbyggnaden och utformningen av våra fasta institutioner, i 

de mer rörliga verksamheterna och i våra arbetssätt. Perspektiven tillsammans stärker 

kommunens attraktionskraft, ökar befolkningens välmående och stimulerar den 

ekonomiska tillväxten. Dessa aspekter av välfärdens tillväxt bör inkluderas i Plan 

Välfärd.   

 

Viktiga tillväxtsektorer som berör kultur och fritidsnämndens ansvarsområde  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser undersökte 2014, utifrån 

fallstudier, vad som skapar lokal attraktionskraft. Slutsatserna blev att insatser för att 

göra kommunen attraktiv för boende blir allt viktigare för att locka människor till 

bosättning. För en sådan utveckling bör kommunerna, enligt undersökningen, satsa på 

kulturella aktiviteter, möjligheter till fritidsaktiviteter och en attraktiv stadskärna.2     

 

 

                                                      
1 Förslag till Översiktsplan 2021- internremiss s. 10 
2 Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Tillväxtanalys. 
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Kultursektorn  

Att investeringar i den kulturella infrastrukturen sprider sig till privata sektorn och 

skapar tillväxt är vedertaget idag.3 Tillväxtverket har som uppdrag att stärka de näringar 

där potentialen för tillväxt är stor. Verket konstaterar i sin rapport 2015 att kulturella 

och kreativa näringar växter betydligt snabbare än det svenska näringslivet i 

genomsnitt.4 Kultursektorn sysselsätter nästan fem procent av den svenska 

befolkningen. Sysselsättningsutvecklingen inom kulturen har också sedan 1995 gått 

stadigt uppåt.5   

 

Därtill är kulturturism en snabbt växande gren inom turismen.6 Uddevalla erbjuder idag, 

genom bland annat kulturskolans verksamhet, bibliotekens programverksamhet, 

Bohusläns museum, Regionteater Väst, Folkets hus och studieförbund samt 

estetprogrammet på Sinclair, en god bas för den kulturella tillväxten. Men kulturens 

tillgång till ändamålsenliga lokaler har länge varit alltför starkt begränsad. Renovering 

av kulturskolan samt etablering av kulturstråket på Kungsgatan, är ett steg i rätt riktning 

om kommunen vill säkra en god kulturell infrastruktur framöver liksom en attraktiv 

stadskärna.  

 

Socialt företagande och förstärkning av civilsamhället  

Kultur och fritidsnämnden stödjer större evenemang av olika slag, särskilt inom 

idrottslivet. Dessa evenemang drar till sig barn, unga och vuxna från hela Norden och 

bidrar till att sätta Uddevalla på turistkartan. En förutsättning för dessa arrangemang är 

en bred och aktiv lokal idrottsrörelse.    

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer civilsamhället med rådgivning, ekonomiska bidrag 

och lokaler. Samverkan med civilsamhället är väl inarbetat i förvaltningens arbetssätt. 

Genom idéburna offentliga partnerskap kan samverkan breddas och bli mer långsiktig 

men också utvecklas till att inrymma ett visst mått av socialt företagande - ett område 

där kultur och fritidsnämnden ser en stor utvecklingspotential.  

 

Naturturism och ett tillgängligt friluftsliv  

Tillväxtverket har uppmärksammat naturturismen som en viktig framtidsnäring, genom 

att konstatera att naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland 

internationella besökare. Uddevalla har, med den transnationella Kuststigen, 

                                                      
3 https://www.svt.se/kultur/kultur-skapar-tillvaxt . En syn som delas av kulturekonomen Pier Luigi Sacco. 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-

visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv   
4 Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Företagens villkor och verklighet 2014. 

Tillväxtverket. Samt Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Temarapport 2019 
5 SCB påvisat i KREATIV TILLVÄXT? – EN RAPPORT OM KREATIVA NÄRINGAR I POLITIK 

OCH STATISTIK, ITPS A2008:007s. 60 
6 Svensk scenkonst ”kulturens värden och effekter” s. 12 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
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Bohusleden och flertalet andra natursköna platser och områden, goda förutsättningar för 

att dra till sig naturturister.   

 

Genom det pågående arbetet med att ta fram en plan för hållbart friluftsliv, kan 

kommunen förbättra sina möjligheter att inte bara locka fler uddevallabor ut i skog och 

mark, utan också stimulera till hållbar turism och därmed bidra till hållbar tillväxt. 

Vidare bedöms tillgång till rekreationsmiljöer bland annat ha stor betydelse för val av 

framtida lokalisering av industriföretag.7 Av det skälet är det av central betydelse att 

expansion av industrimark inte sker på bekostnad av det tillgängliga friluftslivet.  

  

Kultursektorn, fritidssektorn och naturturismen är inte bara av stor betydelse för vår 

välfärd utan också viktiga tillväxtkällor. Därför är det angeläget att även dessa faktorer 

synliggörs i Uddevalla kommuns Plan Välfärd.   

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 
 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

 

                                                      
7 Tillväxtverket Platsens betydelse för industrin Framtida vägval för kommuner och regioner, rapport 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 

plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 

tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 

plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 6 november 2020. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

ställa sig bakom plan Välfärd 2030. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en plan Välfärd 2030 arbetats fram. Planen är nu 

ute på remiss hos berörda nämnder och bolag. 

 

Socialnämnden är en av de nämnder som står inför stora demografiska utmaningar. 

 

Den övergripande planen har som målbild ”Uddevalla – den konkurrenskraftiga, 

innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd”. 

 

Tre strategiska målområden lyfts fram 

 

- Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

- Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

- Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Nämnden ser positivt på att det finns en övergripande riktning för att säkra en bra 

framtida välfärd. Det är bra att målbilden brutits ner i tre strategiska målområden som i 

sin tur är uppdelad i olika delar. 
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Socialtjänsten 
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Det är av största vikt att plan Välfärd 2030:s målbild och strategiska målområden 

arbetas in i kommunens styrdokument.  

 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 2020/01075  

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

Sammanfattning 

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

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

 

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

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

vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

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

som kan öka välfärdsresurserna.  

 

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

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

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

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

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

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

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

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

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

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

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
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Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2020-11-23 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-23 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2020-11-24 

Kommunstyrelsen  

Planeringschef BoU 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr SN 2020/00207  

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 
plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 

tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 

plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06. 

Bilaga till Förankringsversion gällande Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

övergripande plan Välfärd 2030. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 övergripande plan Välfärd 

2030. 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tillägger i beslutet att det behövs en bättre 

förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning samt att på sidan 12 byta ut 

ordet skapa mot säkerställa. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarn inklusive eget yrkande och 

finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom plan Välfärd 2030, 

  

att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning, 

samt 

 

att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot säkerställa. 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-12-25 

Stefan Skoglund, camilla Josefsson 
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Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-26 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-11-26 

Kommunstyrelsen 
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Om bilagan 

I denna bilaga beskrivs utgångspunkter, process och avgränsningar i framtagandet av övergripande 

Plan Välfärd 2030 fram till förslaget gick ut på remiss hösten 2020. Bilagan är ett stöd för att förstå 

strategins logik, innehåll och form liksom den process, omvärldsanalys, kunskapsunderlag och de 

inspel som lett fram till planen. 

För att en övergripande plan ska vara relevant krävs nära dialog och god förankring hela vägen – 

både när den tas fram och när den genomförs. 

1. Politiskt uppdrag att ta fram Plan Välfärd 2030 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2019-06-13  

- Utskrivet anförande av Jonas Sandvall utifrån KS förslag att ta fram Plan Välfärd 2030. 

- Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 

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

 

KF 190613 - Välfärd 2030 och Integration 2030 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

demografin, makroekonomiska effekter och förskjutningar samt även påverkan av internationell 

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

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

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

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

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

möjligt.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Och vi växlar då över till Integration 2030.  

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

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

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

integration och en stark arbetslinje inom detta.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vilka värden och värderingar är det vi vill bygga vår tillväxt och arbetsmarknad och integration på. Det är det 

slutgiltigt handlar om. Värderingar handlar om vad vi argumenterar för och kultur handlar om vad vi agerar 

på. Så vi vill också lägga till i KF här först Välfärd 2030 där vi samlar områdena arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap, en bättre linje, och även Integration 2030 där vi långsiktigt tittar på 

områdena integration, segregation och hedersproblematiken på ett nytt sätt.  

Tack.” 
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-10-09  

- Beslut  
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
- Beslut  
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2. Process och delaktighet i att ta fram  

    Plan Välfärd 2030 
 

Här beskrivs processen och resultatet från genomförda workshops med AIU under våren 2020. 

 

Som framgår av uppdraget (rubrik 1) saknades tydlighet kring: 

 

• varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030 (behov och syfte) 

 

• vilka effekter förväntas vid ett lyckat genomförande av planen till 2030 

 

• hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” ska förstås i 

förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda benämningen ”Plan Välfärd” 

och hur avgränsningar förväntades göras i planen 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet, processades planen fram 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads- och integrationsutskottet (AIU) 

januari-juni 2020 genom extra avsatt tid. En agil (rörlig) process med fem workshoptillfällen, där 

resultatet från en workshop utgjorde underlag för nästa, resulterade i avgränsningar och vägval som 

gjorts för innehållet i planen. 

 

Figuren nedan sammanfattar syfte och resultat av respektive workshop. Varje kvadrat symboliserar 

att vi gått ut brett för att förstå ett område, dels genom workshop med AIU, dels genom att undersöka 

vad forskning och beprövad erfarenhet säger om kommunal tillväxt och strategier för välfärd. 

Därefter har kvadraterna smalnat av genom att analysera och kondensera ner resultaten för att lägga 

grunden för nästa steg i processen vilket visas genom illustrationerna mellan kvadraterna. 

 

  

Figur 1 Process och delaktighet i att ta fram övergripande Plan Välfärd 2030  
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Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
 

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar av vad som avses, 

inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och tydliggöra bredden av 

kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

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

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

av planen (AIU 2020-01-22). 

Syfte  

• Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 2030 

• Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar och 

definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god välfärd 

Resultat 

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

tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd 

• Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU beslutat och inte 

föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens fokus på tillväxt och 

arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation utgör viktiga nyckelkomponenter 

Politisk slutsats i Workshop 1  

Några nyckelord som kom fram på frågan ”Vad behöver kommunen göra för att klara god välfärd 

2030?” har bearbetats och tagits vidare till nästa workshop: 

 

Ytterligare förtydligande av uppdraget gjordes tillsammans med AIU:s presidium under ett 

extramöte 7 februari.    

Locka nya invånare/företag Utbildning God entreprenöriell anda Bättre företagsklimat 

Utveckla pendlingsområden Strategisk samverkan Attraktiv arbetsgivare Lyhördhet mot invånare 

Väx medelstora/små företag Koncerntänkande Kompetensförsörjning Ledarutveckling 

Smart resursutnyttjande Stärk infrastruktur Innovativ förmåga Arbeta strategiskt 

Brukarens behov i centrum Attrahera företag Stimulera idéer till jobb Samverka mot idéburen 

Utveckla arbetssätt/teknik Egen försörjning Livslångt lärande Social inkludering 
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Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad –  

                        hinder och möjligheter för Uddevalla?  
 

 

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem viljeriktningar, i 

styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete med översiktsplan (ÖP). Vad är 

det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som 

inte redan görs? Workshopen tog sin utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal 

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

Syfte  

• Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030  

• Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare till 2030  

• Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad? 

Resultat 

• AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad 

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

övergripande områden: (1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla 

kommun och dess invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka 

jämfördes med vad som redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar 

och uppdrag.  
• Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut som 

vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 

o ”Modell för kommunal tillväxt”  

(Kommunforskning i Väst, 2012 - beskrivs vidare under rubrik 3)  

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste framtidsfrågan”  

(Ratio, 2017).  

Politisk slutsats i Workshop 2  

Några nyckelord som kom fram på frågorna ”Vad ser ni för hinder för Uddevallas tillväxt idag - 

faktorer som hindrar tillväxt, vad behöver Uddevalla göra till 2030?” och ”Vad ser ni för 

utmaningar på arbetsmarknaden idag - faktorer som bromsar arbetsmarknaden, vad behöver 

Uddevalla göra för att stimulera arbetsmarknaden till 2030?” Dessa har bearbetats och tagits vidare 

till nästa workshop:  

  Hinder  Möjligheter 

Tillgång till utbildad arbetskraft Flexibel modern arbetsmarknad 

Tillgång till mark för etablering Matcha kompetensbehov i samverkan 

Långsiktiga förutsättningar för etablering Utbildningsmöjligheter 

Restider och pendlingsmöjligheter Platsutveckla unika värden 

Infrastrukturen Öka inflyttning 

Svårt gå från ord till handling Markreserver 

Kommunal organisations tröghet Stora företag som kan anställa 

Bristande långsiktighet  Fler folk i arbete 

Intressekonflikter Företagsexpansion och etablering 

Låg utbildningsnivå Positionera oss som möjliggörare 

För mycket ”in-house” ska lösa allt själva Snabbare och enklare processer 

Brister i framtidsorientering Kultur för innovation & entreprenörer 
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Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om Plan Välfärd lyckas? 

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

kommunal tillväxt och hållbar välfärd, blev nästa steg att fördjupa kunskap och förståelse för vad 

som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad (AIU 2020-03-11);  

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

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

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

framgångsrika?  

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

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är kompetensens 

betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

Syfte:  

• Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån valda 

modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

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

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

andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers engagemang blir avgörande 

drivkraft för tillväxt. 

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

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

Resultat:  

• Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: ”I grund och botten 

handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” (Kommunforskning i Väst, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar) 

• Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och utvecklas:  

Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012). 

• ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel.  

Politisk slutsats i Workshop 3  

Några nyckelord som kom fram i arbetet med önskat läge som inarbetats i en fiktiv löpsedel ”Dagens 

Samhälle” och tagits vidare till nästa workshop:   

 

 

 

  

Egenförsörjning Bred politisk samsyn Delaktighet och helhetssyn 

Lokal arbetsmarknad Hitta smarta lösningar Bra samarbete med företag 

Hög sysselsättning Internutbildade tjänstemän Kommunen god arbetsgivare 

Höjd medelinkomst Trygg och trivsam plats Blomstrande företagsstad 

Bra att bo Samverka över partigränser  Jobba gemensamt inte i stuprör 

Ny beslutsprocess Företag vågar investera Investera i mark/fastigheter 

Arbetslinjen Jobba gemensamt inte i stuprör Kommun–näringsliv tillsammans 

Samband resultat–nytta Lätt hitta rätt kompetens för företag Samverkan offentligt–näringsliv 

Kommunen möjliggör Engagerad kommun som är ”på tårna” Enkla spår in i kommunen 

Samtala med aktörer Se företag och invånare som tillgångar Låg arbetslöshet 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval &  

                        strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i, byggde på tankar i nutid. Men 

med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och vem som förväntas göra 

vad inom välfärden, förändras förutsättningar för kommunens verksamheter och invånarnas 

förväntningar på de välfärdstjänster kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 

2030? Hur möter Uddevalla kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade 

resurser? Hur relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) Denna workshop innehöll en längre presentation som gav input till gruppen inför 

grupparbetet. Utifrån redovisade trendspaningar och omvärldsbevakning fick representanterna i AIU 

med stöd av ”Konsekvensträd” analysera vad som driver trenderna utifrån Uddevallas perspektiv och 

vilka konsekvenser det kan komma att medföra. 

Syfte:  

• Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär omvärldsförändringar 

för Uddevalla 2030? 

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

föränderlig omvärld? 

• Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta framtiden 

Resultat: 

• Diskussion kring vilken ambitionsnivå i strategiska riktningar kommunen önskar/vågar 

formulera och agera på för att framtidssäkra planen. Utifrån gemensam referensram och 

insikter lades grunden för att säkra långsiktiga framtidsorienterade områden i planen.  

Politisk slutsats i Workshop 4  

Några nyckelord som bearbetats och tagits vidare till det första utkastet av planen och den avslutande 

workshopen:  

Digitala lösningar Förändrade arbetsuppgifter Ändrade konsumtionsmönster 

Omskolning Digitaliserade processer AI i allt från skolor till omsorg 

Digitala plattformar  Locka unga medarbetare Smarta & skräddarsydda lärare 

Platsens attraktion Service när man vill Transparens, invånare-företag-förvaltning 

Olika servicenivåer Alla kan få tillgång till allt Förändrade förutsättningar för företag 

Se över processer Corona - det glokala stärks Alla kan inte ta del av digitaliseringen 

Attraktiv arbetsgivare Leverera mer för pengarna Ge företag/invånare bättre service 
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Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas?  
 

Tankar kring ett önskat läge för Uddevalla har kommit fram genom tidigare workshops.  

Det fanns då behov av att ställa en rad frågor till forskning och erfarenhet inte minst kring trender, 

utvecklingsmöjligheter och konsekvenser för det kommunala välfärdsuppdraget (4. Källor och 

kunskapsbas). Exempelvis:  

   

• Vad behöver kommunen göra för att driva utvecklingen i önskad riktning?  

• Vad är det som gör att företag lyckas växa och ställa om för hållbar framtid?  

• Vad är det som gör att människor väljer att bosätta sig på en plats – idag och i framtiden? 

• Vilka förväntningar har företagen på en attraktiv och konkurrenskraftig kommun?  

• Vad är det för kompetens som kommer efterfrågas i morgondagens arbetsliv? 

• På vilket sätt bjuder den ökande digitaliseringen både på möjligheter och utmaningar?  

• Hur påverkas arbete, pendling, boende och infrastruktur av digitaliseringen?  

• Vad blir kommunens roll i allt detta?   
 

Vad är det då Plan Välfärd 2030 behöver sätta fokus på som inte redan finns i befintliga strategiska 

och styrande dokument? Utifrån den samlade bild som utkristalliserat sig har planen antagit formen 

av ett långsiktigt framtidsinriktat förnyelsearbete som stöder kommunen som organisation att 

förflytta sig från att vara förvaltningsproffs till att ta rollen som utvecklingsmotor. Det resulterade i 

tre strategiska målområden om utpekade satsningar (AIU 2020-06-03). 

 

Syfte: Att mot bakgrund av resultatet i processen anta tre strategiska målområden i Plan Välfärd 

2030  

Resultat: Föreslagna målområden i planen godkändes: Attraktiv och konkurrenskraftig som 

huvudmål, men för att klara det krävs att kommunen upplevs som Framtidsorienterad och Innovativ 

och som Möjliggörare och Medskapare. Kugghjulet symboliserar hur målområdena stärker varandra. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Politisk slutsats i Workshop 5  

Diskussion fördes kring innehåll som bantades ner och 

bearbetades ytterligare till ett förslag till remissversion 

till nästa AIU.   
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Beslut om remissförfarande  
 

Ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 presenterades (AIU 2020-06-03) 

Syfte: Att ta ställning till remissförfarandet av Plan Välfärd 2030  

 

Resultat: AIU valde att återremittera planen för ”konkretisering av målgruppen 

och anpassning av innehållet efter denna”. 
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3. Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030 

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsuppdraget. Tillväxtarbetet 

kan beskrivas som konsten att hantera sina lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid 

och sätter i stor utsträckning ramarna. 

Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som tagits fram av 

Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). Den bygger på fyra delar: Lokala 

förutsättningar, Vision, Interna resurser & förmågor och Externa resurser & förmågor. 

Tillväxtkraften ligger i att utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen) mellan dessa. 

Genom kugghjulet med dess strategiskt identifierade målområden i Plan Välfärd 2030 stärks 

kommunens tillväxtkraft. Då ökar också möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet.  

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet  

Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra aktörers 

agerande. Deras engagemang blir en avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för 

andra att agera ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med kommunal 

tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig 
  

► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där människor kan leva, arbeta och ha 

     ett bra liv Nytänkande  
 

► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och bidra som katalysator i  

     utvecklingen Möjliggörare 
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MODELLENS DELAR KOPPLADE TILL PLAN VÄLFÄRD 2030 
 

Lokala förutsättningar  
har formats under lång tid och sätter ramar för kommunens handlingsalternativ för framtida 

utveckling. T.ex. geografiskt läge, värdefulla natur- och kulturresurser, historik, storlek, styre, om 

folkmängden ökar eller minskar, karaktär och omfattning av näringsliv och arbetsmarknad samt 

tillgång till kommunikationer och infrastruktur.  

Externa resurser och förmågor  
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på egen hand. Dels påverkas den önskade 

utvecklingen ofta av faktorer utanför kommunens handlingsområde. Dels räcker kommunens egna 

resurser och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra aktörer att engagera sig i åtgärder som 

främjar visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  mobilisera dessa aktörer och samordna 

resurser och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, lokala näringsidkare, stora institutioner och 

företag, myndigheter och nationella politiker. 

Interna resurser och förmågor  
Det är centralt att identifiera vilka interna resurser och förmågor som finns i koncernen Uddevalla 

kommun och som kan användas till åtgärder som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Förutom 

kommunens egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser och kommunalförbund värdefulla 

resurser för välfärdsuppdraget.  

Vision  
för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande 

kommunen. Den syftar till att skapa framtidstro och önskvärd utveckling för såväl invånare och den 

kommunala organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska förmedla kommunen 

som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd och till att uppnå Uddevallas 

vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet. 

SWEET SPOT  
En av den kommunala organisationens främsta uppgift blir att vara en plattform för externa krafter 

och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete handlar då om att utveckla 

kommunens Sweet spot (överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. Det blir därför viktigt att 

välja vilka faktorer, resurser och strategier man ska fokusera på. Plan Välfärd 2030 innebär att 

prioritera och agera för att göra överlappningen så stor och kraftfull som möjligt för att stimulera till 

att utvecklingen går i önskad riktning. 
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Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KFN 2020/00127  

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

  

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

  

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

  

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

  

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

  

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-12-14 

Annelie Högberg, Gösta Dahlberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2020-12-15 till 

Kommunledningskontoret 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KS 2021/00317  

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 
rapport och revisionsberättelse för 2020 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.  

  

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555 tkr jämfört med budgeterat resultat på 

170 tkr.  

  

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 

uppnåtts under 2020. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-05-06 § 41. 

Årsredovisning 2020. 

Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 

Revisorernas granskningsrapport 2020, delårsrapport 2020. 

Revisionsberättelse 2020.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020,  

  

att godkänna årsredovisningen för år 2020.    

 

Jäv 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) och David Sahlsten (KD) anmäler 

jäv och deltar inte överläggningar och beslut i ärendet. 

  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00317 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 

rapport och revisionsberättelse för 2020 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.  

 

Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555 tkr jämfört med budgeterat resultat på 

170 tkr.  

 

Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 

uppnåtts under 2020. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-05-06 § 41. 

Årsredovisning 2020. 

Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 

Revisorernas granskningsrapport 2020, delårsrapport 2020. 

Revisionsberättelse 2020.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020,  

 

att godkänna årsredovisningen för år 2020.    

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 





_________________________________________________________________ 

 

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund  

Org nr: 222000-1776 

  

        

Direktionen 

 

Fullmäktige i respektive   

 medlemskommun 

  

     

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet av dess direktion. 

 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd 

resursbrist. 

 

Vi har uppmärksammat  

• Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 

2020.  

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är  

förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 



 

 

Vi åberopar bifogade rapporter. 

 

 

 

Uddevalla den 26 mars 2021 

 

 

Thomas Boström Anita Älgemon Ann-Britt Dahl 

Vänersborgs kommun Tanums kommun Färgelanda kommun 

 

 

 

Claes Hedlund Lennart Hansson 

Munkedals kommun Åmåls kommun 

 

 

 

Bilagor:  

PwC Granskning av delårsbokslut 

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning 

 

 

 

 

 

 

Thomas Boström (Mar 25, 2021 14:36 GMT+1)
Thomas Boström

Anita Älgemon (Mar 26, 2021 09:02 GMT+1) Ann-Britt Dahl (Mar 28, 2021 07:42 GMT+2)
Ann-Britt Dahl

Claes Hedlund (Mar 31, 2021 12:49 GMT+2)
Claes Hedlund

Lennart Hansson (Mar 31, 2021 12:58 GMT+2)
Lennart Hansson

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB


Revisionsberättelse Fyrbodals
kommunalförbund 2020
Final Audit Report 2021-03-31

Created: 2021-03-25

By: Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAHsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB

"Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020" History
Document created by Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)
2021-03-25 - 12:31:05 PM GMT- IP address: 85.8.178.31

Document emailed to Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se) for signature
2021-03-25 - 12:32:08 PM GMT

Email viewed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
2021-03-25 - 1:32:43 PM GMT- IP address: 81.226.40.252

Document e-signed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
Signature Date: 2021-03-25 - 1:36:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.226.40.252

Document emailed to Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se) for signature
2021-03-25 - 1:36:35 PM GMT

Email viewed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
2021-03-26 - 7:54:40 AM GMT- IP address: 81.236.207.185

Document e-signed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
Signature Date: 2021-03-26 - 8:02:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.236.207.185

Document emailed to Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se) for signature
2021-03-26 - 8:02:36 AM GMT

Email viewed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
2021-03-28 - 5:42:00 AM GMT- IP address: 213.67.240.185

Document e-signed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
Signature Date: 2021-03-28 - 5:42:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.67.240.185



Document emailed to Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com) for signature
2021-03-28 - 5:42:47 AM GMT

Email viewed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
2021-03-31 - 10:48:27 AM GMT- IP address: 66.102.9.77

Document e-signed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-31 - 10:49:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.101.60

Document emailed to Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se) for signature
2021-03-31 - 10:49:30 AM GMT

Email viewed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)
2021-03-31 - 10:56:27 AM GMT- IP address: 83.187.166.185

Document e-signed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)
Signature Date: 2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.187.166.185

Agreement completed.
2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT



 

Revisionsrapport 

  

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Fyrbodals kommunalförbund  

Anton Melén  

Fredrik Carlsson  

Malin Ringedal  
 

  



 
 

1 

 Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Iakttagelser och bedömningar 5 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 10 

  



 
 

2 

 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kom-

munalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget in-

går som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer un-

derlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med la-

gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål 

för en god ekonomisk hushållning.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm-

ningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens finan-
siering och den eko-
nomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss an-
ledning att anse att årsredovisningen inte läm-
nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur 
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år. 
Kommunalförbundet lever upp till kommunalla-
gens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med de 
mål direktionen 
beslutat avse-
ende god ekono-
misk hushåll-
ning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-
ringen i årsredovisningen är att resultatet del-
vis är förenligt med de mål som direktionen har 
beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbun-
det bör utveckla måluppföljning till kommande 
årsbokslut och göra en samlad bedömning av 
avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk 
hushållning.  

 
 

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande? 
 
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive full-

mäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbun-

dets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas 

upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-

ningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas 

skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsre-

dovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska 

lämna till respektive fullmäktige.   

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-

redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat av-

seende god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-

ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägled-

ning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkes-

revisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekom-

mendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. Inom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt 

som förbundet bedriver inte prövats närmare.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-03-25 och 

överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med faststäl-

landet.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsdirektör.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekom-

mendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättrings-

områden är:   

● Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår 

av RKR 15. 

● Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR 

15.  

● Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6 

kap. 2§.  

● Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och 

kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkningen omfattar de krav 

som ställs enligt i bland annat RKR; R4, R5, R10, R15.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områ-

dena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den bud-

get som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet 

förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för 

projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning 

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet 

inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens ut-

fall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättel-

sens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushåll-

ning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god eko-

nomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommu-

nallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för 

2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushåll-

ning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen 

bedömning.  

Finansiella mål Utvärdering och utfall 2020 Bedömd målupp-
fyllelse 

Att ha en budget i balans, in-
täkterna ska överstiga kost-
naderna  

Förbundet når målet om en budget i ba-
lans genom att göra överskott om totalt 
555 tkr (466 tkr), jämfört med budgete-
rat resultat på 170 tkr. Resultatet består 
av överskott i både basens och projekt-
verksamhetens resultat, som klarar av 
att täcka det underskott som genererats 
i resultatet för den särskilt finansierade 
verksamheten, Kurser och Konferenser 
som avvecklats under året.  

Uppfyllt  

Att ha en långsiktig stabil soli-
ditetsnivå på 10 procent, 
nivån kan dock variera över 
tid beroende av åtaganden 
som direktionen 
finner angelägna.  
 

Kommunalförbundet arbetar med att nå 
det långsiktiga målet om en soliditets-
nivå på 10 procent bland annat genom 
att slutredovisa genomförda projekt med 
överskott som tillfaller förbundets egna 
kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, 
vilket är en höjning från 2019 med 1 
procentenhet. 

Bedömning ej läm-
nad 

Att ha en god likviditet så att 
det är möjligt att både 
täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera 
medel i projekt där förbundet 
är projektägare 
 

Kommunalförbundet har en god likviditet 
som främst beror på förvaltade delreg-
ionala tillväxtmedel och har därmed lik-
vida medel om cirka 37 miljoner kronor 
(cirka 29 miljoner). Därmed nås målet 
om god likviditet. 

Uppfyllt  

Att tillväxtmedlen sammanta-
get ska växlas upp med minst 
50 procent, utöver de medel 
som kommunerna 
och Västra Götalandsreg-
ionen bidrar med 

Det finansiella målet avseende uppväx-
ling av tillväxtmedlen är uppnått. Den to-
tala uppväxlingen uppgår till en budge-
terad omslutning på 117 595 149 kronor 
(139 Mkr), vilket innebär en uppväxling 
med 574 procent, det vill säga faktor 
5,74 (680 procent, faktor 6,8). 

Uppfyllt  
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Mål för verksamheten 

I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med 

tillhörande strategier och mätetal.  

I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verk-

samhetsmål. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är 

uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns 

även en kvalitativ analys till respektive mål.  

Verksamhetsmål  Utfall 2020 Bedömd målupp-
fyllelse 

Bättre företagsklimat och ett 
starkt näringsliv 

Gröna målvärden: 0 st  
Gula målvärden: 2 st  
Röda målvärden: 0 st 
Ej bedömda målvärden: 0 st  

Bedömning ej läm-
nad  

En väl fungerande kompe-
tensförsörjning utifrån arbets-
marknadens behov samt indi-
viders tillgång till likvärdig ut-
bildning 

Gröna målvärden: 7 st  
Gula målvärden: 4 st  
Röda målvärden: 2 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st  

Bedömning ej läm-
nad 

En väl utvecklad infrastruktur 
 

Gröna målvärden: 0 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 2 st   

Bedömning ej läm-
nad  

Hållbar landsbygdsutveckling 
med väl fungerande samspel 
mellan städer och landsbyg-
der 

Gröna målvärden: 1 st  
Gula målvärden: 2 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

En stark och attraktiv gräns-
region 

Gröna målvärden: 1 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

En aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla 

Gröna målvärden: 2 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

Invånarna ska erbjudas en 
god, jämlik och kunskapsba-
serad socialtjänst, vård och 
omsorg 

Gröna målvärden: 3 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 2 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

God och jämlik hälsa för barn 
och unga 

Gröna målvärden: 3 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 0 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  
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Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 2020 

I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushåll-

ning har uppnåtts eller inte under 2020.  

Bedömning 

Vi har, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med fast-

ställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppfölj-

ning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekono-

misk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en be-

dömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verk-

samhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon sam-

lad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2020.  

Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet del-

vis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunal-

förbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad be-

dömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.  

Rättvisande räkenskaper1 

Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetavvikelse på 385 

tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr, 

jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.  

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser note-

rats. 

Kommentarer till resultaträkningen  

Personalkostnader  

Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning 2020 

inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substan-

sanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner uti-

från ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om 

ny lönesättning efter löneöversyn bör stärkas.  

Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte om-

fattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal 

bör utredas.  

  

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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Periodiseringsprinciper  

Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verk-

samheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan på-

verka omsättning och balansomslutning något. 

Kommentarer till balansräkningen  

Materiella anläggningstillgångar 

Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att 

förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaff-

ningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom 

fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas 

som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en 

framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut är spårbara mot detaljerad för-

teckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns 

uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att 

genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov 

av utrangering i posten.   

Omsättningstillgång - fasträntekonto   

Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klas-

sificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.  

Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)  

Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionela medel 

användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt 

och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delreg-

ionla tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel 

åren 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med 

överenskommelse. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som 

visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse 

med motparten (VGR).  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kom-

mentarer ovan bör omhändertas under 2021. 
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor 
 

Revisions-
fråga 

Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte fram-

kommit några omständigheter som ger oss an-

ledning att anse att årsredovisningen inte läm-

nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur 

bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav 

på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med 
de mål direkt-
ionen beslutat 
avseende god 
ekonomisk hus-
hållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 

Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-

ringen i årsredovisningen är att resultatet delvis 

är förenligt med de mål som direktionen har be-

slutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet 

bör utveckla måluppföljning till kommande års-

bokslut och göra en samlad bedömning av av-

seende måluppfyllelse för en god ekonomisk 

hushållning.  

 
 

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande? 
 
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.  
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Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:  

● Fortsätta arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsens struktur till RKR:s rekom-

mendationer till nästkommande årsbokslut  

● Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut  

● Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av 

utrangering i posten. 

● Utreda nuvarande tjänstepensionsavtal.  

● Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.  

 

 

 

 

 

2021-02-27 
 
 
 
 
Daniel Larsson 

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson  

Auktoriserad revisor 
 

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt.  

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre 
än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58 
tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för 
verksamhetsåret 2020.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslu-
tat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade 
strategier och mätetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon 
uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets 
slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.   
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direkt-
ionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.  

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrap-
portens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 
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• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade 
av förbundsdirektionen. 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17. 
Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24. 

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna 
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland an-
nat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder 
för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under 
hösten.  

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi för-
väntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58 
tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade bud-
geten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat 
framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet 
inte balanskravet för perioden.  

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvalt-
ningsberättelse. 

Finansiella rapporter 

Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och 
övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten 
har investeringar inte förekommit under perioden.  

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som 
förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter. 
Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upp-
lupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i 
bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler pro-
jekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel 
däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden pro-
jekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning. 
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Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande 
iakttagelser noterats: 

• För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analy-
tisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna in-
täkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konfe-
renser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter 
jämfört med föregående delårsbokslut.  

• Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kom-
munal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 § 
2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning.  Arbete med 
anpassning till LKRB pågår. 

Noter  

Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller 
redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, 
upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte 
särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindel-
ser. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hus-
hållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om 
sådana mål skall tas av direktionen.  

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksam-
heten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.  

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra 
finansiella mål: 

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader 

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid 
beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. 

- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare. 

- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med. 
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Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga 
mål med därtill tillhörande strategier och mätetal. 

2.2.2. Bedömning 

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering 
av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av 
de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen. 

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till 
delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).  

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kom-
mande år.   
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats en-
ligt lagens krav och god redovis-
ningssed? 

Delvis uppfyllt  

Brister finns gällande 
uppställningsform av 
resultat- och balans-
räkning samt tidpunk-
ten för delårsrappor-
tens fastställande. 

 

Är resultaten i delårsrapporten för-
enliga med de av direktionen fast-
ställda målen för god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer att upp-
nås? 

Ej uppfyllt 

Fastställda mål följs 
inte i upp i förvalt-
ningsberättelsen. 
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Fredrik Carlsson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB 
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Förbundsdirektören om 
verksamheten 2020 
2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället 
ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte 
har upplevt tidigare. Välfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen 
har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom 
krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor 
möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.  

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att 
kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om! 
Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som 
finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken 
har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts. 
Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom 
uppstart av Företagarhjälpen Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom 
nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå 
kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete. 

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat 
intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp 
behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns 
branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller 
kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade 
möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli 
en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och 
ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring 
mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. 

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och 
medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur 
stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja 
målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom 
nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar. 

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre 
än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner 
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter. 

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!  

Jeanette Lämmel 
förbundsdirektör 
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Politisk representation 
Förbundsdirektionen 
Kommun  Ordinarie ledamot Ersättare 

Bengtsfors  Stig Bertilsson (M) Per Eriksson (S) 
Dals-Ed  Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S) 
Färgelanda  Tobias Bernhardsson (C) Ulla Börjesson (S) 
Lysekil  Jan-Olof Johansson (S) Ronald Rombrandt (LP) 
Mellerud  Morgan E Andersson (C) Michael Mellby (S) 
Munkedal  Jan Hognert (M) Lisa Kettil (S) 
Orust  Anders Arnell (M) Lars Larsson (C) 
Sotenäs  Mats Abrahamsson (M) Birgitta Andersson (S) 
Strömstad  Kent Hansson (S) Lars Tysklind (L) 
Tanum  Liselott Fröjd (M) Louise Thunström (S) 
Trollhättan  Paul Åkerlund (S) Monica Hansson (S) 

Peter Eriksson (M) Bedros Cicek (KD) 
Uddevalla  Christer Hasslebäck (UP) Mikael Staxäng (M) 
  Ingemar Samuelsson (S) Anna-Lena Heydar (S) 
Vänersborg  Benny Augustsson (S) Bo Carlsson (C) 
  Gunnar Lidell (M) Marie-Louise Bäckman (KD) 
Åmål  Michael Karlsson (S) Michael Karlsson (M)  

Övriga förtroendeuppdrag 
FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT 
Ordförande:   Martin Carling (C), Dals-Ed 
1:e vice ordförande:  Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
2:e vice ordförande: Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla 
Ledamöter:  Liselott Fröjd (M), Tanum 
  Benny Augustsson (S), Vänersborg 
Ersättare:  Stig Bertilsson (M), Bengtsfors 
  Kent Hansson (S), Strömstad 

REVISORER 
Sammankallande: Thomas Boström, Vänersborg 
Övriga revisorer: Claes Hedlund, Munkedal 
  Anita Älgemon, Tanum 
  Ann-Britt Dahl, Färgelanda 
  Lennart Hansson, Åmål 
  Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc 

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING 
Ordförande:  Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ledamöter:  Louise Thunström (S), Tanum 
  Peter Eriksson (M), Trollhättan 
  Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla 
  Lars Larsson (C), Orust 
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REPRESENTANTER I BHU 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

FÖRENINGSSTÄMMA VÄSTKOM 
Ordinarie: Monica Hansson (S), Trollhättan 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

BOLAGSSTÄMMA MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Jan Hognert (M), Munkedal 
Ersättare: Louise Thunström (S), Tanum 

STYRELSEN FÖR MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg 

BOLAGSSTÄMMA GRYNING VÅRD 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

REVISION GRYNING VÅRD 
Johan Nilsson (S), Munkedal 

STYRELSEN FÖR INNOVATUM 
Ronald Rombrandt (LP), Lysekil 

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL 
Lena Hult (S), Trollhättan 
Morgan E Andersson (C), Mellerud 
Catharina Bråkenhielm (S), Orust 
Michael Sternemar (L), Sotenäs 
Henrik Harlitz (M), Vänersborg 
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla 

LAXFONDEN 
Michael Karlsson (S), Åmål 

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST 
Margret Jonsson (S), Trollhättan 
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Förbundsdirektionens möten 2020 
Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits 
helt eller delvis digitalt från följande orter: 

FEBRUARI, VÄNERSBORG 
• Beslut avrapportering internkontrollplan 2019 
• Beslut förslag internkontrollplan 2020 
• Beslut arvodesreglemente 2020 
• Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande 
• Beslut Kommunakademin Väst 

APRIL, UDDEVALLA 
• Beslut årsredovisning 2019 
• Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner 
• Beslut fastställande av projektpolicy 
• Beslut komplettering av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för 

Fyrbodals kommuner” 
• Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser 
• Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

MAJ, SOTENÄS 
• Beslut äskande från revisionen 
• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1 
• Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat 

arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende. 

• Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-
kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

• Information revisionsrapport 2019 
• Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023 
• Beslut aktuella projektansökningar 
• Delregionalt kollektivtrafikråd 

JUNI, UDDEVALLA 
• Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy  
• Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan  
• Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Budget delregionala tillväxtmedel 2021  
• Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel  
• Beslut svar på revisionens granskning  
• Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens 

Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik 
avseende bränsleupphandling  

• Beslut val av ersättare Mediapoolen AB  

SEPTEMBER, STRÖMSTAD 
• Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30  
• Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021  



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

6 
 

• Beslut mötesdatum 2021  
• Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi  
• Beslut remissvar Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra 

Götaland”  
• Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik  
• Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen, 

Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025  
• Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla – 

Herrljunga  
• Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser 

Högskolan Väst  
• Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019 

OKTOBER, UDDEVALLA 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och 

omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala 
utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)  

• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3  
• Beslut handlingsplan Suicidprevention  
• Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal  
• Åtgärdsvalsstudie väg 161  
• Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud  
• Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30  
• Delregionalt kollektivtrafikråd  

DECEMBER, DIGITALT 
• Uppdatering policydokument  
• Förslag innehåll årshjul 2021  
• Överenskommelse barn- och ungas hälsa   
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022  
• Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg 

och Uddevallas kommun 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under 2020 
På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i 
uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes 
under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan 
hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året. 

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte 
kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket 
för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet 
beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare 
två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en 
projektekonom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade 
projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021. 

Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader. 
Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter, 
ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om 
på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av 
sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning. 

Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av 
minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade 
underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på 
uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter. 

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av 
Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om 
framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren. 
Remissvaren redovisas under början av 2021.  

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts 
för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och 
nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av 
teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som 
riktar sig till barn och unga.  

Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24. 

Ekonomi och personal 
Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter 
inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen 
till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).   

Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i 
huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska 
redovisningen.  
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Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster. 
Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad 
verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28) 
personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4) 
personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning 
är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.   

År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet 
personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska 
redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. 
Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i 
medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder 
mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa 
ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.  

FINANSIELLA MÅL 
Kommunalförbundets finansiella mål är:  

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid. 
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna. 
• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 

åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 

som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.   

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 
procentenhet.   

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), 
jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och 
projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i 
resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats 
under året.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). 
Därmed nås målet om god likviditet. 

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen 
uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en 
uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).  

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om 
41 tkr (16 tkr).   



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

9 
 

KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten 
som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har 
förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021 
kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning. 

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. 

BALANSKRAVSUTREDNING 
Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 555   
Samtliga realisationsvinster   0  
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet   0  
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet   0  
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 555   
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0  
Balanskravsresultat  = 555  
 

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT 
Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad 
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning. 

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION 

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam 
administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt 
samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi 
samt projekt- och löneadministration.  

DEN INTERNA KONTROLLEN 
Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31) 
granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.   
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Tillväxtmedel 
Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull 
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett 
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den 
gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den 
riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten, 
företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har 
tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det 
gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden: 
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En 
region som syns och engagerar”.   

Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp 
av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595 
149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett 
regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala 
utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse 
med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya 
modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och 
förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen 
den 29 oktober. 

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma 
arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar 
som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade 
och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har 
koppling till respektive kommun. 

Antagning Fyrbodal 
Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14 
kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs 
sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet. 

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av 
skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i 
skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i 
antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med 
mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina 
antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något 
färre byten under reservantagningen. 

Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en 
gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att 
ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har 
tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna. 
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Samhällsorientering för nyanlända 
Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre 
deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året 
kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år 
ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i 
kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till 
personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta 
fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena. 

Kommunikation 
Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och 
tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra 
offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med 
nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över 
30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter. 

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början 
av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal. 

NÄTVERK 
Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med 
anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala 
samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och 
Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021. 

Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att 
kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030 
respektive Strategisk kompetensförsörjning. 

SOCIALA MEDIA 
Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är 
Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000 
följare. 

RÖRLIG BILD 
Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets 
filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och 
animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpa av reklambyrå. 
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning (tkr) 

 BUDGET BAS 
 

2020-01-01 – 
2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2020 

Verksamhetens intäkter 9 655 41 666 42 645 31 985 

Verksamhetens kostnader -9 415 -41 084 -42 122 -31 643 

Avskrivningar -70 -66 -69 4 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-9 485 -41 150 -42 191 -31 639 

Skatteintäkter 0 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 

Konsultkostnader     

VERKSAMHETENS RESULTAT 170 516 454 346 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41  16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

170 555 465 385 

EXTRAORDINÄRA POSTER: 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 170 555 465 385 
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Balansräkning (tkr) 
 

2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 58 124 

Inventarier                                                                  (Not 3) 58 124 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 767 2 767 

Aktier & andelar                                                        (Not 4) 2 767 2 767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 6 039 8 852 

Momsfordringar  408 229 

Övriga kortfristiga fordringar 0 33 

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                      (Not 8)  464  651 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 (Not 9) 70 3 157 

Upplupna intäkter projektverksamhet             (Not 10) 3 364 8 814 

SUMMA: 10 345 21 736 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                     (Not 11) 36 687 29 636 

SUMMA TILLGÅNGAR: 49 857 54 263 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -3 613 -3 147 

Periodens resultat -555 -466 

SUMMA: -4 168 -3 613 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -3 832 -3 046 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 445 -1 003 

Regionala tillväxtmedel                                        (Not 4) -26 956 -33 085 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        (Not 5) -403 -828 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet         (Not 6) -7 724 -4 487 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                                (Not 7) -5 329 -8 201 

SUMMA: -45 689 -50 650 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -49 857 -54 263 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys (kr) 
 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

2019-01-01 -
2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 555 693 466 151 

   

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET 

  

Avskrivningar inventarier 66 085 69 104 

SUMMA: 621 778 535 255 

   

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL   

Förändring av fordringar 11 390 091 -317 387 

Förändring av kortfristiga skulder -4 961 352 4 464 427 

SUMMA: 7 050 516 4 147 041 

   

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 050 516 4 682 296 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av inventarier 0 0 

Försäljning av inventarier 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN: 0 0 

   

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 050 516 4 682 296 

   

Likvida medel vid årets början 29 636 365 24 954 069 

Likvida medel vid årets slut 36 686 881 29 636 365 

   

SOLIDITET                                                                 (Not 12) 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital/Tillgångar 8% 7% 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
ALLMÄNT 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan. 

INTÄKTER 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart 
belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas 
nyttjandeperiod enligt följande: 

Inventarier:    10 år 

Beloppsgräns:  20 000 kronor 

Datorer:    Direktavskrivning från 2013 

FORDRINGAR 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med 
en ursprunglig löptid på högst tre månader. 

PENSIONSPREMIER 
Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005. 
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Noter 
NOT 1: PERSONAL 
 

Medelantalet anställda 2020-12-31 2019-12-31 
Män i basverksamheten 1,15 0,95 
Kvinnor i basverksamheten 6,40 6,65 
Män i övrig verksamhet 3,00 3,00 
Kvinnor i övrig verksamhet 14,00 16,80 
Män i projektverksamhet 4,30 4,05 
Kvinnor i projektverksamhet 9,15 8,80 
Summa: 38,00 40,25 

 

Tillsvidareanställda basverksamheten 7,55 7,10 
Tillsvidareanställda övrig verksamhet 11,90 14,90 
Tillsvidareanställda projektverksamhet 6,55 5,75 
Visstidsanställda 12,00 12,50 

 

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster. 

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och 
tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats. 

Upplysning om sjukfrånvaro 2020-12-31 2019-12-31 
Sjukfrånvaro för män 3,00% 0,55% 
Sjukfrånvaro för kvinnor 3,94% 2,87% 
Sjukfrånvaro för anställda 3,69% 2,28% 
Yngre än 30 år 2,55% 1,04% 
Mellan 30–49 år 5,33% 0,71% 
Äldre än 49 år 2,54% 3,33% 

 

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 
 

2020-12-31 2019-12-31 
Total sjukfrånvaro 3,69% 2,28% 
Långtidssjukfrånvaro 63,50% 58,53% 

 

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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NOT 2: INVENTARIER 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472 

INKÖP 0 0 

Försäljning inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE 1 881 472 1 881 472 

   

Ingående avskrivningar -1 757 268 -1 688 164 

Årets avskrivningar -66 085 -69 104 

Återförd avskrivning försålda inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -1 823 353 -1 757 268 

   

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 58 119 124 204 

   
 

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

 
Antal Andel Bokfört värde EK-andel 

2019 

GRYNING VÅRD AB 17 000 17,0% 17 000 19 221 554 

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB 250 16,7% 250 000 1 183 968 

INNOVATUM AB 13 1,3 2 500 000 217 203 

SUMMA:   2 767 000 20 622 726 
 

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV) 
Fyrbodals kommunalförbund rekvirerar årligen medel från Västra Götalandsregionen för 
genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen. Dessa medel rekvireras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom 
det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas 
motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott. 

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET 
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, 
löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes. 

Summa: -403 tkr (-828 tkr) 

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT 
FINANSIERAD VERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid 
verksamhetsstart. Föregående år inom parentes. 

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr) 



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

18 
 

NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
PROJEKTVERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som 
erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes. 

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr) 

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET 
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år 
inom parentes. 

Summa: 464 tkr (658 tkr) 

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET 
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i 
efterhand mot redovisade kostnader. 

Summa: 70 tkr (3 157 tkr) 

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET 
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag. 

Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr) 

NOT 11: LIKVIDA MEDEL 
Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel 
från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt 
förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget. 

NOT 12: SOLIDITETSTAL 
Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 
procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner 
angelägna. 
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2020-01-01 – 

2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2020 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 9 555 9 587 9 274 32 

Ersättning för uppdrag 0 0 1 0 

Övriga intäkter 100 102 74 2 

SUMMA: 9 655 9 689 9 349 34 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -100 -101 -112 -1 

Administration, fasta kostnader -920 -694 -804 226 

Administration, rörliga kostnader -1165 -703 -1 048 462 

Personalkostnader                 (Not 1) -6530 -7 228 -6 400 -698 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -180 -105 -119 75 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -370 -436 -355 -66 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -150 -21 -83 129 

SUMMA: -9415 -9 288 -8 921 127 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 240 401 428 161 

Avskrivningar inventarier -70 -66 -69 4 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 170 335 359 165 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41 16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

SUMMA: 0 39 11 39 

     

ÅRETS RESULTAT 170 374 370 204 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med 
projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av 
verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i 
förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del 
av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del. 
Sjuklöneersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.  
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En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det 
är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19. 
Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har 
skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har 
präglat förbundets basresultat. 
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Driftsredovisning projektverksamhet (tkr) 
 UTFALL 

 
2020-01-02 – 

2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 963 12 481 

EU-bidrag 5 968 5 185 

Ersättning för uppdrag 156 1 150 

Övriga intäkter 14  341 

SUMMA: 15 101 19 157 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 741 -4 589 

Administration, fasta kostnader -399 -493 

Administration, rörliga kostnader -558 -1 451 

Personalkostnader                                                (Not 1) -8 533 -10 363 

Bilersättning & traktamente -59 -137 

Konferensarrangemang -136 -1 393 

SUMMA: -14 426 -18 426 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 675 731 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 675 731 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT 675 731 
 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En 
skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver 
SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr. 
Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet. 
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FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31 

Pågående projekt 

• Miljösamverkan 
• VGR/GITS 
• Integritet i förskolan 
• Hedersvåld 
• Tjänsteköp systematisk uppföljning 
• God & nära vård 2020 
• F&U Utbildning förstudie 
• Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019 
• Kultursamverkan Fyrbodal 
• Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal 
• Attraktiva kommuner 2020–2021 
• Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal 
• Strukturbild Fyrbodal 
• Grön tillväxt skog 
• Genomförandeplan VG2020 
• Rural mobilitet 
• Fossilfri gränsregion 2030 
• Trämanufaktur 
• Uppdrag Almi-företagscoaching 
• Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling 
• Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp) 
• Hållbar besöksnäring i Väst 
• Bioeconomy Region in Scandinavia 
• Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal 
• Gemensam portal Samhällsorientering 
• Vi-projektet 
• Fullföljda studier 
• Fiskekommunerna, del 2 
• Projektekonom P-003 

Avslutade projekt 

• En skola för alla 
• Våldsprojektet 
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Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 13 293 9 376 

EU-bidrag 0 0 

Ersättning för uppdrag 3 495 4 753 

Övriga intäkter 88 10 

SUMMA: 16 876 14 139 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -2 204 -1 720 

Administration, fasta kostnader -1 173 -650 

Administration, rörliga kostnader -1 474 -949 

Personalkostnader                                                (Not 1) -11 901 -10 949 

Bilersättning & traktamente -49 -119 

Konferensarrangemang -569 -388 

SUMMA: -17 370 -14 775 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -494 -636 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -494 -636 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT -494 -636 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade 
beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på 
-537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader 
samt uteblivna intäkter. 
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FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31 

Aktuella verksamheter 

• Hälsokällan 
• Forskning och utveckling (FoU) 
• EBP – Äldre H-029, H-042, H-057 
• F&U Utbildningar 
• SKL – Prio 
• Nätverksledare IFO 
• BBIC 
• Socialstrateg 
• IT-samverkan 
• Kulturverksamhet 
• Affärsdriven miljöutveckling 
• Position Väst 
• Teknikcollege Fyrbodal 
• Vård- och omsorgscollege 
• Avtal vuxenutbildning 
• Antagningskansliet 
• Samhällsorientering 
• Praktiksamordning Fyrbodal 

Avslutade verksamheter 

• Kurser och konferenser 
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Uppföljning av målområden och 
strategier för 2020 
Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv 
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från 
högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade 
om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren 
och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten 
och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala 
näringslivet. 

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och 
visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen 
och handeln i vårt område.   

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp 
mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp 
som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt 
stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra 
företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har 
gått bra eller till och med bättre under pandemin.   

Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling 
genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi 
som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har 
påbörjats under hösten.  

För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal har en film som 
kommunerna kan använda som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under 
2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i 
jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna 
tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.   

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL   
Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en 
omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor 
5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.   

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att 
kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att 
det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har 
också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som 
förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre 
spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.   

POSITION VÄSTSAMVERKAN  
80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande 
kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position 
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Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet 
kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position 
Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.   

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan 
med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.   

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position 
Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes 
helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande 
marknadsinsatser: “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals 
konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.  

50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella 
förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av 
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion 
med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från 
logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde 
samverkan med Turistrådet Västsverige.  

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och 
grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande 
kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i 
kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor 
samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis 
behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.  

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.   

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas 
offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig 
mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på 
engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.   

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att 
erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet 
med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick 
positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.  

STRATEGIER INOM MÅL 1 
1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala 

servicen och kunskapen om företagens villkor. 
2. Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och 

”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation, 
entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och 
samordnad hantering av tillväxtmedel. 

3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell 
konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar 
och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i 
Svenskt Näringslivs ranking och 
insiktsundersökningen. 

Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs 
ranking och stigit i insiktsundersökningen. 

 

2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar 
utvecklingskraft i hela Fyrbodal är framtagen och 
beslutad. 

Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi 
är påbörjad. 
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Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt individers 
tillgång till likvärdig utbildning 
Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet 
som underlättar olika parters strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller 
behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka 
individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika 
nätverk och forum varit viktiga för samverkan. 

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. 
”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och ”Valideringsutredningen” är några av 
dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli 
verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?  

Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin. 
Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer 
till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i 
arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar 
många av de aktivitet som det redogörs för nedan. 

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK 
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 
har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala 
möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det 
gröna och naturbaserade näringslivet.     

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta 
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och 
nationellt. Totalt har förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer. 

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD  
College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- 
och omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i 
Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med 
anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar 
och lokala college i fyra kommuner.  

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året 
har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har 
under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar, 
transport och IT. 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION  
Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till 
kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med 
anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb 
och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under 
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka 
med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala. 
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PROJEKT 
Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för 
framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit 
engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt. 

UTBILDNING 
Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och 
tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan 
Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd 
till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktigt part.  

Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra 
Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.  

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV  
Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och 
arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och 
branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan. 
Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.   

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se 
där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta 
praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.  

Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som 
exempelvis busschaufförer och undersköterskor.      

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.  
För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har 
förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två 
projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och 
gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med 
målgruppen utrikesfödda. 

KOMMUNAKADEMIN VÄST 
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 
januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV 
är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 

I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen 
såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny 
verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att 
utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.  

Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en 
kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men 
kommundoktorander är desto ovanligare.  

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett 
samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som 
syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner 
om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola. 
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De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i 
Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande 
förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen ”Bygglovets svåra frågor” medverkade 
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och 
Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng. 

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, 
kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat 
med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst 
och i relation till små och medelstora företag, SME.  Deltagande organisationer där var 
Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren 
Högskolan Väst och Miljöbron.  

Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad 
högskoleövergång i Fyrbodal”. 

STRATEGIER INOM MÅL 2 
1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer, 

omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.  
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.  
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.  
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.  
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och  

effektivisering. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) En hållbar struktur för samverkan genom 
framtagande av 
uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra 
nätverk/ kluster. 

Fem uppdragsbeskrivningar/samverkans-
avtal har tagits fram. 

 

1 b) Processledning av tio nätverk. Processlett nio nätverk och tre branschråd.   

1 c) En kommunikationsplan framtagen. En kommunikationsstrategi är framtagen och 
beslutad. 

 

1 d) Medverkat i uppstart av två 
utredningar/förstudier/projekt. 

Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem 
förstudier och tio projekt. 

 

1 e) Landsbygdsråd etablerat. Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat 
att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. 
Frågorna måste arbetas in i ordinarie 
befintliga nätverk i Fyrbodal. 

 

1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna Förslag till kriterier har tagits fram.  
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1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom 
teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade. 

Tre branschråd och ett på gång, samt college 
inom teknik samt vård och omsorg etablerade. 

 

2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

En förstudie om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

 

3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan 
skola-arbetsliv genomförd. 

Kartläggning/förstudie framflyttad till våren 
2021 med anledning av Corona-pandemin. 

 

4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, 
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och 
KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i 
Fyrbodal. 

Framtagande och genomförande av projektet 
Fullföljda studier samt uppstart och 
genomförande av Vi-projektet som riktar sig 
till UVAS och KAA-uppdraget. 

 

5 a) Drifta Antagningsorganisationen. Driftar och utvecklar 
antagningsorganisationen där 13 kommuner i 
Fyrbodal ingår. 

 

5 b) Implementering av praktiksamordning genom 
praktikplatsen.se 

Praktikplatsen.se implementerad som 
verksamhet hos förbundet där 13 kommuner 
och fem externa aktörer ingår. 

 

5 c) Utredning genomförd och implementering 
påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering 
(Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional 
kommunal ersättning (ELIN) 

Utredning genomförd. Utbildningscheferna 
beslutat om att i dagsläget inte implementera 
ett gemensamt tekniskt system. 
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Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur 
Under året har två projekt bedrivits inom ramen för fossilfria transporter: ”Fossilfri Gränsregion 
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad”.  

I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur 
möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre 
samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors 
kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.  

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid 
har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och 
grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper.  Nya samarbeten mellan 
kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och 
engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter 
projektets slut. 

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre 
samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få 
likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för 
samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands 
Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet 
som finansierats av Energimyndigheten. 

I ”Fossilfri Gränsregion 2030” byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till 
fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har 
formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad 
varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier 
för medlemskommunerna med teman som ”HVO, RME och etanol”, ”Laddinfrastruktur” och 
”Cykling för besöksnäringen” har genomförs. 

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik, 
Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till 
kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion 
har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom 
elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och 
erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas 
december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.  

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar. 
Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för 
utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga 
transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga 
sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas. 

STRUKTURBILD FYRBODAL 
Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets 
rådslag i Strukturbild Fyrbodal. Projektet hann genomföra en workshop i 
kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av 
pandemin.  

I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta 
workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper 
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diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och 
styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen 
konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som 
splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och 
framtida etableringar.  

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta 
vara på möjligheter och hantera risker.  I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus 
för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas. 

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska 
planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala 
utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som 
tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för 
Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som 
visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala 
funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.  

I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken 
kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits 
vidare in i det regionala arbetet med strukturbild. 

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts 
i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och 
kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger 
frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.  

Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional 
utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv. 

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER 
Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad åtgärdsvalsstudier, 
ÅVS:  

• ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS   
• ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud  
• ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn 
• ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors 

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier - 
Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit 
aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland. 

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT 
Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän 
som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i 
infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala 
kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken 
och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland 
annat: 

• Målbild Tåg 2028, 
• Regionalt Tranportinfrastrukturprogram 
• Samverkansformer för kollektivtrafik 
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Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den 
regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering. 

I ärendet ”Cykelpott” har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under 
perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med 
uppdatering och prioritering av ”bristlistan” inför revidering/komplettering av Regionala planen 
har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och 
aktualisera listan 

Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust 
kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund 
samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över 
Gullmarsfjorden.  

Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:  

• Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för 
upphandling av skolskjuts. 

• Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga  
• Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals 

kommuner. 

STRATEGIER INOM MÅL 3 
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande. 
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet. 
3. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven som 

finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, 
kollektivtrafik, sjöfart och cykel. 

4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns 
upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029. 

5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har 
bäring på kommande planomgång 2022–2033. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan 
drivas med el och biogas ska vara minst 50 
procent. 

Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020) 
jämfört med 31 procent (Q2 2019). 

 

2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till 
god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska 
95 procent av Västra Götalands hushåll och företag 
ha tillgång till robust bredband med en hastighet 
på minst 100 Mbit/s symmetriskt. 

Utfall saknas.   

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
infrastrukturfrågor. 

Utfall saknas.  
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4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
kollektivtrafikfrågor. 

Utfall saknas.  

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Utfall saknas  
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Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl 
fungerande samspel mellan städer och landsbygder 
Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webbinarium i juni som 
fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där 
Vingåker fick berätta om hur de utvecklar ”den smarta Vingåkersbygden”.  Föredragande var 
även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit 
Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i 
EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.  

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring 
landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att 
landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer 
horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort 
bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället 
arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum 
som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land 
har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3. 

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI  
Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och 
Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett 
framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och 
styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder 
och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har 
utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.   

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och 
Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta 
gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i 
seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av 
arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC 
Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.   

Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat 
etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.   

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt ”Tillverka i trä” samarbetar ett 15-tal 
företag kring design, industriell trätillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för 
att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.  

Genom projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material” hos Wargön Innovation, som 
kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för 
materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja 
samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt 
forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan 
implementera.  

MARITIM UTVECKLING 
Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor 
landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som 
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regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har 
gjort omfattande insatser för detta ärende under året.  

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center 
arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som 
finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga 
företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till 
samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021. 

FISKEKOMMUNERNA 
Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och 
är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en 
bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har 
publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när 
situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.   

Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets 
regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till 
Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan 
med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat 
offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt 
verksamhet och utveckling av sidoströmmarna. 

STRATEGIER INOM MÅL 4 
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal. 
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom 

omvärldsbevakning, analyser och samarbeten. 
3. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar. 
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar 

inriktade på innovation, nyinvesteringar samt miljöanpassad och hållbar utveckling. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till 
förverkligandet av strategier i Strukturbild 
Fyrbodal. 

Strategier är ännu inte framtagna.  

2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt 
”landsbygdsråd”. Landsbygdsrådet ska i stället 
lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum. 

  

3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom 
skoglig biobaserad ekonomi. 

Samtliga projekt har fullföljts eller är 
fortfarande pågående. 

 

4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim 
utveckling ska ha etablerats. 

En förstudie är avslutat och ett efterföljande 
projekt förbereds. 
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Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion 
2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades 
fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud. 
Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland 
fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur 
många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark 
och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta 
i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära 
samverkan med Svinesundskommittén.  

En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att 
remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av 
regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade 
att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande 
programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med 
Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och 
Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att 
skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och 
att de kommer att delta.   

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det 
tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln 
upp, varslen haglade och kortidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats 
hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt 
men även närliggande kommuner. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning” utökades med 
”Modul 5” som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet 
har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt 
och finansiellt.  

Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av 
Coronapandemin. ”Kraftledningar” (Innovatum) och ”Hållbar besöksnäring på gränsen” 
(Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på 
direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen 
fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har 
kommit igång igen. 

STRATEGIER INOM MÅL 5 
1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området 

Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva, 
studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i. 

2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg 
Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen 
samt tydliggöra medverkande parters roller. 

Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.  

2) Delta i och utvärdera aktuella program. Genomfört. De nya programmen kommer att 
antas under våren 2021 och gäller för åren 
2021–2027. 
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Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 
Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta 
kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska 
stödpaket.  

Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras 
som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig 
konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala 
avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig 
till Coronapandemin.  

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för 
bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med 
representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.  

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och 
utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har 
som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av 
förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som 
möjligt för att stötta aktörerna. 

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET 
Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir 
en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och 
politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den 
nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020 
har förbundet börjat marknadsföra konferensen.  

En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet 
Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad 
kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021. 

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR 
En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av 
Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av 
utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan 
appliceras på liknande verksamheter.  

Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på 
samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och 
innovationsplattformar i Fyrbodal.  

FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE. 
Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och 
kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga 
till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin. 
Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten 
fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de 
stödpaket och insatser som initierats ska nå fram. 
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STRATEGIER INOM MÅL 6 
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. 
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor. 
3. Främja kulturföretagande. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet 
”Attraktiva kommuner” ska vara nöjda och/eller 
uppleva att de har nytta av innehållet på 
konferensen i sitt arbete. 

Årets konferens flyttades till januari 2021 på 
grund av Corona-pandemin. 

 

2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån 
rekommendationerna i rapporten Kreativa 
Kraftfält Fyrbodal. 

Flera förstudier har genomförts eller 
påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet 
bedrivs av externa parter där Fyrbodals 
kommunalförbund är en medverkande part 
eller bidragsgivare. 

  

3) Minst ett projekt är påbörjat med 
medfinansiering från programmet Kulturella och 
kreativa näringar (KKN) 

Minst ett projekt är påbörjat.  
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Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 
Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på: 

• Forskning och utveckling 
• Nätverk och kompetensutveckling 
• Regional samverkan och stödstruktur, RSS 
• Vårdsamverkan 

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) 
FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens 
ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och 
funktionhinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling. 
Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och 
regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära 
relationer. 

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till 
verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och 
uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och 
doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om 
Barnahusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoU-
cirkel om ”att leda i en pandemi”. 

Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade 
barn, unga och vuxna har påbörjats. 

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en 
kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några 
utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av 
kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna, 
varit ledare för åtta olika kunskaps-och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt, 
familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnahusets 
Insatsmodell. 

Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet, 
socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och 
omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens 
kompetens och titulatur införts i sju kommuner. 

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en 
ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir 
organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer 
individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och 
titulatur numera. En inspirationsdag ”kommunikation och digitalt stöd” genomfördes januari 
2020 med cirka 200 deltagare.  

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion 
och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en 
rapport. 



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

43 
 

Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs 
genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör 
omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också 
avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam 
kunskapssatsning om missbruk och psykisk ohälsa.  

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5 
högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga 
assistenter med Halmstads Högskola. 

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverken ger en 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd. Många som deltar i nätverk är 
ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att möta andra med samma yrkesroll är viktigt 
både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.  

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra 
startar upp.  Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och 
utförare i sociala barnavården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och 
anhörigstöd har avlutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt. 

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala 
möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka 
sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte 
varje vecka. 

VÅRDSAMVERKAN 
Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. 
Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av 
vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt 
information och kommunikation mellan vårdgivare.  

Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och 
rättssäkert sätt.  

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan 
mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och 
ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen 
till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet. 

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga 
samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor 
snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under 
våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är 
negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete. 

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NU-
sjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om 
covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell 
nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också 
omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning. 
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REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS 
Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för 
delregionen Fyrbodal. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst 
och närliggande hälso-och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att 
använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks. 
RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till 
regionala och lokala prioriteringar.  

Kommunalförbundet som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner 
och regioner, SKR och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.  

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena 
missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder, 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av 
information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och 
utmaning i kommunalförbundets arbete. 

EXTERNA UPPDRAG 
• SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds 

kunskapsbehov. 
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention. 
• Styrelseuppdrag i Gryning Vård. 
• Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet. 

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET 
• Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig 

överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa. 
• En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk. 
• Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om ”God och nära Vård”, nytt vård- 

och omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård. 

STRATEGIER INOM MÅL 7 
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet 

mellan kommun, region och stat. 
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av 

statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. 
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar 

kunskapsbaserat och innovativt. 
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så 

sätt erbjuda likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. 
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt 

stöd. 
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbete. 

86 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till 
information gällande frågor på nationell och 
regional nivå. 

98 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

  

2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
kommunen kan påverka frågorna på regional och 
nationell nivå. 

88 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad är till 
praktisk nytta och stöttning i kommunernas 
kunskapsutveckling. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd för kommunerna att identifiera och utreda 
områden för samverkan inom Fyrbodal. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

100 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i den digitala teknikutvecklingen. 

63 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 
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Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga 
Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en 
verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.  

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas 
hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Det vill säga att alla barn har 
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska 
beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt 
och socialt. Hälsokällans uppdrag är främst kopplat till det psykosociala området, där 
utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål 
som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.  

Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en 
resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis 
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och 
ungdomsmottagningarna.  

I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är; 
våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och 
relationer.  

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in, 
flyttats fram eller ändrats om. 

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 
När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 
för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter 
med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.  

• Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under 
2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021. 
Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund  

• Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor. 

• Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare, 
socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera.  Innehållet i utbildningarna har 
handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i 
föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).  

• Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis 
Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust. 

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom 
kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom 
utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan, 
Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i 
Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra 
och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i 
kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om 
Skolnärvaro.  
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Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre 
kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar. 

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom 
projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen, 
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen. 

UNGA VUXNA 
Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete 
har följande satsningar genomförts: 

• Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en 
skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog. 

• Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals 
kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik 
och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets 
medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan 
kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen, 
vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.  

• Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13 
skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under 
2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i 
Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet 
kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella 
programmen på gymnasiet. 

STRATEGIER INOM MÅL 8 
1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och 

likvärdiga villkor för barn och unga. 
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen. 
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon 
aktivitet med Hälsokällan 

Samtliga kommuner har deltagit.  

1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit 
användbara kunskaper för sitt arbete. 

Genom muntliga och skriftliga utvärderingar 
har deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 

  

2) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Genom uppföljningar och utvärderingar har 
deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-06-02 § 25 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

Förhandlingsprotokoll 202-03-17 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 
Justerat 2021-06-18 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 

Sebastian Johansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

 

Förslaget från 2021-05-17 revideras med redaktionella ändringar och det nya förlaget 

får datum 2021-06-02 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

Förhandlingsprotokoll 202-03-17 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 

  
 

Vid protokollet, Annika Thorström 

Justerat 2021-06-03 av Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04, Annika Thorström 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-05-17 Dnr KS 2020/00727 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 

Telefon 0522-69 77 22 
sara.gustafsson@uddevalla.se 

 

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 

personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 

med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 

Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 

för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 

och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 

i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

 

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  

Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 

Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 

MBL protokoll 2021-02-16 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-05-17 Dnr KS 2020/00727 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Sara Gustafsson 

Kommundirektör Personalchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 



UaFS  

   

  Blad 1 

 

 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2018 § 274 

 

Personalpolicyn är gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom 

Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal 

medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt i 

relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 

 

Vi vill att Uddevalla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 

mår väl, är delaktiga och känner stolthet i att utvecklas som individer, i våra roller, 

tillsammans med kommunen.    

 

Vår värdegrund 

Vår värdegrund beskriver hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, 

kommuninvånare och brukare. 

Öppenhet - vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av 

engagemang, tillgänglighet och likvärdighet. 

Respekt - vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt 

och respektfullt bemötande och en likvärdig service.  

Professionalitet - vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av 

professionalitet som bidrar till rättssäkerhet. 

 

Jämställdhet och mångfald 

I Uddevalla ska alla känna sig välkomna, då vi tror på att mångfald, jämställdhet och 

tolerans stimulerar vår utveckling. Alla våra arbetsplatser ska präglas av detta och vi 

ska erbjuda alla samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, 

funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Delaktighet och samverkan 

Medarbetare som får vara delaktiga i att förbättra sin arbetsmiljö, utveckla sin 

verksamhet och sig själva, mår väl och känner engagemang. Delaktigheten 

förverkligar vi tillsammans genom att ha en dialog och samverkan både i vardagen, 

på arbetsplatsträffar, under medarbetarsamtalen samt i våra samverkansgrupper med 

fackliga parter.  

 

Alla medarbetare i Uddevalla kommun har ansvar för att bidra till att verksamheten 

lever upp till de behov och förväntningar kommuninvånarna har på sin kommun. Att 

alla medarbetare är delaktiga och samarbetar med sina kollegor, chefer och 

arbetsledare för en god måluppfyllelse är en självklarhet. 

 

 

 



UaFS  

   

  Blad 2 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

Vi är alla en del av vår arbetsmiljö på vår arbetsplats. Kommunens hälsa- och 

arbetsmiljöarbete ska ge förutsättningar till ett långsiktigt hållbart yrkesliv och 

främja en sund livsstil utifrån ett helhetsperspektiv på friskvård. Inom området hälsa 

fokuserar vi på det hälsofrämjande genom att arbeta med friskfaktorer, behålla och 

utveckla det som redan fungerar bra. Vi arbetar förebyggande genom att undvika 

ohälsa och risker på arbetsplatsen i enlighet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete 

samt arbetar rehabiliterande/efterhjälpande vid sjukdom eller skada.   

En förutsättning för en god arbetsmiljö är säkra och trygga arbetsplatser med tydliga 

uppdrag och mål som följs upp kontinuerligt. 

 

Ledarskap  

Ledarskap inom kommunen har tre dimensioner; att leda sig själv, att leda 

medarbetare och att leda chefer.  

 

Att leda sig själv innebär att du tar ansvar för ditt uppdrag, din personliga utveckling 

samt bidrar till att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.  

 

Att leda andra medarbetare innebär även att skapa en tillitsfull och säker arbetsmiljö, 

att skapa ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling samt att 

utveckla medarbetare genom ansvar, feedback och kunskap.  

 

Att leda chefer innebär dessutom att strategiskt leda och fördela arbetet inom ditt 

verksamhetsområde och skapa rätt förutsättningar för ett gott ledarskap. 

 

Ledarskapet i kommunen utvecklar vi utifrån våra ledarskap och chefsförmågor för 

att inspirera och utveckla de ledare och chefer vi har i organisationen i dag samt 

säkra morgondagens ledare.  

 

Lön 

I kommunen är lön ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera, 

utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.  

 

Kommunen arbetar för att minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken. 

Kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma. 

 

Grunden för lönesättning är baserat på det ansvar och den svårighetsgrad som yrket 

innehåller, marknaden och den individuella prestationen. Lönen ska stimulera till 

förbättringar av verksamhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.  

 

Kompetensförsörjningsstrategi 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är utgångspunkten i Uddevalla kommuns 

kompetensförsörjningsstrategi. Detta innebär att vi tar tillvara på alla medarbetares 

kompetenser, ger ett gott bemötande, ett nära ledarskap, erbjuder 



UaFS  

   

  Blad 3 

 

utvecklingsmöjligheter och investerar i en god arbetsmiljö samt erbjuder goda löne- 

och karriärmöjligheter.  

 

Vi vill erbjuda alla våra medarbetare en heltidsanställning och bygga vår 

organisation utifrån vår värdegrund tillsammans med medarbetare som tar ansvar för 

sin egen och verksamhetens utveckling.  

 

 

Personalpolicyn är baserad på följande dokument: 

Vår värdegrund 

Mångfald och jämställdhetsplan Uddevalla kommun 

Lokala samverkansavtalet 18 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning 

Bestämmelser för chef och ledarskap  

Heltidsresan 

 



 

 

 

 
 

 

 
MBL § 19  
 

1 (2) 

210216  

 

 

Information kommunövergripande 21-02-16 

Information arbetsgivaren enligt MBL § 19 (bilagor finns i teamsmappen) 

 

 Personalpolicy till PU i mars.  

 Ekonomi- KS resultat, se bilaga, samt planeringsförutsättningar 22-24 

 Löneöversyn 2021, ingen bilaga, muntlig information/ dialog 

 

Lärarförbundet önskar information om arbetet med det sk “80-90-100" 

Lärarförbundet önskar få information om arbetsgivarens hantering av varningar, dvs riktlinjer för 

dokumentation och lagring av dessa. 

  

Frågor/synpunkter från fackliga representanter: Personalpolicy 

Fackförbund Förbundet 

har tagit del 

av 

informationen 

J/N 

Förbundet har tagit del av 

informationen och har 

följande kommentarer  

Anser ni detta är en 

väsentlig 

förändring som ska 

förhandlas J / N 

Kommunal 

 

J Se kommentarer nedan. JA 

Lärarförbundet 

 

J Personalpolicy: 

Skrivningen om att leda sig 

själv vill Lärarförbundet ha 

förtydligande om.  

J 

Lärarnas Riksförbund  Ingen kommentar  

 

 

Kommunals kommentarer till Personalpolicyn: 

Dokumentet innehåller många fina formuleringar och i den bästa av världar låter det fantastiskt. Det 

är ju så här man vill att det ska fungera. 

”I ett tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang”, vad står dom orden för hos 

arbetsgivaren? Fungerar det i alla verksamheter? 

För Kommunals medlemmar står dom även för en viss påverkansmöjlighet. Frågor/funderingar som 

vi ofta hör från våra medlemmar handlar om arbetstidens förläggning, planering av dagen.  Frågor 

som våra medlemmar upplever att dom inte alltid har delaktighet i. Ett exempel, hemtjänst som 

styrs av minutschema och den som planerar dagen sitter på ett kontor i ett annat hus. Hur mycket 

delaktighet blir det i det. 



  

 
Kallelse 
Samverkan/arbetsplatsträff 

2 (2) 

datum 

 

 

” Vi förväntar oss att våra medarbetare är duktiga på att samarbeta, är lösningsfokuserade och 

engagerade och bidrar till vår utveckling.” 

Vad kan arbetstagarna förvänta sig av arbetsgivaren? När medarbetare gjort det som förväntats och 

engagerat sig i ex antal år och det börjar kännas i kroppen, ryggen ger sig till känna och axlarna är 

slut. Hur blir arbetstagarna bemötta då? Anpassning brukar vara svåra att få till, rehabprocessens 

väg i praktiken är smal antingen ”är vi inte där i processen” eller ”det ingår inte i våra 

skyldigheter”. Mångas anställningar avslutas. 

Nolltolerans nämnde vi ju på mötet och absolut ska det inte förekomma påverkade arbetstagare på 

våra arbetsplatser. Kunskap om hur länge droger påverka kroppen jämfört med hur länge man kan 

hitta spår av otillåtna ämnen bör beaktas 

Lärarförbundets kommentarer: 

Med höga förväntningar på kompetensutveckling och det livslånga lärandet innebär att 

arbetsgivaren även behöver skapa förutsättningar för detta. 

Arbetsgivarens svar på inkomna frågor  

Arbetsgivaren tackar för inputen.  

Svar: det är inriktningarna vi vill förtydliga i dokumentet som kommer att knyta an till i alla våra 

processer så jag hoppas verkligen att vi kan göra handling av de fina formuleringarna också. 

I Styra, leda coacha lär vi just cheferna hur de utifrån tydliga ramar involverar medarbetarna i 

”huret”.  

  

Vi har ändrat omskrivningen ngt kopplat till droger och alkohol för att förtydliga sjukdomsbilden 

samt förtydligar att AG behöver skapa de rätta förutsättningarna. Tillagt under livslångt lärande. 

 

 

Resultat av förhandlingen 

AG bjuder in till MBL 11 under v.8. 

 

Arbetsgivarrepresentant: 

Sara Gustafsson 

 

Kommunal: 

Annette Frisk 

 

Lärarförbundet: 

Eva Carlsson 

 

Lärarnas riksförbund: 

Gunnar Hermansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 

fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 

gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 

för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 

kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 

de människor vi möter i arbetet. 

 

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

 

Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör 

kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn 

kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

 

Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med: 
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp 

verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  

Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora 

behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 

 

Ordförande framför att Personalpolicyn bör i tillämpliga delar även gälla för de 

kommunala bolagen. 

 

Beslutsunderlag 

MBL protokoll 2021-02-16 

Tjänsteskrivelse revidering av Personalpolicy Uddevalla kommun samt upphävande av 

Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen och checklista 11 

november 2015, § 281 

Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta revideringen samt komplettering av Personalpolicy,  

 

att upphäva Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 

checklista 11 november 2015, § 281, samt 

 

att Personalpolicyn i tillämpliga delar även gäller för de kommunala bolagen. 

  

  

 
Vid protokollet 

Annika Thorström 

 

Justerat 2021-03-08 

Ingemar Samuelsson, Paula Berger 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-09 

Annika Thorström 

 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
upphävande av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 

fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 

gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 

för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 

kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 

de människor vi möter i arbetet. 

  

Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 

arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 

till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 

ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 

Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 

ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att 

personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 

  

Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör 

kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn 

kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

  

Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med: 
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  
Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp 

verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  

Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora 

behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 

   

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun, 2021-03-08 

Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 6 

MBL protokoll 2021-02-16 

Protokoll från centrala samverkansgruppen, 2021-02-16 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Gällande personalpolicy för Uddevalla kommun  

Gällande riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt checklista 

Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 69 

 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda 

underlaget i förslaget. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 

enlighet med sitt eget yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att återremittera 

ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. 

  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-04-06 

Kommunledningskontoret, personalchef  
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REVIDERAT FÖRSLAG: 2021-06-02 

 

Personalpolicy Uddevalla kommun 
Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra 

arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Dessa värderingar är 

gemensamma för alla förvaltningar i Uddevalla kommun såväl som de 

kommunala bolagen. Personalpolicyn ska vara väl känd bland medarbetare och 

politiker. 

Policyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt i de processer som 

berör dig som medarbetare medan grunden för anställningsförhållandet regleras 

i lagar och avtal. 

 
 

 “Uddevalla - hjärtat i Bohuslän där liv, lust och läge ger livskvalitet”  

Uddevalla kommuns vision är att medborgare och medarbetare ska må bra, 

vara stolta, ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 

Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle 

ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.  

 

 

Vår värdegrund- i mötet med medborgarna och varandra 

Vi brukar prata om “ÖRP’en”- som är förkortningen på den kultur som vi vill ska 

genomsyra all vår verksamhet. ÖRP står för öppenhet, respekt och 

professionalitet, där vi behandlar alla lika och ger ett gott bemötande som 

kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.  

 

 

Vårt aktiva medarbetarskap- att leda sig själv 

Grunden i det vi kallar ett aktivt medarbetarskap, är att leda sig själv. Det innebär 

att du använder dina kunskaper och utvecklar både dig själv och verksamheten. 

Vi förväntar oss att du som medarbetare är duktig på att samarbeta, är 

lösningsfokuserad, engagerad och bidrar till vår utveckling.  

 

Som medarbetare hos oss ger du god samhällsservice till våra medborgare och 

är med och utvecklar Uddevalla kommun med liv och lust. 

 

 

Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta 

upp verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  

Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens 

stora behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
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Vårt tillitsbaserade ledarskap- genom att styra, leda och coacha 

I rollen som ledare värdesätter vi att du inspirerar och motiverar andra genom att 

du är tydlig samt en god förebild och kommunikativ dialogledare. I ett 

tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang. Ett tillitsbaserat 

ledarskap baseras på öppenhet, respekt och professionalitet vilket innebär en 

konstruktiv feedback-kultur, delegering av arbetsuppgifter och att nå 

verksamhetens mål.  

  

Som chef är du arbetsgivarens representant vilket innebär att du tar ansvar för 

personal, ekonomi och arbetsmiljö inom din verksamhet. 

 

Vårt aktiva medarbetarskap och tillitsbaserade ledarskap beskrivs i våra 

kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Kriterierna ligger 

till grund för rekrytering, medarbetarutveckling och lönekriterier. 

 

 

Hälsa och arbetsmiljö - för ett hållbart arbetsliv 

Vi vill vi förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart 

arbetsliv. Därför arbetar vi systematiskt och rättssäkert med fokus på en 

hälsofrämjande arbetsmiljö fri från arbetsskador.  Vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete är en naturlig del av verksamheten och bedrivs både kort- och 

långsiktigt för att främja hälsa samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

 

Det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet sker tidigt med väl avvägda insatser, 

vår rehabiliteringsprocess ska vara tydlig och väl känd för berörda medarbetare 

och chefer.  

Genom samverkan utvecklar vi förtroendefulla relationer och fattar kloka beslut 

tillsammans med våra fackliga parter. 

 

Jämställdhet och mångfald - en självklarhet 

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla medarbetare 

samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi accepterar inte kränkande 

särbehandling eller trakasserier. 

  

 

En säker arbetsplats - fri från alkohol och droger 

Medarbetare, brukare, elever och medborgare ska känna sig trygga med att 

alkohol och droger inte förekommer bland kommunens verksamheter eller hos 

medarbetarna. Därför är det inte accepterat att som medarbetare varken vara 

alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. 

Vi accepterar inte att någon medarbetare är påverkad av alkohol eller droger 

på arbetsplatsen och det bjuds inte på alkohol vid tillställningar som Uddevalla 

kommun arrangerar.  

En medarbetare som har ett konstaterat beroende av sjukdomskaraktär relaterat 

till alkohol, har rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt vår 

rehabiliteringsprocess.  
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Lön - jämställd och baserad på prestation  

Grunden för vår lönesättning baseras på det ansvar och den svårighetsgrad som 

yrket innehåller, marknadsläget och den individuella prestationen. Lönen är ett 

styrmedel som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

produktivitet och kvalitet. Det är därför viktigt att lönen sätts individuellt och 

differentierat för att också avspegla hur väl uppsatta mål har nåtts. Inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma vare sig inom eller mellan likvärdiga, manliga och 

kvinnliga, yrkesgrupper.  

 

 

Våra förmåner - med fokus på det hälsofrämjande  

För att kunna bidra till ett hållbart arbetsliv erbjuder Uddevalla kommun dig som 

medarbetare personalförmåner med ett hälsofrämjande fokus. Dessa förmåner 

ska ge dig förutsättningar att leva hälsosamt och få ett långt och hållbart 

arbetsliv.  

 

 

Vill du veta mer om våra personalpolitiska riktlinjer och bestämmelser?  

Då är du välkommen att ta del av följande dokument i vår författningssamling:  

Vår värdegrund 

Riktlinjer hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning i Uddevalla kommun 

Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2021/00346  

Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om upphävande av   

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

utbildningsform. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan på Emaus skulle 

renoveras av vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere 

kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula 

villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten.  

  

Nämnden anger att exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med en 

entreprenör utfört på Gula villan är dränering av marken runt huset, anslöt stuprör och 

satte ledningar från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i 

betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under 

samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida 

vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 

ställdes in på grund av Corona.  

  

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning då de aktuella 

eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform 

och då knyts till olika företag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-20 § 77. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 103. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändring av förslaget i handlingarnas andra beslutssats till 

följande lydelse: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens 

skick. 

 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande samt 

följande tillägg: att under budgetåret 2023 prioritera anslag för 

tillgänglighetsanpassning invändigt. 

 

Christer Hasslebäck (UP): ändring av förslaget i handlingarnas andras beslutssats till 

följande lydelse: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens 

renovering och restaurering.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 200 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på första beslutssatsen i förslaget i handlingarna och 

finner kommunstyrelsen bifalla den. Ordförande ställer därefter proposition på Martin 

Petterssons ändringyrkande mot Christer Hasslebäcks (UP) ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande. Slutligen ställer 

ordförande proposition på Monica Bang Lindbergs (L) tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen bifalla det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 103 i den del som avser att Gula 

villan ska renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform, 

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick, 

 

att under budgetåret 2023 prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt. 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

yrkandet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-08-17 Dnr KS 2021/00346 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras 

av vuxenutbildningen i utbildningsform  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om upphävande av   

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

utbildningsform. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan på Emaus skulle 

renoveras av vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere 

kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula 

villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten.  

 

Nämnden anger att exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med en 

entreprenör utfört på Gula villan är dränering av marken runt huset, anslöt stuprör och 

satte ledningar från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i 

betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under 

samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida 

vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 

ställdes in på grund av Corona.  

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning då de aktuella 

eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform 

och då knyts till olika företag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-20 § 77. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 103. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 103 i den del som avser att Gula 

villan ska renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform, 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-17 Dnr KS 2021/00346 

  

 

 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick utvändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsmarknadsavdelningen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr BUN 2021/00394  

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 77 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-05-26 

Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-05-26 

Vuxenutbildningen  

Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommun-

fullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2017/00148  

Förutsättningar för verksamhet i Gula villan och landeriet 
Emaus 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie i syfte att klargöra förutsättningar 

för olika verksamheter vid Gula villan och Landeriet på Emaus. Rapporten 

rapporterades till kommunstyrelsen i oktober 2015.  

  

Förstudien har klargjort förutsättningarna för olika verksamheter vid Gula Villan 

och/eller Landeriet på Emaus. Förstudiegruppen betraktar Gula villan som ofärdig för 

kommunal verksamhet eller för uthyrning. Värdehöjande insatser behövs för fastigheten 

vilket betyder att det är fråga om en (re)investering Enligt kommunens nuvarande 

modell uppkommer kostnad för investeringar hos samhällsbyggnadsnämnden. Dessa 

kostnader hämtas in på intäkt genom hyra.  

  

Det anses inte rationellt för tilltänkta kommunala verksamheter, inflyttade eller nya, att 

lägga en sådan budget för lokalhyra att den motsvarar kostnaden för den investering 

som är nödvändig för att bevara byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde, 

samtidigt som den fungerar som kommunal verksamhetslokal och uppfyller 

tillgänglighetskrav, arbetsmiljökrav o.s.v. Förstudien förespråkar istället att en alternativ 

hyresmodell bör tillämpas och kommunbidrag bör utgå för del av hyran också en tid 

efter en reinvestering. 

  

I en kulturhistoriskt intressant byggnad får projektering och byggfas gå hand i hand 

allteftersom man kan avgöra vad som behöver göras och ska göras, samt på vilket sätt. 

Renovering i undervisningsform av vuxenutbildningen kan hålla nere kostnader och 

tillför mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är intresserad av att 

göra ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan och låta 

vuxenutbildningen renovera. Vuxenutbildningen behöver tid till förberedelser och 

rekryteringav och anser att en möjlig start kan bli till hösten 2017.  

  

Flytt av befintlig verksamhet till Gula villan håller ner kostnader totalt och anses därför 

vara bästa alternativet. För största möjliga utnyttjande av renoverade lokaler (och största 

möjliga tillgänglighet till den gemensamma kulturhistorien) är det önskvärt med en 

kommunal grundverksamhet i Gula villan.  

  

Mot bakgrund av förstudiens brukarundersökningar, intressentanalyser, 

kostnadsuppskattningar och genomförbarhetsbedömningar är förstudiens samlade 

förslag att:  

- Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun. 

- Gula villan renoveras, i första hand för att inrymma kommunal verksamhet.  

  

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 
 

- Gula villan renoveras för att motsvara socialtjänstens lokalprogram och 

socialtjänsten tillförs resurser för att kunna hyra Gula villan efter renovering. 

- Skyddsinstrumentet kulturreservat antas vara lämpligt för vård, bevarande och 

utveckling av området Emaus och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 

kultur och fritidsnämnden utreder möjligheterna att bilda kulturreservatet 

Landeriet Emaus. 

  

Renovering av Gula villan för ny verksamhet, såsom till exempel en eller flera av de 

verksamheter som presenteras i förstudien, bör göras i ett projekt i två delar. I det första 

delprojektet renoveras Gula villan. I och med det, tas underlag fram för 

kostnadsberäkning av framtida kvadratmeterhyra. Därmed skapas beslutsunderlag för 

det andra delprojektet, för respektive verksamhet och för kommunfullmäktiges 

medelstilldelning. Kostnaden för den reinvestering som är nödvändig för att bevara 

byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde samtidigt som den fungerar som 

kommunal verksamhetslokal bör kompenseras.  

  

Ärendet har diskuterats och stämts av i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningscheferna är positiva till förstudiens förslag men anser att en förutsättning 

för genomförande är att verksamheterna kompenseras för de ökade kostnaderna. 

 

Evy Gahnström (V) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 68. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förste vice ordförande, 2017-03-29.  

Rapport förstudie om förutsättningar för olika verksamheter vid Gula villan och/eller 

landeriet Emaus, 2015-10-13.  

Yrkanden 

Evy Gahnström (V): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.       

           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun, 

  

att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kultur och fritidsnämnden utreder 

möjligheterna att bilda kulturreservatet Landeriet Emaus, 

  

att Gula villan renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform,   

  

att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram,  

  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 

 

att material för renovering ska bekostas av samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret under byggtiden, 

  

att föreslagna åtgärder enligt förstudien genomförs av respektive verksamhet inom 

befintlig ram under 2017, samt 

  

att fortsatt finansiering sker i budgetdialog 2018.  

   

  

Jäv 

På grund av jäv deltar ej Monica Bang Lindberg (L) i handläggning och beslut av 

ärendet.       
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-04-20 

Alf Gillberg, Tobias Andersson, Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-04-20  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-04-21 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2021/00365  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 

205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 

uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 

inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 

behovsanalys, lokalprogram och skisser.  

  

Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-

ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 

anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 

som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 

paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 

  

Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 

elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 

Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 

 Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 

rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs.  

  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 

i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 

men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 

finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inklusive rimnersområdet. Resultat-

påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  

  

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  

Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 

projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 202 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med syfte att 

koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande 

kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 

 

Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet för att ta ett helhetsgrepp över 

området. 

 

Annelie Högberg (S) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Propositionsordningar 

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

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 

ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 

  

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 

övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Reservation 

Kristdemokraternas, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 

205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 

uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 

inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 

behovsanalys, lokalprogram och skisser.  

 

Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-

ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 

anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 

som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 

paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 

 

Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 

elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 

Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 

 

Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 

rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs.  

 

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 

i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 

men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 

finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inkl rimnersområdet. Resultat-

påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  

 

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  

Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 

projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska ske  

enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 

övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KFN 2021/00082  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  
renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  
  
Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 

2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 

ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  
  
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 

tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 

standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 

med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 

utövare och publik förordas.  
  
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  
Behovsanalys dat 2021-01-18  
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 

samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut på mötet  
Lars Olsson (UP) föreslår att ärendet återremitteras.  

  
Anders Andersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på en helhetsplan för 

Rimnersområdet.  

  
Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Carl-Gustav Gustafsson (L), Christer Johansson (V) 

och Ann-Marie Viblom (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden vill behandla ärendet idag eller återremittera det, och finner 

att nämnden vill behandla ärendet idag.  
  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och finner 

att nämnden gör det.  

  

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 

2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal 

vid partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
  

Reservation 
Anders Andersson (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget och lämnar 

följande skriftliga motivering:  

Vi anser att ytterligare delbeslut avseende Rimnersområdet skall fattas först när plan för 

områdets helhet har utkristalliserats.  

 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna 

förslaget och lämnar följande skriftliga motivering:  

Vi yrkade på återremiss och att man först löser att ersätta träningsmöjligheterna för de 

klubbar som nyttjar Rimnersvallen. 

 

Vi ser tyvärr hur det gått med ersättningsytor för fotbollen som man inte än är klar med 

och det har skapat stor frustration och nu skall ytterligare en plan ersättas under 

byggtiden. 

När nu friidrottsklubb inte är trygga i hanteringen och befarar problem ser vi att man 

måste ta dessa tvivel på allvar och bemöta. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Uddevallapartiet är inte emot investeringar tvärtom vi vill se ett helhetsgrepp över 

området.   Man har ännu inte löst skytteföreningarnas vara eller icke vara på området.  

Kommer man fram till något där öppnar sig otroliga möjligheter för framtiden. 

Området kan bli ett fantastiskt idrottscentrum.  

Det kan finnas utrymme för att bygga en separat fotbollsarena och låta Rimnersvallen 

husera friidrott till exempel. 

UddevallaPartiet vill att man tar ett helhetsgrepp över området när det gäller sådana 

stora investeringar. Det kommer vara det bästa för framtiden. 

 

Vi reserverar oss från kultur och fritidsnämndens beslut när vi fortfarande har en 

diskussion i partiet om storlek och omfattning på investering. Vi skall få så mycket som 

möjligt för pengarna för att tillgodose de behov som finns för att utveckla hela 

rimnersområdet. 

Projektledning kommer att presentera de olika alternativen på nästa partigruppmöte och 

därefter kommer Uddevallapartiet ta ställning på KS/KF. 

 

Lars Olsson (UP)      Kent Andréasson (UP) 

 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2021-06-04 

Annelie Högberg, Kent Andreasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2021-06-08 till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist  

Telefon 0522-69 81 78  
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  

renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  

 

Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 

2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 

ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  

 

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 

tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 

standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 

med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 

utövare och publik förordas.  

 

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  

Behovsanalys dat 2021-01-18  

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 

samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
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att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att  

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Styrgruppen för 

stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet antog 2020-05-18 ett projektdirektiv med syfte 

och mål att utreda möjligheten för att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen, 

uppdatera till Superettan enligt Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer gällande fotboll, att 

möjliggöra för paraidrott samt att arenan ska klara kraven för senior-SM i friidrott. Kultur- 

och fritidsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen under höst  

en 2020 och våren 2021 arbetat med behovsanalys samt en inledande förstudie. 

  

Ett lokalprogram samt en behovsanalys är framtagen tillsammans med föreningslivet, Barn 

och utbildningsförvaltningen, personal på anläggningar, tjänstepersoner på Kultur och 

fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 1958. 

Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har arenan 

tappat vissa funktioner. Läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas mycket i 

form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en stor 

sättningsproblematik på stora delar av arenans innerplan.  

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att utföra 

dessa.  

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter.  

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och den påbörjade förstudien påvisar att det är övervägande 

fördelar med att riva den gamla huvudläktaren och bygga en ny. Både ekonomiska 

vinningar, funktionella vinningar och en bättre tillgänglighetsanpassning.  
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Ny belysning behövs, dels för energibesparing, dels för att nå nya förbundsstandarder. Även 

belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande livslängd och belastning 

vilket görs i den fortsatta förstudien.  

Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att möjliggöra för ”allmänhetens tid” 

på hösten och vintern som skapar en trygg och säker plats för att bedriva spontanträning och 

motion.  

 

Förklarande text  

Rimnershallen är Uddevallas i särklass mest besökta Idrottsanläggning med omkring 250 

000 besökare årligen. Men det finns vissa brister i hallen:  

1. Entrén är trång och saknar en luftsluss vilket gör att det blir kallt och dragigt.  

2. Det är för få och i vissa fall små omklädningsrum för den verksamhet som bedrivs.  

3. Finns behov av fler föreningskanslier.  

4. Lärarnas lokaler är för få och för små, omklädningsrum är små och når inte upp till 

verkligt behov.  

5. Friidrotts-/gymnastik-/styrketräningsutrymmen är komprimerade på samma plats vilket 

ibland är utmanande att ur bokningssynpunkt lösa. Även säkerheten med 

kommunikationsväg till nuvarande styrketräningsdel med passage över löparbanor är en 

risk vid hög bokningsbeläggning.  

6. Avsaknad av förrådsutrymmen.  

 

Föreslagna lösningar på ovanstående brister:  

1. Simhallen som byggs får en stor exponerad entré med slussfunktion i sydväst, en 

överföringskorridor mellan simhall och Rimnershallen byggs i plan 2. Detta medför att 2 

kontor försvinner från Rimnershallen. Det finns stora fördelar med att ha byggnaderna med 

en invändig kommunikation, alla besökare av både simhallen och Rimnershallen kommer 

att mötas av en bemannad reception. Restaurangen/cafét i nya simhallen får en större 

kundgrupp. Cafédelen i Rimnershallen blir överflödig och kan byggas om till kontor som är 

mycket billigare över tid att underhålla och äga. Personalgrupperna för simhall och 

Rimnershallen kan samverka och optimera driften av anläggningarna. -2 kontor 

Rimnershallen p.g.a. gång mellan hallen och simhallen +2 kontor Rimnershallen när 

cafédelen kan stängas. 

Ok totalt sett.  

 

2. Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan är för att komma upp i publikkapacitet 

och klara standarden avseende SM i friidrott. Vid byggnation av en ny huvudläktare med 

Superettan status behövs även omklädningsrum tillskapas i denna, 4 till antalet och minsta 

totala behovet omklädningsrum för hela Rimnersvallen bedöms vara 6 st.  

Byggnationen kan också avhjälpa ovan nämnda problematik i Rimnershallen. Att placera 

omklädningsrum i den östra läktaren samtidigt som man bygger ihop den med 

Rimnershallen ger stora synergieffekter. Rimnersvallen kan nyttja omklädningsrummen på 

sommarhalvåret och Rimnershallen vinterhalvåret detta ger ett maximalt nyttjande.  

 

3. När Rimnershallen byggdes var planen att erbjuda föreningskanslier vilket till viss grad 

görs men de lokaler som erbjuds har mer och mer blivit ianspråktagna för Barn och 
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utbildningsförvaltningens behov. I utredningar av Utvärderingsringen samt i nyligen 

genomförd föreningsdialog framkommer det att samverkan mellan föreningar samt 

kansliutrymmen är en viktig parameter. I alternativ 3 skapas möjligheten för fler kanslier.  

 

4. I samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen har en behovsanalys för deras behov 

gjorts, dessa behov kan skapas i befintliga lokaler i Rimnershallen. Café i plan 1 på 

Rimnershallen blir kontor när simhallen är färdigbyggd. I östra läktaren skapas fler publika 

omklädningsrum, vilket gör att större omklädningsrum i Rimnershallen kan tas i anspråk av 

Barn och utbildningsförvaltningen.  

 

5. Något som nästan alla idrotter har gemensamt redan från relativt ung ålder är behovet av 

styrketräning och fysträning. I lokalprogrammet för simhallen fanns ett gym vilket hade 

täckt simföreningens behov. När simhallen byggs på Rimnersområdet har gymmet utgått ur 

lokalprogrammet men simmarnas behov av styrka och fys finns kvar. I alternativ 3 finns en 

styrketräningslokal med vilken hade täckt det stora behov för denna lokal som finns i 

Rimnersområdet.  

 

6. Rimnershallen och Rimnersvallen är i stort byggda helt utan förråd vilket gör att slitaget 

på inventarier blir högre och ger en ökad kostnad. I den östra läktaren kan förrådsutrymmen 

skapas. Detta finns med i både alternativ 2 och 3 i olika utsträckning.  

 

Utrymmen för VIP- och representationslokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål 

från verksamma föreningar. De kan med fördel placeras i den östra läktaren och kan även 

fungera som mötesrum/lektionssal för Rimnershallen. I den nya huvudläktaren som finns 

med i alternativ 2 och 3 finns en mindre VIP-lokal, i alternativ 3 finns en större lokal med i 

den östra läktaren med denna lokal skulle även kunna inhysa konferenser möten med mera.  

Rimnersvallens personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett 

måste. Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket är ett 

miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa livslängd på 

dessa. Detta finns med i alternativ 2 och 3. 

 

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. Arkitekten 

kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och kommunens sakkunnig i ett tidigt 

skede identifierat ett antal platser lämpliga för att placera konst på.  

 

Förbundskrav  

Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet har 

framtagna ritningar för alternativ 2 och 3 stämts av. Ritningarna uppfyller alla de krav som 

fotbollen har avseende Superettan. En ny huvudläktare blir invändning fullt ut anpassad för 

att nå Superettan gällande rum och funktioner. Innerplan och arenan håller enligt ritningar 

SM standard i friidrott helt utan dispenser och med 8 löparbanor runt hela arenan samt 36 m 

i kurvradie.  

I framtagna ritningar enligt alternativ 2 och 3 är det en friidrottsarena utan kompromisser 

och en fotbollsarena helt i enlighet med krav.  
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Tidplan  

Rimnersvallen är byggd 1923 vilket innebär att 2023 fyller arenan 100 år.  

Ambitionen är att kunna fira ett 100 års jubileum på en nybyggd arena sommaren 2023. En 

marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, 

väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan. Samtliga dialoger pekade på att detta är 

en kort men fullt möjlig tidplan att hålla.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Det förordade alternativ 2 uppgår till en total kostnad på 240 mkr varav 205 mkr är 

investering, 22 mkr är rivnings kostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande 

komponenter som rivs.  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år, nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år i 

ökande kostnader för Kultur och fritidsnämnden. Främst en ökad kapitalkostnad men även 

kostnader för drift såsom media, lokalvård med mera kommer att öka, för att nå 

förbundskraven krävs t.ex. markvärme som är kostsam att ha i drift. Invändiga ytor ökar 

vilket gör att kostnaden för lokalvård och värme kommer att stiga. Nuvarande bemanning 

om 3 tjänster bedöms som tillräcklig även i en fortsättning.  

Intäktsmässigt är det svårt att bedöma och är helt beroende på vilken nivå på seriespel i 

fotboll och hur mycket publik som kommer enligt dagens taxesystem. Rimnersvallen 

inbringar idag ca 300 tkr/år, rimligt kan vara att i alternativ 2 bedöma en intäkt på 500 tkr 

och i alternativ 3 intäkt på 800 tkr detta för att det finns fler uthyrningsbara delar i alternativ 

3. Tillsammans med PE Arkitektur samt Göteborgskalkyl har en prissatt programhandling 

tagits fram utifrån behovsanalys samt lokalprogram.  

Projektgruppen har tillsammans med projektägaren sammanställt tre olika alternativ.  

 

Alternativ 1 ”nolläge”  
Nuvarande arena renoveras samt tillgänglighetsanpassas, inga standardhöjningar sker och 

SM i friidrott eller fotboll på Superettan-nivå är ej möjligt på arenan.  

Sättningar som har påträffats på arenan justeras och kommer med jämna mellanrum i 

framtiden behöva justeras igen. Befintlig huvudläktare står kvar och kommer att behöva 

renoveras regelbundet över tid. I beräkningen nedan är det en kostnad för investeringen 

2021–2023 och en livscykelkalkyl på vad detta alternativ kommer att kosta över 50 års tid. 

 

 
 

Alternativ 2 Mellanläge ”SM-Standard och Superettan-standard” 

En arena som möter de krav som finns från svenska friidrottsförbundet gällande SM-

standard. Fullt utrustad för spel i serier upp till Superettan gällande fotboll och fullt ut 
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tillgänglighetsanpassad. Detta alternativ ger stora samverkanseffekter mellan 

Rimnershallen Rimnersvallen och simhallen, Barn och utbildningsförvaltningen får sitt 

behov täckt fullt ut. Det som saknas i alternativ 2 kontra alternativ 3 är färre publika 

platser och möjligheten till fler kansliutrymmen samt styrketräningsdel och VIP-

utrymme i den östra läktaren. Totala kostnaden är 240 mkr varav 22 mkr är rivnings 

kostnad och 13 mkr är direktavskrivning.  Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr en 

ökning på ca 9,5 mkr från nuvarande arena.  

 

 
 

Alternativ 3 Komplett arena ”SM-Standard och Superettan-standard” 
Innehåller allt som alt 2, utöver det finns även, utrymmer för 

aktivitet/styrketräningslokal, utrymme för fler föreningskanslier och en stor lokal i plan 

3 på den östra läktaren för VIP och konferens med mera. I detta alternativ så är även 

publik kapaciteten större än alt 2 totalt är det ca 5 300 platser. Den ekonomiska 

skillnaden mot alternativ 2 är 35 mkr i investeringskostnad. Årligt driftsnetto för detta 

alternativ beräknas till 15,4 mkr en ökning från nuvarande arena på 10,9 mkr och 1,4 

mkr mer än alt 2.  

 

 
 

 

Rekommendation 

Är att utifrån dom ekonomiska skillnaderna i alternativ 2 och 3 förorda alternativ 2. 

Både alternativ 2 och 3 är mycket goda alternativ och når målet med tillgänglighet, SM 

standard samt Superettan i fotboll. Båda alternativ skapar en samverkan mellan 

byggnader och ger bättre förutsättningar för utövare. Utifrån pågående 

stadsutvecklingsprojekt som ser på hela Rimnersområdet finns möjligheter att i detta 

arbete undersöka vidare möjligheter för föreningskanslier och styrketräningslokal.  
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antal yta m2 summa yta m2 samband med dim pers antal Övrigt

NY Läktare öster sammankopplad med rimnershallen

Kontor 2 15 30 3 Behov av BUN

Personal omkl 2 10 24 8 Behov av BUN

WC 2 3 6 Personal omkl 1 Behov av BUN

Duschar 2 8 16 Personal omkl 3 3 duschar i varje rum Behov av BUN

Omklädningsskåp 8 Personal omkl 8 skåp i varje personal omklädningsrum Behov av BUN

VIP 1 50 50 30 Förslag från A önskas

WC 1 2 2 VIP

RWC 1 5 5 VIP

Omklädningsrum 2 15 30 20

Duschrum 2 7 14 Omklädningsrum 3 dusch

WC 2 2 4 Omklädningsrum

Ståplats 1000 Förslag från A önskas

Sittplats

WC 3 2 4

Urinoar 3 1 3

RWC 1 5 5

Kiosk/servering 1

Aktivitetslokal 1 200 200 30 Förslag från A önskas

Förråd 2 20 40

Huvudläktare

Omklädningsrum 2 50 100 25 Inte ligga intill varandra

WC 4 2 12 Omklädningsrum 2 st i varaje omkl

RWC 2 4 8 Omklädningsrum 1 st i varaje omkl

Duschrum 2 10 20 Omklädningsrum 5 duschar i varje

Omklädningsrum domare 2 8 16

WC 2 2 4 Omklädningsrum domare

Dusch 2 2 4 Omklädningsrum domare

Omklädningsrum 4 25 100 25

RWC 4 4 16 Omklädningsrum 

Duschrum 4 7 28 Omklädningsrum 3 duschar i varje

Sjukvårdsrum/aktiva 1 8 8

Dopingrum/wc 1 10 10 Väntrum

Väntrum 1 10 10 Dopingrum/wc

Lokalprogram Rimnersvallen renovering och tillgänglighetsanpassning 2021-01-21



Matchrum/Deligat 1 15 15

Arbetsrum media 1 30 30

(Ledningsrum) 1 15 15 Allsvenskstandard

Arbetsrum media 1 100 100 Allsvenskstandard

Matchseketariat 1

Speaker 1

Media 1

Kameraplattform 1 15 graders filmvinkel

Dommartorn 1 Mållinjen friidrott/ komination med Arbetsrum media

Kiosk/servering ? Förslg från A för ett bra flöde för huvudläktare

Föreningsförråd 4 15 60

Kontor 1 7 7

Förråd 1 40 40

Sjukvårdsrum/publik 1 8 8

Personalbyggnad

Omklädningsrum/herr 1 20 20 10 Herr

Omklädningsrum/dam 1 7 7 4 dam

Dusch 1 10 10 Omklädningsrum/herr 3 dushar

Dusch 1 4 4 Omklädningsrum/dam 1 dusch

WC 3 4 12

Garage/maskinhall 1 100 100 minst 3 garage portar, breddmått minst 3 m helst 4 m

Spolplatta 1 20 20 Garage/maskinhall Oljeavskiljare ingår i garage/maskinhall

Kontor 2 7 14

Paus/lunchrum 1 30 30 14 personer

Tvättstuga 1 5 5 Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp

Innerplan

SM Standard friidrott 8 upploppsbanor/ om möjligt 8 banor runt

Superettanstandard fotboll

Tillgänglighet/parasport

Entrefålla 5 Eller förslag från arkitekt, EL/Nätverk

Belysning enligt standarder

Almänbelysning almänhet

Kurvläktare Förslag från A önskas

Ståplats

Sittplats

Avskild supportläktare Minst 10% av totkapacitet Egen ingång/kiosk/WC/RWC

WC

RWC

Förråd

Cykelrum Simhall/rimnershall 20 cykllar ladd möjlighet Till personal rimnersvall, rimnershall, simhall 
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Rimnershallen

ENTRÉ VIP/M
EDIA

NY LÄKTARE E

NY L
ÄKT

ARE C

ca 700 ståplatser

1325 sittplatser

295 sittplatser

P –
Spelare,
domare

ENTRÉ LAG/M
ATCHDELEG

600 sittplatser

NYA LÄKTARE A

NYA LÄKTARE B

TILLBYGG.

NY LÄKTARE E

Rimnersvallen

Insläpp

Bussar (LBn) för
bortasupportar

Bussavsläpp 2

OB-bussar

Insläpp

Insläpp

Vaktmäst.

Bussavsläpp 1

Insläpp

Parkering

HUVUD-
ENTRÉ

ENTRÉ-
TORG

+32,20

FG
(+32,00)

ca 135
platser

ca 70 platser

Insläpp

Framtida Uddevalla simhall

Insläpp

ca
 12

00
 st

åp
lat

se
r

plats för

provisorisk läktare

plats för

provisorisk läktare NY LÄKTARE D

ANNEXET

NY L
ÄKT

ARE C

ARBETSKOPIA  2021-05-04b
RIMNERSVALLEN

(Med inmätning befintligt plus tänkt framtida simhall)

NYA LÄKTARE + YTTRE PLANERING
(8 BANOR (8 PÅ UPPLOPP), R36 )

 UDDEVALLA KOMMUN
SITUATIONSPLAN

Publik in via Rimnershallen vid Friidrottstävlingar
Publik in via skyddade banor vid Fotbollsmatcher

Del av gata matchområde vid
evenemang, inhägnas

Bortasupportrar TOT ca 4000 platser
 Sittplatser

(A) 1325
(B) 295
(D) 600

=2220

Ståplatser
(C+E) 1900

Tot = 4120

Inkl (varav delvis inomhus):
40-tal pressplatser
100-tal VIP-platser
10-tal tillgänglighetsplatser



ARBETSSKISS 2021-03-16 / LG

RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

PLAN 1

Anna Dahlberg
Textruta
ARBETSKOPIA 2021-03-26
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RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

NY LÄKTARE C + E
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Anna Dahlberg
Textruta
ARBETSKOPIA 2021-03-26
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Behovsanalysen avser: Tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen 

Den huvudsakliga målinriktningen för Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet 

åskådare och idrottsutövare, är att uppdatera Rimnersvallen till Superettan nivå i fotboll, 

senior-SM standard i friidrott samt att möjliggöra för paraidrott.  

Det är i enlighet med beslutat projektdirektiv i styrgruppen 2020-05-12. 

 

Enligt rutinen för kommunens investeringsprocess ska en förstudie beställas när behovet 

är fastslaget. Resultatet av förstudien ska beskriva förutsättningar i kvalitet, tid 

och ekonomi för alternativa standarder så att jämförelser kan göras inför beslut om 

genomförande. Förstudien ska inkludera nödvändiga renoveringsbehov samt åtgärder 

för att fysiskt tillgänglighetsanpassa arenan. Förstudien skall även beakta alternativet av 

en hel nybyggnation väga för och nackdelar, kostnad och tid mot varandra kontra en 

renovering.  
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av 

renovering för att kunna nyttjas till sin kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det 

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. 

 

2020-05-12 beslutade styrgruppen för stadsutvecklingsprojekten att godkänna föreslaget 

projektdirektiv för Rimnersvallen med tillägget komplettera med en 

konsekvensbeskrivning för att nå SM-standard friidrott och Parasportens krav. 

 

Ambitionen är att bygga en elitarena för framtiden som skall klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för 

detta ändamål.  

Publikkapaciteten skall motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, detta motsvarar 4000-7000 personer totalt. 
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Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 

1958. Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har 

arenan tappat vissa funktioner, läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas 

mycket i form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en 

stor sättningsproblematik på stora delar av arenans markyta. 

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att 

utföra dessa.   

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. 

Vi skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka 

sida vid sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation 

hos breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. 

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och i förstudien behöver det säkerställas att 

konstruktionen håller för framtiden samt värdera om det är kostnadseffektivt och att den 

uppfyller målbilden, långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning, såväl tekniskt som 

ekonomiskt, om den är kvar. Alternativet till att renovera huvudläktaren är 

nybyggnation av den. 

 

Belysningen behöver en översyn och en ny mer energieffektiv belysning bör ställas mot 

den befintliga, även belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande 

livslängd och belastning. Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att 

möjliggöra för ”allmänhetens tid” på hösten och vintern som skapar en trygg och säker 

plats.  

 

Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan för tillgänglighet och med en 

koppling till Rimnershallen behövs, innehållande tillgänglighetsanpassade 

publikplatser. Det finns brister i Rimnershallen, det är för få omklädningsrum för den 

verksamhet som bedrivs där. Det saknas förråd, kontorsutrymme för skolans 

verksamhet och omklädningsrum för skolans verksamhet. Utrymmen för VIP och 

representations lokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål från verksamma 

föreningar och de kan med fördel placeras i denna läktare. 

 

Personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett måste. 

Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket 

är ett miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa 

livslängd på dessa. Det finns även behov av ökat utrymme för garage och förråd. 
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Beställarens vill att den konstnärliga gestaltningen skall komma in i ett tidigt skede, 

redan i förstudiefasen skall det tas hänsyn till detta och en dialog med kommunens 

sakkunnige inom området skall föras och samarbetas med.  

 

Förstudien skall prissätta anpassning för Superettan i fotboll samt senior-SM i friidrott 

och bör även se till framtiden och hur standarder kan förändras och möjliggöra för 

anpassningar som kan ytligare höja standarden. 

 

 
 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

2020-12-18 

 

Förvaltning 

Kultur och fritid 

 

Avser verksamhet 

 

Rimnersvallen 

Uppdragsgivare 

Paula Nyman 

 

Tfn 

0522-696375 

E-post 

Paula.nyman@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för 

uppdraget 

 

Emil Palmqvist 

Tfn 

 

0522-698178 

 

E-post 

 

Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

 

1.2. Verksamhetsanalys 

 

Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se även 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-

verksamheten-broschyr-adi575.pdf  
I samråd med verksamma fotbollsföreningar behöver kultur och fritidsförvaltningen arbeta fram en 

reservplan för matcharena innan arbetena på Rimnervallen ska utföras. (flera alternativ är möjliga)  

För friidrotten behövs främst träningsmöjligheterna säkerställas innan arbetena ska utföras.  

 

Gällande personella resurser så bedöms nuvaraden bemanning även täcka behovet för en ny 

anläggning. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas 

tillvara? 

Utredning 2018, Senior SM friidrott 

Renovering 2013, underlag 

 

 

 

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 

resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Upprustning till SM-standard i friidrott kommer föra med sig ett stort inköp om friidrottsmaterial för 

och kalkyl behöver fastställas.  

Det kommer att uppstå ett behov av utökad driftsbudget.  

En arena med elitstandard kräver personal med hög kompetens, detta måste framtidssäkras med rätt 

rekryteringar och möjlghet till vidareutbildning. 

 

 

Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  

Tillgänglighet för idrottsutövare och publik. 

SM-standard enligt Svenska friidrottsförbundet, svenskt certifikat eller IAAF-certifikat. 

Superettan standard enligt Svenska fotbollsförbundet.  

 

 

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Polismyndighetesn krav vid arrangemang. 

Brandmyndighetens säkerhetskrav. 

Boverkets byggregler BBR. 

 

 

Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 

Spolplatta för hantering av avspolning av underhållsmaskiner. 

Bohov av oljeavskiljare. 

Sanering enligt miljöinverntering. 

 

 

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 

Styrgruppens beslut 2020-05-12 om Projektdirektiv för tillgänglighetsanpassning och renovering av 

Rimnersvallen. 
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Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 

förvaltning)? 

Kommunens samtliga förvaltningars behov skall framgå i förstudien. 

 

 

1.3. Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

. 

Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Idrott och fritidsaktivitet 
 

Lokalisering 

 

Elseberg 1:48 
 

Vilken yta krävs för verksamheten 

(m2 / barn etc.) 

 

Totala yta för anläggningen ca 

24 000 m2 

Publikantal skall gå att jämföra med 

nuvarande arenas fulla kapacitet 

4000-7000 platser varav minst 1000 

sittplatser under tak. 

 

Särskilda önskemål /krav 

 

Se lokalprogram 
 

Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

 

God funktion skall styra 

tillgänglighet.  

Vilka anordningar behöves 

(lekplatser etc.) 

 

Entrespärrar 

 

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer verksamheten att 

behöva 

 

Omklädningsrum/dusch, WC, RWC,  

läktare, kiosk, personal, garage och 

förråd. 

Mötesrum, mediarum och 

dopingrum. 

Representationslokal/VIP läktare. 

 

Antal parkeringsplatser och andra 

funktioner som påverkar markytor 

 

Trafik/parkeringsutredning behövs. 

Variabelt behov beroende på 

aktivitet. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 

anslutning till varandra? Finns 

samband mellan inre funktioner och 

En ny läktare i öster skall 

sammankopplas med Rimnershallen.   
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yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 

samordning av kök, gympahallar etc. 

för skolor) 

 

 

 

 
 

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

 

Vägnätet för genomfartstrafik samt 

parkeringsituationen i området bör 

utredas.  

 

Krävs speciella installationer för 

exempelvis IT, telefoni och larm 

 

Kanalisering skall förberedas som 

möjliggör ”lediga” rör för framtida 

installationer, extra utöver 

dagsbehovet. 

 

Krävs speciella anpassningar ur 

tillgänglighetssynpunkt utöver 

lagkrav 

 

I dialog med parasportsförbundet. 

BBR (Boverkets byggregeler) 
 

Varutransporter 

 

Leveransplats för gods ska 

iordningställas. 
 

Skolskjuts   

 

Säker av/hämtningsplats ska 

iordningställas. 
 

Tidsram för förstudien 

 

2021-01-01—2021-09-30 

 
 

Tidsram för projektet 

 

2020-05-01—2023-??-?? 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

Förstudien behöver säkerställa 

beslutgång samt när beslut måste 

fattas för att hålla tidplanen.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2021/00149  

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med 
Hemsö fastighets AB, Ljungs-Hälle 1:399, tillägg för 
entreprenadkostnaden  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

Förskolan Ljungs-Hälle som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

  

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

  

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i tilläggsbeslut till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

  

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

  

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det är kommunen som värderat in- 

kommet anbud och upprättar entreprenadkontrakt. Ett anbud har inkommit varpå 

Kommunen har förhandlat om priset då anbudskostnaden var väldigt hög.  

Upphandlingsförfarandet har gjorts i nära samarbete med Hemsö, och i förhandlingen 

med anbudslämnaren har kommunens utgått från Hemsös totalkostnad för projektet. 

Kostnadsökning på 10% gör att hyreskontraktets årskostnad justeras upp. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskonotrets tjänsteskrivelsen 2021-08-05 

Bilaga 1 Tillägg till hyreskontraktet för Ljungs-Hälle förskola 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna hyreskontraktets justering av årskostnad till 3 602 400 kr. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 206 

 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 

konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 

pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut. 

 

 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-08-05 Dnr KS 2021/00149 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om tillägg för entreprenadkostnaden till hyreskontraktet 

för förskola Ljungs-Hälle, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

Förskolan Ljungs-Hälle som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i tilläggsbeslut till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

 

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det är kommunen som värderat in- 

kommet anbud och upprättar entreprenadkontrakt. Ett anbud har inkommit varpå 

Kommunen har förhandlat om priset då anbudskostnaden var väldigt hög.  

Upphandlingsförfarandet har gjorts i nära samarbete med Hemsö, och i förhandlingen 

med anbudslämnaren har kommunens utgått från Hemsös totalkostnad för projektet. 

Kostnadsökning på 10% gör att hyreskontraktets årskostnad justeras upp. 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-05 Dnr KS 2021/00149 

  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen 2021-08-05 

Bilaga 1 Tillägg till hyreskontraktet för Ljungs-Hälle förskola 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna hyreskontraktets justering av årskostnad till 3 602 400 kr. 

 

  

 

 

 

Peter Larsson Maria Jacobsson 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 
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20210707 

 

 

Information om bashyra enligt hyresavtal efter genomförd 
entreprenadupphandling avseende förskolan LjungsHälle 

 

Entreprenadkontrakt för uppförande av LjungsHälle förskola har ingåtts med Peab Sverige AB 
den 20210707 efter genomförd entreprenadupphandling.  

Hemsö Fastighets AB och Uddevalla kommun har den 20210422 ingått hyresavtal för 
förhyrning av förskolan. Enligt hyresavtalet ska bashyran utgå enligt en hyrestrappa baserat på 
den upphandlade entreprenadkostnaden, exklusive kostnad för investering i vitvaror, 
storköksutrustning och lås/larm/passage.  

Redovisning av beräkningsunderlag för hyreskostnaden enligt nedan 

Kontraktssumma:    48.500.000 kr 
Varav vitvaror:     491.997 kr 
Varav Storköksutrustning:    999.000 kr 
Varav larm och passage:    523.700 kr 

Hyresgrundande entreprenadsumma:  46.485.303 kr 

BTA:      1760 m² 
LOA (enligt hyresavtal):    1520 m² 
Entreprenadkostnad/BTA:    26.412 kr/BTA  

Hyresnivån enligt hyrestrappan ska således utgå från 26.000 kr/BTA vilket motsvarar en bashyra 
på 2 370 kr/LOA. 

 

 

Hemsö Fastighets AB 

 

Nils Styf 
Verkställande direktör 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS 2021/00382  

Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning 
för Fyrstads Flygplats AB, FFAB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 

aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att samtidigt 

göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även 

gällande bolagsordning. 

  

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats med 

ägarkommunernas jurister.  

  

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att aktieägaravtalet ska sändas till 

ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas 

vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.  

  

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de 

godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.  

  

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet och 

bolagsordningen till ägarkommunerna för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-23. 

Förslag till reviderad bolagsordning för FFAB, med ändringsmarkeringar. 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för FFAB med ändringsmarkeringar. 

Följebrev från FFAB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna föreslagna förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

 

Deltar ej i beslut 
Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att Uddevalla kommun inte ska vara 

delägare i Fyrstads Flygplats. Vi deltar därför inte i dagens beslut. 

 

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ansluter sig till  

Jarmo Uusitalos (MP) protokollsanteckning.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 203  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-06-23 Dnr KS 2021/00382 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och 

bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB, FFAB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 

aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att samtidigt 

göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även 

gällande bolagsordning. 

  

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats med 

ägarkommunernas jurister.  

 

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att aktieägaravtalet ska sändas till 

ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas 

vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.  

 

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de 

godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.  

 

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet och 

bolagsordningen till ägarkommunerna för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-23. 

Förslag till reviderad bolagsordning för FFAB, med ändringsmarkeringar. 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för FFAB med ändringsmarkeringar. 

Följebrev från FFAB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreslagna förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-06-23 Dnr KS 2021/00382 

  

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrstad flygplats AB 



1(2) 
 

Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Till 

Trollhättans Stad 

Vänersborgs kommun 

Uddevalla kommun 

Lysekils kommun 

 
 

Godkännande av ändringar i Aktieägaravtal 

och Bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB 
(2 bifogade dokument) 

 

 
 

Fyrstads Flygplats AB har av en av ägarkommunerna fått uppdraget att göra 

tillägg i aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen har beslutat att sam-

tidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstäm-

mighet, även gällande bolagsordning.  

 

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats 

med ägarkommunernas jurister. 

 

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud.  

 

Stämman beslutade att Aktieägaravtalet ska sändas till ägarkommunernas be-

slutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas vid en extra 

bolagsstämma under hösten 2021. 

 

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att 

de godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar. 

 

Med anledning av dessa beslut bifogas här underlag för godkännande av bola-

gets fyra ägarkommuner.  

 
 

Trollhättan den 16 juni 2021 

FYRSTADS FLYGPLATS AB  

  

På uppdrag av FFAB styrelse 

 

 

 

Anna Råhnängen  

Verkställande direktör  
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Kommentarer till ändringar i Aktieägaravtal 

 

§1 

• Tydligare beskrivning av vilken status på flygplats som krävs. 

• Vidgande av flygplatsens geografiska upptagningsområde. 

 

2§ 

• Tydligare uppdrag för samhällsviktigt flyg. 

• Krav om utveckling i verksamheten. 

• Tydliggörande om flygplatsens del i transportsystemet. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

3§ 

• Koppling till de globala hållbarhetsmålen. 

 

5§ 

• Beslut om SGEI har för flygplatsen ersatts av gruppundantagsförordning-

en eftersom flygplatsen har mindre än 200 000 årliga passagerare. 

 

6§ 

• Förändrad ekonomisk målsättning syftande till att kunna medge en lång-

siktig utveckling och en hållbarhetsomställning. 

• Följdförändringar då beslut om SGEI har ersatts av gruppundantagsför-

ordningen för flygplatser som har färre än 200 000 årliga passagerare. 

 

12§ 

• Ny paragraf. 

• Krav utgående från ägarkommunernas styrdokument för krisberedskap. 

 

13§ 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

§17 

• Uppdaterad giltighet, kommer justeras i och med fastställande. 

 

 

Kommentarer till ändringar i Bolagsordning 

 

§3 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 1§. 

 

4§ 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 2§. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

12§ 

• Kallelse kan också ske via e-post. 

 

 



AKTIEÄGAR- 
AVTAL 

 

 

Flygplats i Fyrstad 
 

 

 

 

Mellan kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, här nedan kallade 

parterna, har följande avtal träffats angående samverkan för att tillgodose samhällets olika 

behov av flyg i Fyrstadsregionens behov av flygtrafik. 
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§ 1  BOLAGET 

Ett av parterna hela gt aktiebolag, Fyrstads Flygplats AB, skall svara fo r att en sa kerhetsgodka nd 

instrumentflygplats parternas gemensamma behov av flygtrafik tillgodoses genom att bolaget 

ansvarar fo r att en trafikflygplats av god standard finns i Fyrstadsregionen med omnejd. 

Samverkan regleras av detta avtal samt genom av parterna godka nd bolagsordning.  

§ 2 UPPDRAGET 

Bolaget skall fo r parternas ra kning ansvara fo r att samha llets olika behov av flygtrafik till och fra n 

Fyrstadsregionen kan bedrivas pa  ett sa kert och effektivt sa tt med god service fo r flygplatsens 

kunder. Verksamheten skall sta ndigt utvecklasbedrivas sa  att flygplatsen kan ta emot alla som vill 

starta och landa och den regulja ra luftfarten skall prioriteras av bolaget. Flygplatsbolaget ska ses 

som ett komplement till o vrig infrastruktur och kollektivtrafik. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalra ttsliga principerna som stadgas i 

Kommunallagen ( 2017:7251991:900). Sja lvkostnadsprincipen ga ller med undantag  avseende de 

delar av verksamheten som utgo rs av uppla telse och fo rsa ljning av fast eller lo s egendom och 

annan fo rvaltning av egendom. 

Bolaget a r skyldigt att utfo ra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina a gare. Verksamheten ska 

bedrivas a t a garna och i a garnas sta lle. 

§ 3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Verksamheten vid Trollha ttan-Va nersborgs flygplats skall bedrivas inom ramen fo r tillsta ndet till 

miljo farlig verksamhet faststa llt av Mark- och Miljo domstolen 2013-09-02. 

De globala ha llbarhetsma len ska vara va gledande. 

§ 4 TEKNISK STANDARD 

Den tekniska standarden pa  Trollha ttan-Va nersborgs flygplats skall vara inom ramen fo r 

referenskod 3 C. 

§ 5 GRUPPUNDANTAGBESLUT OM SGEI 

Kommissionensfo rordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsfo rordningen) av den 17 juni 

2014  beslut av den 20 december 2011 om tilla mpning av artikel 106.2 i fo rdraget om Europeiska 

Unionens funktionssa tt pa  statligt sto d i form av ersa ttning fo r allma nnyttiga tja nster som 
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beviljas vissa fo retag som fa tt i uppdrag att tillhandaha lla tja nster av allma nt ekonomiskt intresse 

(SGEI) a r tilla mpligt fo r bolaget.  
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§ 6 ERSÄTTNINGSPRINCIPER 

Bolaget skall ges mo jlighet att bedriva en la ngsiktig, ansvarsfull verksamhet med utga ngspunkte i 

bolagets uppdrag, ekonomiska risker och investeringsbehov. sa rskilt stra va efter att minimera 

behovet av verksamhetsanslag fra n parterna.  

Bolaget skall a rligen, senast den 31 augusti, till parterna redovisa behov av verksamhetsanslag 

fo r na stkommande kalendera r.  Bolaget skall dessutom a rligen faststa lla en verksamhetsplan fo r 

budgeta ret och na stkommande tva  a r.  Prelimina rt verksamhetsanslag skall av parterna utbetalas 

halva rsvis i fo rskott.  Slutligt verksamhetsanslag faststa lls i samband med att a rssta mman 

faststa ller a rsredovisningen efter samra d med rapportering till parterna.  

Slutligt verksamhetsanslag fa r inte o verstiga vad som kra vs fo r att ta cka nettokostnaden 

(Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tilla mpning av artikel 106.2, artikel 5) fo r 

att la ngsiktigt fullgo ra skyldigheterna i samband med tillhandaha llandet av allma nnyttiga 

tja nster, inklusive en rimlig vinst.  

Slutligt verksamhetsanslag till bolaget skall fo rdelas efter respektive parts andel av resandet. Fo r 

resande till och fra n andra a n a garkommunerna skall part belastas utifra n sin andel i 

aktiekapitalet. Bolaget skall varje halva r genomfo ra en ma tning av resandets fo rdelning. Anslag 

skall fo rdelas utifra n genomsnittet av tillga ngliga ma tningar fra n de na rmaste tva  a ren fo re 

verksamhetsa ret. 

Ha ruto ver anso ker bolaget genom Trollha ttans Stad hos Va stra Go talandsregionen om a rligt 

driftbidrag samt  medfinansiering till infrastruktura tga rder inom kollektivtrafik i samband med 

framtagande av regional infrastrukturplan. Planerings- och avsta mningsmo ten besta ms i samra d 

mellan parterna.  

Ö vriga offentliga medel rekvireras och rapporteras i enlighet med utbetalande myndighets 

riktlinjer.  

Sto d ges med ha nvisning till besta mmelserna i kommissionens fo rordning (EU) nr 651/2014 av 

den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av sto d fo rklaras fo renliga med den inre 

marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fo rdraget, artikel 56 a). 

§ 7 AKTIEKAPITAL 

Bolagets aktiekapital fo rdelas enligt nedan 

Kommun                                        Andel % 

Trollha ttan                                     49 % 
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Va nersborg                                    34 % 

Uddevalla                                        16 % 

Lysekil                                             1 % 

§ 8 AKTIEINNEHAV  

Envar part fo rbinder sig att, sa  la nge part a r bunden av detta, icke o verla ta eller pantsa tta sina 

aktier i bolaget. 

§ 9 BOLAGETS LEDNING 

Styrelsen utses av a garkommunernas respektive kommunfullma ktige fo r tiden fra n den 

a rssta mma som fo ljer na rmast efter val till kommunfullma ktige fo rra ttats intill slutet av den 

a rssta mma som fo ljer efter na sta val till kommunfullma ktige. Bolagssta mman utser ordfo rande 

och vice ordfo rande i bolagets styrelse. 

Bolagets styrelse skall besta  av fyra av parterna utsedda ledamo ter och fyra suppleanter. Dessa 

skall va ljas enligt nedansta ende fo rdelning: 

Trollha ttan            2 ordinarie        1 suppleant 

Va nersborg           1 ”                         1 ” 

Uddevalla               1 ”                         1 ” 

Lysekil                                                 1 ” 

§ 10 REVISION  

Fo r granskning av bolagets a rsredovisning ja mte ra kenskaper samt styrelsens och verksta llande 

direkto rens fo rvaltning utses av bolagssta mman en auktoriserad revisor ja mte suppleant. Fo r 

samma mandatperiod som ga ller fo r bolagets revisor skall a garkommunerna utse tva  

lekmannarevisorer med tva  suppleanter.  

§ 11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT 

Kommunfullma ktige i a garkommunerna ska fa  ta sta llning till beslut i verksamheten som a r av 

principiell betydelse eller annars av sto rre vikt, innan bolaget fattar beslut i fra gan.  

Ha rmed avses 
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 inga ende av avtal eller o verenskommelser vilka – oavsett kontraktsva rdet – a r av strategisk 
eller principiell betydelse fo r a garkommunerna, 

 fusion av fo retag, 

 bildande och fo rva rv av bolag eller andel i bolag, 

 ram fo r borgensa tagande 

 ko p eller fo rsa ljning av fast egendom o verstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms 

per affa rstillfa lle 

 o vriga fra gor av principiell beskaffenhet eller av sto rre vikt. 

 

Det ankommer pa  bolagets styrelse och verksta llande direkto r att fo lja utfa rdade direktiv om de 

inte sta r i strid mot tvingande besta mmelser i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller annan lag 

eller fo rfattning.  

§ 12 KRISBEREDSKAP 

Bolaget ska beakta a garkommunernas styrdokument fo r krisberedskap, om sa dana antagits av 

respektive kommunfullma ktige.  

Dokumenten anger kommunernas o vergripande styrning av arbetet med krisberedskap i 

kommunala fo rvaltningar, bolag och kommunalfo rbund vilket inneba r att bolagsstyrelsen 

ansvarar fo r krisberedskapen inom sitt verksamhetsomra de.  

Utifra n verksamhetens analysarbete ska styrelsen faststa lla fo reslagna a tga rder.  

Info r varje ny mandatperiod ska styrelsen faststa lla en risk- och sa rbarhetsanalys fo r den egna 

verksamheten. 

 

§ 132 SAMRÅD OCH RAPPORTERING 

Kommunstyrelsen i respektive a garkommun ska ha den insyn och kontroll o ver bolaget som 

anges i  6 kap. 1 § Kommunallagen (2017:7251991:900, KL)  Bolaget ska med ha nsyn till det 

ovanna mnda tillhandaha lla kommunstyrelserna information om dess verksamhet i den form och 

omfattning kommunstyrelsen pa fordrar.  

A garkommunerna och bolagsledningen skall kontinuerligt samra da. 
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Bolaget skall ha lla a garkommunerna va l informerad om sin verksamhet och det a ligger bolaget 

att till a garkommunerna snarast o versa nda: 

a) protokoll fra n bolagssta mma 

b) protokoll fra n styrelsesammantra de 

c) dela rsrapporter 

d) bolagets a rsredovisning 

e) revisionsbera ttelse 

Inneha ller protokoll, som skall o versa ndas till a garkommunerna, sa dan uppgift att bolaget inte a r 

skyldigt att tillhandaha lla handling vari uppgiften a terfinns, a ger bolaget ra tt att utesluta 

uppgiften. Av till a garkommunerna o versa nt material skall framga  att sa dan a tga rd vidtagits. 

Bolagets styrelse skall i fo rvaltningsbera ttelsen la mna uppgifter – uto ver det ABL i detta 

ha nseende stadgar – redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 

kommunala syftet med densamma. 

§ 134 BOLAGETS ARBETSFORMER SAMT STYRELSENS VERKSAMHET 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammantra de. Suppleant har ra tt att yttra sig vid 

styrelsesammantra de a ven om denne inte ersa tter ledamot. Na rvarande suppleant har att 

iakttaga motsvarande tystnadsplikt som ga ller fo r ledamot. 

 I den instruktion som styrelsen enligt 8 kap. 29 § ABL har att meddela fo r verksta llande direkto r, 

ska det anges i vilken omfattning verksta llande direkto ren skall anma la de beslut vederbo rande 

fattat fo r styrelsen. De anma lda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 

 Bolagets lekmannarevisorer skall - mot bakgrund av de kommunala syften med bolagets 

verksamhet - pro va om verksamheten uto vats pa  ett a ndama lsenligt och fra n ekonomisk 

synpunkt tillfredssta llande sa tt. Revisionsbera ttelsen skall inneha lla uttalande om hur denna 

pro vning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppsta llda ma l. 

§ 154 TVIST 

Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall avgo ras av allma n domstol enligt ga llande 

lagstiftning. 
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§ 165 UPPLÖSNING AV BOLAGET 

Skulle bolaget upplo sas skall dess beha llna tillga ngar respektive skulder tillfalla respektive 

belasta parterna efter deras andel av aktiekapitalet.  
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§ 176 AVTALETS GILTIGHET 

Detta aval ga ller fra n och med 2021-05-2015-05-18 och till och med 202317-12-31. Avtalet 

fo rla ngs da refter med tre a r i sa nder om det ej sa gs upp senast ett a r fo re respektive 

avtalsperiods utga ng. 

Avtalet ersa tter fra n och med 2021-05-2015-05-18 aktiea garavtal mellan parterna ga llande fra n 

2015-05-184-07-01. 

 

 

 

Detta avtal a r uppra ttat i fem likalydande exemplar av vilka parterna tar var sitt och Fyrstads 

Flygplats AB ett exemplar. 

 

 

Trollha ttans Stad den     Va nersborgs kommun den 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

 

 

Uddevalla kommun den    Lysekil kommun den 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 
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Fyrstads Flygplats AB  
beslutas av årsstämman 2021-05-202015-05-18  
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§ 1  FIRMA 

Bolagets firma a r Fyrstads Flygplats Aktiebolag. 

§ 2 SÄTE 

Styrelsen skall ha sitt sa te i Trollha ttans kommun, Va stra Go talands la n. Bolagssta mma fa r ha llas i 

Trollha ttans, Va nersborgs, Uddevalla eller Lysekils kommun i Va stra Go talands la n. 

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL  

Bolaget har till fo rema l fo r sin verksamhet att driva sa kerhetsgodka nd instrumentflygplats i 

Fyrstadsregionen. Bolaget a r skyldigt att utfo ra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina a gare. 

Verksamheten ska bedrivas a t a garna och i a garnas sta lle.  

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET  

Bolagets a ndama l a r att fo r Trollha ttans-, Va nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner 

ansvara fo r att samha llets olika behov av  flygtrafik till och fra n Fyrstadsregionen kan bedrivas pa  

ett sa kert och effektivt sa tt med god service  fo r flygplatsens kunder.  Verksamheten skall sta ndigt 

utvecklas sa  att flygplatsen kan ta emot alla som vill starta och landa och den regulja ra luftfarten 

skall prioriteras av bolaget. Flyget ska ses som ett komplement till o vrig infrastruktur och 

kollektivtrafik. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalra ttsliga principerna som stadgas i 

Kommunallagen ( 2017:7251991:900). Sja lvkostnadsprincipen ga ller med undantag  avseende de 

delar av verksamheten som utgo rs av uppla telse och fo rsa ljning av fast eller lo s egendom och 

annan fo rvaltning av egendom. 

Skulle bolaget upplo sas skall dess beha llna tillga ngar respektive skulder tillfalla respektive 

belasta aktiea garna efter deras andel av aktiekapitalet.  

§ 5 HANDLINGARS OFFENTLIGHET 

Allma nheten har ra tt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som ga ller fo r 

allma nna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsfo rordningen (1949:105, TF) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).  

Fra gan om utla mnande av handling avgo rs av verksta llande direkto ren eller efter dennes 

besta mmande. Va gran att utla mna handling skall pa  so kandens bega ran pro vas av styrelsen. 
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§ 6 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING  

Kommunfullma ktige i a garkommunerna ska fa  ta sta llning till beslut i verksamheten som a r av 

principiell betydelse eller annars av sto rre vikt, innan bolaget fattar beslut i fra gan.  

§ 7 AKTIEKAPITAL  

Aktiekapitalet skall utgo ra la gst 2 000 000 kronor och ho gst 8 000 000 kronor.  

§ 8 ANTAL AKTIER 

I bolaget skall finnas la gst 2 000 aktier och ho gst 8 000 aktier.  

§ 9 STYRELSE  

Styrelsen skall besta  av la gst 4 och ho gst 6 ledamo ter med samma antal suppleanter. 

Styrelsen utses av a garkommunernas respektive kommunfullma ktige. Av Trollha ttans stads 

kommunfullma ktige utses tva  ledamo ter och en suppleant, av Va nersborgs kommuns och 

Uddevalla kommuns kommunfullma ktige utses var sin ledamot och var sin suppleant medan av 

Lysekils kommuns kommunfullma ktige utses en suppleant. 

Styrelsens mandatperiod utgo r tiden fra n den a rssta mma som fo ljer na rmast efter val till 

kommunfullma ktige fo rra ttats intill slutet av den a rssta mma som fo ljer efter na sta val till 

kommunfullma ktige.  

Bolagssta mman utser ordfo rande och vice ordfo rande i bolagets styrelse. 

Bolagets verksamhetsansvarige skall vara adjungerad vid styrelsens sammantra den. 

§ 10 REVISOR 

Fo r granskning av bolagets a rsredovisning ja mte ra kenskaper samt styrelsens och verksta llande 

direkto rens fo rvaltning utses av bolagssta mman en auktoriserad revisor ja mte suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag ga ller till slutet av den a rssta mma som ha lls under det 

fja rde ra kenskapsa ret efter revisorsvalet. 

§ 11 LEKMANNAREVISORER 

Fo r samma mandatperiod som ga ller fo r bolagets revisor skall a garkommunerna utse tva  

lekmannarevisorer med tva  suppleanter.  
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§ 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagssta mma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktiea garna tidigast 

sex veckor och senast tva  veckor fo re sta mma. 

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 

A rssta mma ha lls under april eller maj ma nad. Pa  a rssta mma skall fo ljande a renden behandlas:  

1.     Sta mmans o ppnande 

2. Val av ordfo rande vid sta mman 

3. Uppra ttande och godka nnande av ro stla ngd 

4. Val av en eller tva   protokolljusterare 

5. Godka nnande av dagordning 

6. Pro vning av om sta mman blivit beho rigen sammankallad 

7. Framla ggande och redovisning av a rsredovisningen, revisionsbera ttelsen och 

lekmannarevisorernas  granskningsrapport 

8. Beslut om 

a) faststa llelse av resultat- och balansra kning, 

b) dispositioner betra ffande bolagets vinst eller fo rlust enligt den faststa llda 

balansra kningen och 

c) ansvarsfrihet fo r styrelseledamo ter och verksta llande direkto r 

9. Faststa llande av arvoden a t styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 

10. Anteckning om a garkommunernas kommunfullma ktiges val av styrelseledamo ter samt 

suppleanter fo r dessa 

11. Anteckning om a garkommunernas val av lekmanarevisorer samt suppleanter fo r dessa  

12. I fo rekommande fall val av revisor ja mte suppleant samt val av ordfo rande och vice 

ordfo rande i bolagets styrelse 

13. Annat a rende som ankommer pa  bolagssta mman enligt Aktiebolagslagen (2005:551, ABL) 

eller bolagsordningen 
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§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS  

Beslut i fo ljande fra gor ska alltid fattas av bolagssta mman 

 inga ende av avtal eller o verenskommelser vilka – oavsett kontraktsva rdet – a r av strategisk 
eller principiell betydelse fo r a garkommunerna 

 fusion av fo retag 

 bildande och fo rva rv av bolag eller andel i bolag 

 ram fo r borgensa tagande 

 ko p eller fo rsa ljning av fast egendom o verstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms 

per affa rstillfa lle 

 o vriga fra gor av principiell beskaffenhet eller av sto rre vikt 

§ 15 FIRMATECKNARE 

Styrelsen fa r inte bemyndiga annan a n styrelseledamot eller verksta llande direkto r att teckna 

bolagets firma. Bolagets firma fa r tecknas av endast tva  personer i fo rening. 

§ 16 RÄKENSKAPSÅR 

Kalendera r skall vara bolagets ra kenskapsa r. 

§ 17 HEMBUD 

Har aktie – oavsett fa ngets art - o verga tt till ny a gare, skall aktien genast av fo rva rvaren 

hembjudas aktiea garna till inlo sen genom skriftlig anma lan hos bolagets styrelse. A tkomsten av 

aktien skall da rvid styrkas. Anma lan skall a ven inneha lla uppgift om villkoren fo r 

a gandera ttso verga ngen och den ersa ttning som la mnats fo r aktien samt de villkor som 

fo rva rvaren sta ller fo r inlo sen. 

Na r anma lan gjorts om akties o verga ng, skall detta genom styrelsens fo rsorg genast antecknas i 

aktieboken med uppgift om dagen fo r anma lan. Bolaget skall la mna en underra ttelse om 

hembudet till varje lo sningsbera ttigad med ka nd postadress med anmodan, till den som o nskar 

begagna lo sningsra tten, att skriftigen framsta lla lo sningsanspra k hos bolagets styrelse inom fyra 

ma nader ra knat fra n anma lan till styrelsen om akties o verga ng. Erbjudande om hembud fa r inte 

utnyttjas fo r ett mindre antal aktier a n erbjudandet omfattar.   

Anma lan om lo sningsra tt skall genom styrelsens fo rsorg genast antecknas i aktieboken med 

uppgift om dagen fo r anma lan. Anma ler sig flera lo sningsbera ttigade, skall fo retra desra tten dem 

emellan besta mmas genom lottning, verksta lld genom notarius publicus, dock att om samtidigt 
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flera aktier hembjudits, aktierna fo rst, skall fo rdelning ske utifra n aktuellt aktieinnehav i bolaget 

bland dem som framsta llt lo sningsanspra k. 

Lo senbeloppet skall utgo ras, da r fa nget a r ko p, av ko peskillingen och i o vrigt motsvara det pris 

som kan pa ra knas vid fo rsa ljning under normala fo rha llanden. Lo senbeloppet skall betalas inom 

en ma nad fra n den tidpunkt da  lo senbeloppet blev besta mt. 

Kommer fo rva rvaren och den som bega rt att fa  lo sa in aktierna inte o verens i fra gan om inlo sen, 

skall den som har bega rt inlo sen inom tva  ma nader fra n det att lo sningsanspra ket framsta lldes 

hos bolaget va cka talan anga ende hembudet. 

Na r det sta r klart att lo sningsra tten inte utnyttjas, a ger den som gjort hembudet att bli 

registrerad fo r aktien. 

Under hembudstiden har o verla taren ra tt att uto va ro stra tten och da rmed sammanha ngande 

ra ttigheter fo r aktien. 

§ 18  INSPEKTIONSRA TT  

A garkommunerna a ger ra tt att ta del av bolagets handlingar och ra kenskaper samt i o vrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta ga ller dock endast i den ma n hinder ej mo ter pa  

grund av fo rfattningsreglerad sekretess. 

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Denna bolagsordning fa r inte a ndras utan godka nnande av kommunfullma ktige i Trollha ttans-, 

Va nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr KS 2021/00371  

Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till vägnamn för bostadsområdet 

Skarsjövallen i Ljungskile. Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av 

Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området innehåller cirka 200-270 bostäder. 

Detaljplanen är överklagad. Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga 

vägnamn. Namnberedningen har samrått med berörd hembygdsförening och utifrån 

detta tagit fram ett förslag med vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom 

området är Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, 

Skogsbrynsvägen och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga 

Skafterödsvägen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-08 § 292. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Karta över planområdet 2021-05-17.  

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa vägnamnen Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 

Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen, 

  

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft, 

  

att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-06-14 Dnr KS 2021/00371 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till vägnamn för bostadsområdet 

Skarsjövallen i Ljungskile. Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av 

Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området innehåller cirka 200-270 bostäder. 

Detaljplanen är överklagad. Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga 

vägnamn. Namnberedningen har samrått med berörd hembygdsförening och utifrån 

detta tagit fram ett förslag med vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom 

området är Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, 

Skogsbrynsvägen och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga 

Skafterödsvägen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-08 § 292. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Karta över planområdet 2021-05-17.  

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att fastställa vägnamnen Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 

Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft, 

 

att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen. 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr SBN 2021/00299  

Nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsväggen och tillfartsvägen 

blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Karta över planområdet 2021-05-17 

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan 

för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen 

  

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft 

  

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för 

tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid Skarsjövallen 

 

 
Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2021-06-11  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-11 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2021-06-11 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-05-17 Dnr SBN 2021/00299 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 

Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsväggen och tillfartsvägen 

blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Karta över planområdet 2021-05-17 

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan 

för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för 

tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid Skarsjövallen 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. Förslaget grundar sig på traktnamn i området samt hur det ser 

ut och vad som finns inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är 

Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen 

och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. Den befintliga 

Skafterödsvägen kommer därmed börja vid väg 680 och gå hela vägen upp till det nya 

området och fram till befintliga Skarsjövägen.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-05-17 Dnr SBN 2021/00299 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Frida Läckström 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 



SKAFTERÖDSVÄGEN (BEFINTLIG)



SKAFTERÖDSVÄGEN

PETTERSBORGS  VÄG

Gräns mellan 
Skafterödsvägen 
& Skarsjövägen

GLÄNTANS  VÄG SALAMANDERVÄGEN

SKOGSB R YNSV
ÄGEN

SMÅKULLA
RNAS  

V
Ä

G



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2021/00373  

Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän 
plats i Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av 
postlådor 

Sammanfattning 

PostNord håller på med en översyn av postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir 

på ytor som tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, har nämnden 

godkänt en mall för ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. 

Denna avgift läggs senare till i dokumentet Avgifter för upplåtelser för nyttjande av 

allmän plats i Uddevalla kommun och kommer därmed regleras årligen utefter KPI. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-09 § 290. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att upplåtelseavgiften för nyttjande av allmän plats för samordning av postlådor ska 

vara 1000 kronor per år.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-08-10 Dnr KS 2021/00373 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän 

plats i Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av 

postlådor 

Sammanfattning 

PostNord håller på med en översyn av postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir 

på ytor som tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, har nämnden 

godkänt en mall för ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. 

Denna avgift läggs senare till i dokumentet Avgifter för upplåtelser för nyttjande av 

allmän plats i Uddevalla kommun och kommer därmed regleras årligen utefter KPI. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-09 § 290. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upplåtelseavgiften för nyttjande av allmän plats för samordning av postlådor ska 

vara 1000 kronor per år.  

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr SBN 2021/00315  

Upplåtelseavtal för samordning av postlådor 

Sammanfattning 

PostNord är i full gång med att se över postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

  

Förvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir på ytor som 

tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, behöver de upprättas en mall 

på ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. Förslaget avser 

om en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. Denna avgift läggs senare till i 

Avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i Uddevalla kommun, och kommer 

därmed regleras årligen utefter KPI. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Mall för upplåtelseavtal 2021-05-21 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna föreslagen avtalsmall  

  

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om upplåtelseavgiften på 1 000 kr/plats/år 

 

 
Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2021-06-11  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-11 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2021-06-11 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2021-05-20 Dnr SBN 2021/00315 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 

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

 

Upplåtelseavtal för samordning av postlådor 

Sammanfattning 

PostNord är i full gång med att se över postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

 

Förvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir på ytor som 

tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, behöver de upprättas en mall 

på ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. Förslaget avser 

om en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. Denna avgift läggs senare till i 

Avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i Uddevalla kommun, och kommer 

därmed regleras årligen utefter KPI. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Mall för upplåtelseavtal 2021-05-21 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna föreslagen avtalsmall  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om upplåtelseavgiften på 1 000 kr/plats/år 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Anna Sällström 

Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr KS 2021/00423  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om nästa års sammanträdestider. 

Kommunledningskontorets förslag bygger på traditionen att sammanträda den andra 

onsdagen i månaden kl. 17:30 med undantag för juli och augusti som fortsatt föreslås 

vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att sammanträdena 2022 ska äga rum den 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april,  

11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 8 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-08-27 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-06-29 Dnr KS 2021/00423 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om nästa års sammanträdestider. 

Kommunledningskontorets förslag bygger på traditionen att sammanträda den andra 

onsdagen i månaden kl. 17:30 med undantag för juli och augusti som fortsatt föreslås 

vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att sammanträdena 2022 ska äga rum den 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april,  

11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 8 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Bohusläns museum 

Kommunikationsenheten 

 



Från: Vivian Fräknefjord <vivian.fraknefjord@uddevalla.se>  
Skickat: den 11 augusti 2021 09:38 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsäga uppdrag 
 
Hej! 
 
Har blivit utsedd till ersättare i Kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Uddevalla. 
Vill med detta mail av olika skäl avsäga mig detta uppdrag. 
 
Är det något ytterligare jag behöver vidtaga? 
 
Vänliga hälsningar 
Vivian Fräknefjord 
 

mailto:vivian.fraknefjord@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


Tiil.
Kommunfullmäktige i Uddevalla Kommun
Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Avsäqelse.

Uddevalla 2021-08-27

UDDE\/AI-LA l(Oi'vÎ M LiN
Kornr r runslyrelsen

Komnr Lrn leci nrnç,;s ko nto ret

2021 -08- 27

Iliar ienr

Härmed aY9äger jag mig mitt uppdrag som ersättare iKommunstyrelsen i Uddevalla
kommun till upphöra nde 2021-OB-31 .

Jag avsäger också mitt uppdrag som ordinarie ledamot i personalutskottet även det till
upphörand e 2021-08-3 1 .

hälsning,

tf

Med



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(5) 

2021-06-01 Dnr KS 2021/00001 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

 

dok 313164 

Protokoll 2021-05-31 extra Bolagsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 

Protokoll 2021-06-03, nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 

 

dok 313193 

Protokoll 2021-06-03 nr 3. Styrelsemöte Västvatten AB 

 

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL samt LSS, period 1  

 

2021/57 

Förslagsställaren Farouk Abo Khamis tycker att kommunen ska bygga en större 

boxningshall så det blir plats för mer människor. Det kommer enligt förslagsställaren 

fler nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den (sannolikt 

nuvarande hall) är för liten. Kultur- och fritidsnämnden, med förvaltning, är just nu 

delaktiga i det långsiktiga stadsutvecklingsprojektet ”Rimnersområdet som ett samlat 

sport- och idrottscentrum”. Medborgarförslaget om en större boxningshall i centrum 

beaktas i processen. Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget om större 

boxningshall i centrum besvarat 

 

2021/55 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom runt Fridhem, Sanders dalar, ovanför 

Sandersdalsskolan och Kasen. Sporten växer enligt förslagsställaren och discgolfbana i 

Uddevalla saknas. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt 

två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma 

positiv skillnad med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med 

en av förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och 

engagemang. Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en 

discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på 

Bodele. 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(5) 

2021-06-01 Dnr KS 2021/00001 

  

 

 

 

2021/237 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. Kultur 

och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en 

discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Sanders dalar, 

Gustafsberg eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen 

har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på 

Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel. 

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele. 

 

2021/78 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en 18-håls discgolfbana 

mellan Skogslyckan och Kurveröd (i Sanders dalar). Kultur och fritid har mottagit ett 

antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en discgolfbana, platser för detta som 

föreslås är bland annat vid Fridhem, Gustafsberg eller I17-området, alternativt 

Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom 

ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och 

åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel.Kultur och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med 

utplacerade korgar på Bodele. 

 

2021/87 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom vid Gustafsberg eller I17-området, alternativt 

Bjursjöområdet eller i en skog. Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom 

ram inköpt två korgar samt placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och 

åstadkomma positiv skillnad med tilldelade medel. Kultur och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla med hänvisning till projektet med 

utplacerade korgar på Bodele. 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-05-25 

 

2020/782  

Ett medborgarförslag om att belysa Sörkälleparken har inkommit. Medborgarförslaget 

stämmer överens med samhällsbyggnadsförvaltningens planer om att uppgradera 

belysningen på gångvägen som går genom parken samt att installera en ny belysning 

runt fontänen. Åtgärden är budgeterad och kommer att genomföras under 

nästkommande år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgaförslaget.  
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2021/157  

Ett medborgarförslag om ställplats för husbilar har kommit in från Ulrika 

Kristoffersson. Ställplatsen bör ha ett centralt läge och ha möjlighet till dusch/wc samt 

tömning av vatten och toa med mera. Förslagsställaren föreslår Skeppsviken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med en utredning om alternativa ställplatser 

för campingfordon där bland annat Skeppsviken ingår som område. Skeppsviken har 

även tidigare varit uppe i en studie där det framkom att en detaljplaneändring måste 

utföras för ändamålet samt att vatten och avlopp måste dras från en förbindelsepunkt på 

andra sidan vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

 

2019/841  

Ulf Larsson föreslår i sitt medborgarförslag att använda LED-ljus som gatubelysning 

samt att reducera höjden på gatustolparna i syftet att spara energi och öka 

trafiksäkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar nyheter om ny teknik på 

området. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att implementerande av smart 

belysning inte skulle ge någon större samhällsvinst i jämförelsen med de höga 

investeringskostnaderna. Däremot har förvaltningen planer på att successivt byta ut 

högnatriumlampor till LED på kommunens vägar och gator. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgaförslaget besvarat. 

 

2020/516  

Magnus Jacobsson m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att Fjällvägen, mellan södra och 

norra korsningen med Boxhultsvägen, ska förses med fler farthinder och/eller att två av 

avsmalningarna får en ny utformning så att hastigheten sänks. Åtgärden får inte 

innebära risk för vibrationer och stötande ljud i vägbanan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte finns tillräckliga 

skäl till att anlägga fler fartdämpande åtgärder på sträckan eller att bygga om de två 

avsmalningarna som saknar upphöjning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

 

2021/177  

Det har inkommit ett medborgarförslag (ungdomsförslag) från en gymnasieelev om att 

Uddevalla kommun borde ge matkort till alla kommunens ungdomar som har 

distansundervisning för att de ska få tillbaka den trygghet som skolmaten ger till många 

skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas i någon av kommunens restauranger 

vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att driva sin verksamhet. 

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget. Barn och 

utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att ge ut matkort till 

gymnasieelever som har distansundervisning. 
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2021/326 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare, Vivian Fräknefjord, i Miljöpartiet efter Stig 

Marklund 

 

313473 

Beslut från barn och utbildningsnämndens om att  sammanträden inte längre är 

offentliga, de är stängda från och med 2021-08-17. 

 

313501 

Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 21-06-07  Budget 2022 för 

Västra Götalandsregionen 

 

2021/160  

Madelen Heino Tavemark har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om utökat 

utbud för 25-års jubilarer. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska erbjuda de 

jubilarer som varit anställda i 25 år en rekvisition på en summa. Uddevalla kommun har 

sedan 2018-02-01 avtal med leverantörer för val av 25-årsgåva. Nuvarande avtal löper 

ut 2021-08-31. Medarbetarna som uppnått 25 års anställning har tidigare kunnat välja 

olika alternativ varav ett alternativ har varit resa men p g a pandemin har det resebolag 

kommunen upphandlat med gått i konkurs. Eftersom avtalet för 25-årsgåva snart löper 

ut har kommunen påbörjat ny upphandling. Kommunstyrelsen beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående arbete. 

 

2020/799 

Skredsviks samhällsförening, genom Leif Kristiansson, har inkommit med 

medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik. Av förslaget framgår att 

samhällsföreningen står kostnaden för underhåll och drift av 28 gatlyktor i Skredsvik. 

Belysningen förbrukar cirka 10 000 kwh per år. Förslagsställaren framför att kommunen 

borde bidra till driftkostnaderna.  

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka 

ställen i vår kommun där man på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga 

vägnätet samt förslag till principer för kommunala bidrag till den verksamheten, samt  

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

2021/72 
Medborgaren önskar att Uddevalla kommun initierar en uppdatering för södra delen av 

detaljplan FO3, med syfte att medge utökade byggrätter. Medborgaren önskar vidare att 

kommunen redan innan en ny uppdaterad detaljplan, för berört område, vinner laga kraft 

medger större byggrätter än vad som idag är tillåtet enligt gällande plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunen avser att uppdatera södra delen av 

detaljplan FO3, att kommunen inte har några möjligheter att tillgodose önskemålet att 

tillämpa ett interims-förfarande innan nämnd detaljplan vinner laga kraft, samt  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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2020/421 

Ett medborgarförslag om hjärtstartare gör allmänheten vid Forshällaskolan har 

inkommit. Förslaget motiveras av att det tar lång tid för ambulans att hinna fram till 

området och att det skulle öka säkerheten för elever och personal. 

Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en utvärdering/kartläggning av 

förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun och tillgängligheten under dygnets 

alla timmar 

 

2021/103 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i de kommunala bolagen år 

2020 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings 

AB, Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, 

Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten 

AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB, Mediapoolen Västra Götaland AB 

samt Kommunassurans Syd försäkrings AB under år 2020 bedöms ha varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna, att särskilt följa utvecklingen av verksamheten i Uddevalla 

Omnibus AB:s dotterbolag Lysekils Busstrafik AB, 

 

 

 

 



 

Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
      X    Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 

o Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period:      1 febr – 30 april 
                                                                             
År: 2021                     ❑     Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                                                                                                               

                                       
                                                                                               

Datum för 
beslut/avbrott 

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

2019-07-08 21/19 Särskilt boende för äldre  X 

2019-11-19 3/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-02-17 9/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-03-18 13/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-03-23 15/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-03-23 16/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-04-14 20/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-05-19 22/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-06-26 23/20 Särskilt boende för äldre X  

2020-06-26 24/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-07-16 25/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-08-14 26/20 Särskilt boende för äldre  X 

2020-08-27 27/20 Särskilt boende för äldre X  

 



       

 

 

Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS  
 

X   Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
      X   Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period: 1 febr – 30 april    
                                                                             
År: 2021                          ❑     Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                                                                                                               

                                       
                                                                                               

   Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

2017-08-22 1/18 Bostad för vuxna X  

2017-11-06 4/18 Bostad för vuxna  X 

2019-04-12 32/19 Ledsagarservice  X 

2019-01-17 1/20 Daglig verksamhet X  

2019-11-12 10/20 Ledsagarservice X  

2019-12-06 12/20 Avlösarservice i hemmet   

2019-12-19 16/20 Daglig verksamhet X  

2019-12-11 19/20 Daglig verksamhet  X 

2020-01-09 20/20 Ledsagarservice  X 

2020-03-17 35/20 Kontaktperson  X 

2020-01-01 38/20 Boende vuxna  X 

2020-03-31 39/20 Korttidsvistelse  X 

2020-04-06 40/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 41/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 42/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 43/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 44/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 47/20 Daglig verksamhet X  



       

 

2020-04-20 48/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 49/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 50/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 51/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 52/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 53/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 54/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 57/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 58/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 59/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 60/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 61/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 62/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 63/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 64/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 65/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 66/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 67/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 69/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 70/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 71/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 73/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 74/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 75/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-07 76/20 Korttidsvistelse  X 

2020-04-09 77/20 Kontaktperson X  

2020-04-09 78/20 Kontaktperson X  

2020-04-09 79/20 Kontaktperson  X 

2020-04-09 80/20 Kontaktperson  X 

2020-04-09 81/20 Kontaktperson X  

2020-04-09 83/20 Kontaktperson  X 



       

 

2020-04-09 84/20 Kontaktperson  X 

2020-04-09 85/20 Kontaktperson X  

2020-04-09 86/20 Kontaktperson  X 

2020-04-09 87/20 Kontaktperson  X 

2020-04-06 88/20 Daglig verksamhet  X 

2020-04-06 89/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-16 90/20 Korttidsvistelse X  

2020-04-06 91/20 Daglig verksamhet  X 

2020-05-13 94/20 Daglig verksamhet X  

2020-06-08 100/20 Boende vuxna  X 

2020-06-16 101/20 Kontaktperson  X 

2020-07-07 104/20 Daglig verksamhet  X 

2020-02-27 105/20 Daglig verksamhet X  

2020-04-06 106/20 Daglig verksamhet  X 

2020-08-31 108/20 Ledsagarservice X  

2020-09-10 109/20 Ledsagarservice X  

2020-09-11 110/20 Ledsagarservice  X 

2020-09-21 111/20 Ledsagarservice  X 

2020-01-28 112/20 Ledsagarservice X  

2020-09-24 113/20 Daglig verksamhet  X 

2020-09-29 114/20 Ledsagarservice X  

2020-10-05 115/20 Boende vuxna  X 

2020-10-13 116/20 Daglig verksamhet  X 

2020-02-10* 1/21 Ledsagarservice  X 

2020-10-08 2/21 Kontaktperson  X 

2020-10-08 3/21 Kontaktperson  X 

2020-10-14 4/21 Kontaktperson X  

2020-10-21 5/21 Korttidsvistelse  X 

2020-11-20 6/21 Kontaktperson  X 

2020-11-24 7/21 Korttidsvistelse X  

2020-11-30 8/21 Kontaktperson X  



       

 

2020-12-02 9/21 Avlösarservice i hemmet X  

2020-12-29 10/21 Daglig verksamhet X  

2021-01-13 11/21 Boende vuxna  X 
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Medborgarförslag om 10-år¡gt arrendeavtal, till uddevalla
Kommun

ljunOskile Segelsällskap - LjSS - är en ideell allmännyttig idrottsförening som
bildades 1962 och idag har nära 400 medlemmar och mão netyaligt fler
d""lt9,g!Ig i vår verksamhet. Ârligen bedriver de seglarskola för unldornur, Under
sãväl 2o2o som 2021 gick ca 125 deltagare inågoñ av deras kursãr, från de allra
yngsta i Piratskolan till äldre i vuxenseglarskola, men med majoriteten i den
traditionella seglarskolan för ungdomai i skolåldern.
Jämte deras utbildningsverksamhet året runt samt deras tränings- och
tävlingsverksamhet når de ut till en bredare allmänhet i ett aktivt friluftsliv.
Deras vision är "Fler segel på viken,,.

De ser att kommunen gärna profilerar sig bl,a. med sitt havsnära läge. De
hoppas och tror att de kan kunna stödjalefta genom deras öppna värksamhet,
och därigenom kunna bidra till att öka attraktionskraften för kommunen. De vill
också vara med tillsammans med kommunen för att göra strandpromenaden
förbi deras anläggning attraktiv och tillgänglig för allmänheten i ett
översvämningsskyddat lä ge.

De hoppas och tror också att deras satsning mot att etablera LjSS som en
etablerad allsvensk klubb inom svensk segling är positivt för Uddevalla kommun.
De är f.n. en av de två allsvenska idrottsforeñingarna inom uå. f.orrrn.
Deras föreningsverksamhet omfattar ett flertal verksamhetsområden, och som i
deras visionsplan visar på att dessa förutsätter en långsiktighet for aút kunna
utvecklas på ett tillfredställande sätt, Detta gäller aveñ de ãlore seglare varav ett
flertal pensionärer, som under de senaste åren funnit det vara sociãlt trevligt
med en samlingspunkt hos dem för att utöva RC-segling.

De vill satsa och kunna se långsiktigt och hållbart mot framtiden bl,a, inom
följande fem verksamheter;

En funktionell och säker seglarskola kräver underhâlt och reinvestering avjolleparken, samt av de säkerhetsbâtar som används. Detta fordrar m¡nst en 70-
ârig horisont utifrân ett ekonomiskt perspektiv.

Deras planerade satsning pâ att etablera L,rSS som en parasegtingsförening
innebär âtminstone en 5-ârs horisont ut¡fiån investerÌngsbehovet för bryggor,jollar och säkra och godkända lyftanordningar (personlyft).

De vill kunna arrangera sâvät större nationella som internationella tävlingar,
vilket kräver en 3-5-ârig framförhâttning utifrân överordnade förbunds
tidshorisont.



De har ett klubbhus som är 47 fir gammalt och som mer och mer kräver 
underhfill och investeringar av större belopp. Ett fungerande klubbhus är en 
förutsättning för att de ska kunna bedriva en fungerande ungdoms-, tävlings
och utbildningsverksamhet. Detta kräver en 10 - firig ekonomisk horisont. 

De vill kunna fortsätta med att erbjuda sina medlemmar en service i form av 
vinterförvaring av bfitar, och pfi ett miljömässigt och hfillbart sätt. Förutsätter 
investeringar i bl.a. bfittvätt, vilket ekonomiskt fordrar en 10 - firig horisont. 

De vill som förening kunna få samma möjligt till att bedriva och utveckla enligt 
ovan som andra föreningar inom Uddevalla kommun, och inte fortsätta att 
bedriva verksamhet utifrån idag med ett 1 - årsarrende. 

Exempel på andra föreningar inom kommunen som erhållit längre förutsättningar 
för att bedriva sin verksamhet är Hogstorp IF (5 + 5 år), Ljungskile 
Hembyggdsförening (10 + 5 år), och Uddevalla Tennisklubb (friköpt fastighet). 

Genom deras nuvarande avtalsförhållande av arrendekontraktet utesluts de 
dessutom från att framgångsrikt söka långsiktiga bidrag genom bl.a. Allmänna 
Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 

Vi är elva privatpersoner bosatta i Uddevalla kommun som hoppas och tror på 
att kommunen vill ge LjSS möjligheten att möta deras ambitioner och 
visionsplan, och teckna ett arrendekontrakt på tio år med dem. 

Kontaktperson i frågan: 
Matz Brown, 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 augusti 2021 22:27 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
vägskydd 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag hoppas att järnbarriär placerades efter att hovhults förskola åkte ner på vägen på grund av att 
några barn körde ner sina cyklar eller skotrar när bilar passerade i fortkörning 
 
Dagens datum: 
30|8|2021 
 
Namn: 
Osama almasoud 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Torget 
 
Ditt medborgarförslag: 
Ni bör göra rent statyn av Karl X Gustav på torget 
 
Dagens datum: 
27/8 
 
Namn: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 augusti 2021 16:11 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Blickfång 
 
Ditt medborgarförslag: 
En värdig symbol för infarten i hamnen med små medel göra spannmål-cilo till en slottsliknanande 
siluett. Vilken stad kan stoltsera med det? 
 
Dagens datum: 
20210815 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 augusti 2021 13:04 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
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Medborgarförslag från Agne Olausson,  

  

Jag föreslår att kommunen ska fatta beslut om att återkalla EA (EgetAvlopp) beslut som inte 

uppfyller de tillämpningskrav som anges i enlighet med:  EU direktiv WFD 

(2000/60/EC)     Guidance document no 1 ”Economics and the environment”. 

Miljö-nyttan skall hädanefter därmed ställas mot öppen ekonomisk redovisning som klart 

motiverar såväl fortsatta EA inspektioner som de kravframställningar som kommunen utsätter 

EA egendomsinnehavaren för. 

  

Översikt/underlag se: Miljö-Dom: Vänersborgs TR M 220–19 Dom 2019-06-27  

Genomförande sker enligt antagen EU lagstiftning. 

Kommunens ansvarighet och undersökningsförpliktelser: 

Direktivets tillämpningskrav är enligt proportionalitetsprincipens testförfarande i tre steg som 

är generellt antagen fördrags-lagstiftning vilken tillämpas av samtliga EU:s medlemsstater. 

Källa Uddevallakommunen/miljödomstolen: 

https://sormedsjonsbyforening.se/onewebmedia/Va%CC%88nersborgs%20TR%20M%20220

-19%20Dom%202019-06-27%20%284%29.pdf 

Fakta om EA trekammarbrunn med infiltration: För normalfamiljen så motsvarar 50 Års EA 

användning att:  290 gram fosfor / 1000 Kg jord permanent binds in till de naturligt 

förekommande jordmetallerna redan inom 10 meters plymområde. Den 100 %-iga 

fosforinlagring som sker ca 1 meter under mark är efter 50 år värd 513 kr (i dagens 

penningvärde). För ett kommun-anfört och konstaterat övergött vatten/drag så skall 

*reduktionsåtgärdandet värdesättas. Samtliga påverkansbidrag skall kunna anges i *kronor / 

kg / År. Rättsstatens grundläggande rättigheter omfattar EA egendom och dess användning, 

inskränkningar skall kunna motiveras genom strikt ekonomisk och helt öppen 

jämförbarhet.        (*enl. direktivlag)   

  

Eriksberg 210719 

Eftersom ärendet behandlas elektroniskt undertecknas handlingen ej. 

mailto:kommunen@uddevalla.se


Diarienummer och handläggare kan meddelas till mejl:   

eller sms:   
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PARTER 
 
Klagande 
Svenning Ericsson 
Lönnrunan 54  
423 46 Torslanda 
  
Motpart 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut av den 17 februari 2018 i ärende nr 
505-27248-2018, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Begäran gällande omprövning av förbud gällande utsläpp av avloppsvatten på 
fastigheten Grinneröds-Lissleröd 1:8 i Uddevalla kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen undanröjer underinstansens beslut och återförvisar målet 

till nämnden för fortsatt prövning enligt domskälen. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun (nämnden) beslutade den 24 maj 

2018 (§ 139, dnr SBN 2018/00213) att avslå Svenning Ericssons begäran om 

omprövning av nämndens tidigare beslut (§ 142, dnr SBN-EDP 2016/0175) om 

förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från wc och bad-, disk- och 

tvättvatten på fastigheten Uddevalla Grinneröds-Lisseleröd 1:8. Svenning Ericsson 

överklagade nämndens beslut av den 24 maj 2018 till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (länsstyrelsen) som i beslut den 17 december 2018 avslog 

överklagandet. 

 

Svenning Ericsson har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Svenning Ericsson har yrkat  

att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens beslut, ska upphäva 

nämndens beslut och återförvisa målet till nämnden för prövning i sak. Han har 

härvid anfört bl.a. följande. 

 

Grund för överklagandet 

Svenning Ericsson anför att nämndens beslut är uppenbart felaktigt på följande 

grunder. 

- Prövningen var felaktig i förhållande till uppgifterna om vattenstatus för 

Bratteforsån i VISS. 

- Prövningen har skett utifrån felaktiga vetenskapliga utgångspunkter då det 

inte förekommer någon övergödning. 

- Nämnden har inte tillämpat proportionalitetsprincipen. 

- Nämnden har inte gjort en äganderättsprövning enligt RF 2:15. 
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Nämndens beslut är alltså uppenbart felaktigt och ska därför ändras. Det är ej 

proportionerligt och strider mot miljöbalken, EU-direktivet 2000/60 Water 

Economic. Det krävs inte några kompletterande utredningsåtgärder för att klarlägga 

om sakförhållandena, som beslutet grundar sig på, är felaktiga utan det kan enkelt 

konstateras genom det underlag han tagit fram och sammanställt, samt av 

kommunens egna uppgifter.  

 

Stöd för överklagandet 

1. SFS 2017:900 Omprövning av uppenbart oriktigt beslut 

2. Proportionalitetsprincipens tre kriterier ska uppfyllas, allmän rättsprincip 

samt företrädelseprincipen åberopas 

” i) . Först proportionalitet därefter ii).”rimlig i förhållande till miljönyttan.” 

3. EU200/60 W Economic anger att ingripande krav skall baseras på beräkning 

samt redovisning i steg: 

1.) Konstaterande om vattenbedömning anger ej ”God” 

2.) Om ej God anges så ska reduktionsberäkning ske samt 

målmängdangivelsen i kg/år redovisas 

3.) Stegvis ekonomisk beräkning med samtliga påverkansfaktorer och 

kostnadsredovisning ska specificeras. Redovisningen ska anknytas till det 

önskade miljöutfallet där lägsta kostnad kg/år i allra första hand avkrävs = 

proportionalitetstillämpning. 

4. Myndigheters undersökningsplikt 

5. Direkt effekt 

6. Sammandrag 

 

Omprövning av uppenbart oriktigt beslut 

Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som den 

har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i 

något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter 

eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan 
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att det blir till nackdel för någon enskild part. Principen om myndigheternas 

utredningsansvar, officialprincipen, är grundläggande inom den svenska 

förvaltningsrätten. 

 

Beredning av ärenden  

Utredningsansvaret; enligt 23 § förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett 

ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part 

som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den 

utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs ska 

myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller 

kompletterar framställningen. 

 

Samverkan; enligt 8 § förvaltningslagen ska en myndighet inom sitt 

verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. En myndighet ska i rimlig 

utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller 

yttranden från andra myndigheter. 

 

För att vara laglig ska åtgärden vara proportionerlig i förhållande till det 

eftersträvade syftet. Om en åtgärd går längre än vad som är nödvändigt för att 

tillgodose syftet står den i strid med EUrätten och ska undanröjas. I domen i mål 

261/81, Rau, REG 1982 s. 3961, slog EUdomstolen sålunda fast att om en 

medlemsstat har utrymme för att välja mellan olika åtgärder för att uppnå syftet ska 

den minst ingripande åtgärden väljas. 

 

Hans överklagande redovisar hur uppenbart oriktigt beslutet är, att: i) kommunen 

har brustit i sin skyldighet av undersökning, ii) kommunen har anfört att rimlighet 

råder i förhållande till miljönyttan som anförts genom att införa ett användarförbud 

av hans avloppsanläggning som grundats på fel i påståendet om att tillförseln av 

fosfor hotar Bratteforsåns vatten. 
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Kommunens påståenden strider mot lagligheten eftersom: 

1. Överföringsbäcken med tillförseln till åvattnet är näringsfattig  

2. Åvattnet som av kommunen anges som hotat har av vattenexpertisen angetts 

som GOD samt 

3. Avloppssystemet uppfyller s.k. normal fosforreningsnivå vilket även 

uppfyller länsstyrelsens vattenexpertisrekommendation för Brattefosåns 

vatten. 

4. Det förbud samt det vite som avkrävs är av uppenbara skäl inte miljömässigt 

motiverbart. 

5. Upplysningsvis så anges härmed att: Fosfor är det 11:e vanligaste 

grundämnet i jordskorpan med en medelkoncentration av ca 1 120 g/ton och 

som i handelsledet kostar jordbrukaren mellan 12¬22 kr/kg men som 

kommunen har avkrävt mig att minska med maximalt 27 g/år till en 

beräknad fosforreduktionskostnad 1 270 000 kr/kg/år 

 

Kommunen hade enkelt genom att ta del av hans vattenprov, resultatet från Statens 

provningsanstalt, samt kontrollera åvattnets status i VISS, 

Vatteninformationssystem Sverige kunnat konstatera att det inte finns någon 

övergödning och att det inte föreligger någon risk för kommande övergödning, som 

är relaterad till hans avloppsanläggning. Den hade dessutom konstaterat fel i 

proportionalitetsbedömningen genom att jordbruk, skogsläckaget samt jorderosion 

utgör över 500 kg fosfor/år mot de 27 g som hans fritidsbostad med en exceptionellt 

hög beräkningsförsiktighet kan tillföra per år 

(http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE645711127116&userProfi

leID=3). 

 

Företrädesprincipen och omprövningsbeslutet av vite 

Nationella domstolarna måste bortse från nationella lagar och andra bestämmelser 

när dessa inte är förenliga med unionsrätten (utdrag ur EGdomstolens dom i målet 
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Costa mot E.N.E.L (mål 6/64)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retr%C3%A4desprincipen) 

Kommunen har angett att förbudet och vitet som riktas mot honom är en ”rimlig 

åtgärd i förhållande till miljönyttan” (se Uddevalla kommuns förslag till beslut 

”förbud mot utsläpp av avloppsvatten DNR: 2010:2448). 

Åtgärdskravets rimlighetsbedömning förutsätter dock att proportionalitetsprincipen 

även gäller för kommunens agerande vilket ej har beaktats. För att vara laglig ska 

åtgärden vara proportionerlig i förhållande till det eftersträvade syftet.1 Om en 

åtgärd går längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet står den i strid 

med EUrätten och ska undanröjas (se resonemang ovan avseende domen i målet 

261/81, Rau, REG 1982 s. 3961). 

 

Grunden för god förvaltning är legalitet, objektivitet och proportionalitet. 

 

I rättsfallet RÅ 1996 ref. 44 konstaterar HFD bl.a. med hänvisning till ett 

förarbetsuttalande rörande inkorporeringen av EKMR att en allmän 

proportionalitetsprincip vunnit hävd i svensk rätt. Därefter säger HFD: ”I 

förevarande mål gäller det närmast att avgöra huruvida den praxis som föreligger i 

fråga om dispenser i strandskyddsärenden och som tillämpats av länsstyrelsen och 

regeringen kan anses ligga i linje med den proportionalitetsprincip som enligt vad 

nyss anförts har vunnit hävd i svensk rätt och som i varje fall numera  sedan 

Europakonventionen upphöjts till lag i Sverige  måste beaktas av prövande 

myndigheter och domstolar.  

 

Subsidiaritetsprincipen definieras i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. 

Målet med principen är att garantera att besluten fattas så nära medborgarna som 

möjligt och att man kontrollerar om åtgärder som vidtas på EU-nivå är motiverade i 

förhållande till de möjligheter som finns på nationell, regional eller lokal nivå. 

                                                
1 Regeringens proposition 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 
(https://www.regeringen.se/496fe9/contentassets/89e1a434e6644e8296f316a138452240/enmodern
ochrattssakerforvaltningnyforvaltningslagprop.2016/17:180) 
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Principen innebär mer specifikt att EU, förutom på områden där man har exklusiv 

behörighet, endast ska vidta åtgärder när dessa är mer effektiva än de åtgärder som 

kan vidtas på nationell, regional eller lokal nivå. Principen är nära kopplad till 

proportionalitetsprincipen, enligt vilken åtgärder som vidtas av EU inte får gå 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen.2 

 

Artikel 5 skulle kunna beskrivas som att subsidaritetsprincipen ger en modell för att 

avgöra på vilken nivå beslut ska fattas: EU, nationell, regional eller lokal. Efter att 

den frågan har besvarats återstår att utifrån proportionalitetsprincipen avgöra vad 

som får beslutas. 

 

Rättssäkerhet bygger på principer som oskuldspresumtionen, 

proportionalitetsprincipen, förutsebarhet och allas likhet inför lagen. I EG-

fördragets artikel 220 står det att det är ”Domstolens skyldighet att säkerställa att 

lag och rätt följs vid tolkning och rättsskipning av fördragets regler”. Allmänna 

rättsprinciper fyller då en viktig roll i denna process. Dessa principer, som närmast 

kan klassificeras som primärrätt, är så grundläggande och viktiga att vid ett flertal 

tillfällen har det inneburit att EG-domstolen uttalat att om en rättsregel från 

sekundärrätten strider mot dessa principer så ska den inte tillämpas. Även i en 

senare artikel i EGfördraget kommer rättsprinciperna till uttryck. Enligt artikel 230 

ska domstolen granska lagenligheten av de rättsakter som antas av Institutionerna 

och se till att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning.3 

 

WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (2000/60/EC) 

Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens 

institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på 

det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att 

bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. 

                                                
2 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidarity.html?locale=sv 
3 Allmänna rättsprincipers framväxt och påverkan inom EU 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1335965&fileOId=1646134 
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I och med att alla medlemsstater har infört vattendirektivet i sina länders 

lagstiftning har de därmed förbundit sig att följa alla delar i direktivet och 

förevarande överklagat beslut ska därför omprövas. 

 

Åvattnet har bedömts av vattenexpertis, som anger att ”God Status” uppnåtts med 

avseende på fosforövergödning. EU-direktivet anger krav på att ekonomisk analys 

ska genomföras med utvärdering inför eventuella åtgärdskrav. 

 

Kommunen har ej beräknat eller angivit de totalt dominerande påverkansfaktorerna 

såsom jordbruksövergödningen, skyddsåtgärdskostnader med kantzoner mot 

övergödning, omledning av täckdikning samt öppna diken, skogs påverkansfaktor 

erosionsfaktorn med dess naturliga fosforurlakning, för fosforutläck till åvattnet, 

(redovisning av och med kostnadsanknytning utgör direktivkrav). Att detta krav inte 

har beaktats kan konstateras snabbt och enkelt och det är därmed uppenbart att 

beslutet är felaktigt och att kommunen måste göra om och göra rätt. 

 

EU200/60 W Economic är implementerat i Sverige och därmed i rättssystemet och 

skulle därmed ha tillämpats vid bedömning av vad som är en ”rimlig åtgärd”, vid 

kommunens hantering. Det finns en osäkerhet i de beräknade kostnaderna för 

åtgärder, men framförallt för de uppskattade nyttorna. För att göra undantag för 

orimliga kostnader ska kostnaderna väsentligt överstiga nyttorna.4 Kommunens 

framställan om ett vite som grundats på användarförbudet uppfyller ej direktivkrav. 

 

”Prioritering av åtgärder för god ekologisk status Sjöar och vattendrag Urvalet av 

åtgärder har baserats på kostnadseffektiviteten utifrån att grundläggande åtgärder 

                                                
4 Sid 56 ”Orimliga kostnader” 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3%96 
vriga%20publikationer/Rapport201619  
%C3%85tg%C3%A4rder%20mot%20%C3%B6verg%C3%B6dning.pdf 
*27 g maximal fosforreduktionspåverkan 
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som ökad rening i massaindustri enskilda avlopp *till normal skyddsnivå alltid har 

prioriterats. För en enskild vattenförekomst kan urvalet exemplifieras med data från 

exemplet i kapitlet om summering av åtgärder. 

 

Efter marginaleffektsjustering hade åtgärderna i vattenförekomsten den 

reduktionspotential, kostnad och kostnadseffektivitet. Om åtgärdsbehovet i den 

fiktiva vattenförekomsten är 5 500 kg fosfor per år, kan prioriteringen underlättas 

genom att sortera åtgärderna i kostnadseffektivitetsordning och presentera dem i en 

”åtgärdstrappa” (Figur 4). 

 

En prioritering enligt kostnadseffektivitet skulle innebära att alla åtgärder upp till 

kalkfilterdiken (nummer sju i Figur 4) som har en kostnadseffektivitet på 4400 

kronor per kg fosfor och år behövs för att uppnå god ekologisk status. Den totala 

kostnaden för åtgärderna i vattenförekomsten blir då cirka 12 miljoner kr per år. 

Observera att om marginaleffektsjusteringen inte utförts skulle bedömningen av den 

totala kostnaden ha underskattats till cirka åtta miljoner kronor. ” 

 

Prioritering av åtgärder för god ekologisk status Sjöar och vattendrag Urvalet av 

åtgärder har främst baserats på kostnadseffektivitet, samt utifrån att grundläggande 

åtgärder som ökad rening i massaindustri och enskilda avlopp till normal 

skyddsnivå alltid har prioriterats. För en enskild vattenförekomst kan urvalet 

exemplifieras med data från exemplet i kapitlet om summering av åtgärder. Efter 

marginaleffektsjustering hade åtgärderna i vattenförekomsten den 

reduktionspotential, kostnad och kostnadseffektivitet som visas i Tabell 12. Om 

åtgärdsbehovet i den fiktiva vattenförekomsten är 5 500 kg fosfor per år, kan 

prioriteringen underlättas genom att sortera åtgärderna i 

kostnadseffektivitetsordning och presentera dem i en ”åtgärdstrappa” (Figur 4). En 

prioritering enligt kostnadseffektivitet skulle innebära att alla åtgärder upp till 

kalkfilterdiken (nummer sju i Figur 4) som har en kostnadseffektivitet på 4400 

kronor per kg fosfor och år behövs för att uppnå god ekologisk status. Den totala 
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kostnaden för åtgärderna i vattenförekomsten blir då cirka 12 miljoner kr per år. 

Observera att om marginaleffektsjusteringen inte utförts skulle bedömningen av den 

totala kostnaden ha underskattats till cirka åtta miljoner kronor. 

 

Ovanstående ”ETT EXEMPEL” anger en beskrivning som ger information om hur 

föreskriven proportionalitet kan tillämpas. 

 

Avloppsanläggningen i nu aktuellt mål uppnår redan, i nuvarande välfungerande 

skick, med råge 70 % fosforreduktion (tot.P) som föreskrivs att gälla för ”normal 

skyddsnivå” samt för Bratteforsåns vattenbedömning.5 

 

För att kunna bedöma proportionalitet samt fatta beslut som är lagliga enligt EU-

rätten måste ekonomisk analys integreras i de miljöåtgärdskrav vilka kommunen 

beslutar om. 

 

Hans överklagan omfattar beräkningen som tydliggör och anger att ytterligare 

fosforreduktion ifrån nuvarande normal till hög skyddsnivå för den näringsfattiga 

bäcken samt för åvattnet utan övergödning som allra mest kan resultera i en årlig 

fosforreduktion med 27 g samt att fosforreduktionskostnaden som knyts till 

”miljöåtgärdandet” motsvarar 1 270 000 kr/kg/år. 

 

I förevarande fall har nämnden bortsett från proportionalitetskravet genom 

(EU200/60 W Economic) samt: Lagstiftarens angivelse genom ”så inte orimliga 

Prop. 1997/98:45 232 krav ställs på verksamhetsutövaren med hänsyn till den effekt 

som skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten kommer att ha på miljön och 

kostnaderna för dessa åtgärder”. 

Det är möjligt att miljötjänstemän samt del av juristkåren bedömer det som 

proportionerligt och att i överensstämmelse med EU-direktiv samt lagstiftarens 

intention värdera en handelsvara som endast kostar 22 kr/kg och som helt fritt 

                                                
5 NFS 2006:7 sid4 



  Sid 11 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 220-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

sprids ut samt åstadkommer ca 97 % av övergödningseffekt ska utvärderas till en 

”rimlig” reduktionskostnadsnivå som uppgår till 1 400 000 kr/kg/år. 

 

Nedan följer en ironisk betraktelse som berör fosforärendets ”grund”: 

HC Andersen var en berömd dansk barnboksförfattare med en god 

iakttagelseförmåga. I sagoberättelsen om ”Kejsarens nya kläder” så träffar 

författaren mitt i prick, då endast ett litet barn vågar sig på att uttala vad samtliga 

skattefinansiärer ser. Kungen kråmar sig däremot, paraderar och låtsas tro sig att 

vara välklädd i guldbrokad eftersom de levererats av högavlönade lismande men 

helt värdelösa bedragare och hovskräddare som grundlurat honom. 

”Men miljökejsaren är ju fullständigt naken”... 27g ”fosforguldtrådskläder” som 

enligt dagens ”miljöskräddare” ska betalas med 1 400 000 kr/kg i stället för 22 

kr/kg... 

 

Direkt effekt 

Hans rättigheter varken tillgodoses eller tillämpas genom det 

myndighetsförordnande som riktas mot honom och därför ska de unionsrättsliga 

bestämmelserna ges direkt effekt. 

 

Genom att tillträda den europeiska unionen har Sverige lämnat över en del av sin 

suveränitet för att skapa en ny gemensam rättsordning. Denna rättsordning ska inte 

bara komma medlemsstaterna till godo utan också deras medborgare. Fysiska och 

juridiska personer inom EU kan direkt inför nationell domstol avkräva sin rättighet 

om personen upplever att dess rättigheter i EUlagstiftningen inte tillgodoses eller 

tillämpas av medlemsstaten. 

 

Ett klarläggande 

Till offentligrätten brukar olika principer kopplas. Några av dessa är 

- Legalitetsprincipen  Handlingar och beslut måste ha stöd av lag/ha 

författningsstöd. 
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- Objektivitets- och likhetsprincipen  Alla ska behandlas lika vilket bland 

annat betyder att jäviga tjänstemän inte får handlägga ett ärende. 

- Proportionalitetsprincipen  En princip som blivit starkare i och med 

EUrätten, som syftar till att vara ett skyddsnät för den enskilde. De medel 

de allmänna tar i anspråk ska stå i proportion till de mål de önskar uppnå. 

- Officialprincipen  En förvaltningsmyndighet bär det yttersta ansvaret för att 

ett ärende blir ordentligt utrett. 

- Rätten till partsinsyn  En part i en beslutsprocess har rätt till insyn i ärendet. 

- Myndighetens motiveringsskyldighet  En förvaltningsmyndighet måste 

alltid motivera sina beslut (en del av skyddet för objektivitets och 

likhetsprincipen). 

 

Utsläpp av fosfor från anläggningen 

Till anläggningen förs avloppsvatten från [disk, dusch, toalett] från fritidshuset. 

Bostadshuset är ca 65 kvm. Anläggningen är försedd med en 3 m3 slamavskiljande 

trekammarbrunn samt en 15 m2 grusbädd för infiltration. Dimensionering har utgått 

ifrån att omhänderta och reducera fosfortillförseln ifrån 4 till 5 permanentboende. 

Efter slamsugning med *2,55 personer i hushållet tillförs 650g/år (70% närvaro 

1,5gpd 1/3de1 i slam). Fastigheten används dock för fritidsboende (180 pd /år) och 

där **180g / år lagras in i fastighetsägarens jordmassor. * Normalfamilj enl. SCB 

** 2kr fosfor-göd värde 

 
Påståendet att anläggningen via bäcken skulle föra ut fosfor i Bratteforsån är helt 

befängt. Detta har han kunnat visa genom data om hur forfor reduceras i mark (22 

paper se nedan). Uppgifterna styrks ytterligare av bevisningen om att bäcken som 

påstås ha kunnat överföra fosfor till Bratteforsån konstaterats som näringsfattig. 

Även kommunens påstående om att Bratteforsån är övergödd saknar grund. 

 

Relevant forskning 

Forskningsrapporterna är baserade på 22 paper som redan i januari 2006 

sammanställdes och offentliggjordes och där EA lika fastighetsägaren mycket noga 
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har undersökts med avseende på fosforpåverkan till vatten efter retention 

(fosforupptag i jord). Slutsatsen ges i sammanfattningen som anger att 99 % av 

fosfortillförseln i mark ifrån EA generellt redan binds in då flödessträckan igenom 

jord är 10 m. Därefter så tillförs ingen fosfor till recipienten (vatten). Även hur ålder 

påverkar fosforreduktion i jordmassorna har undersökts, resultatet uppvisar att inga 

tecken kan påvisas som anger att retentionsförmågan avtar (75 års konstant 

fosfortillförsel anges) Wieskl and Howes 1992. Robertson 2 000 anger att endast 

0,2 % av retentions-jordens totala (Fe) järninnehåll hade bundit in hela 

fosfortillförseln ifrån ett EA efter 2 års fosfortillförsel."Suggesting that the system 

would remain effective for many years". Samtliga paper är författade efter mycket 

omfattande fältmässigt genomförda och noga analyserade provtagningar som har 

genomförts av mycket ämneskunniga experter inom området. 

 

Att sammanfattningen som anges är mycket väl underbyggd står därmed utom all 

rimlig tvekan. EA med slamavskiljning ger generellt ett 100 % fosforupptag i 

jordmassor redan inom 10 meter ifrån avloppsbädden. 

 

Sammandrag 

Nämndens beslut att förbjuda avloppsanläggningen och besluta om vite är 

uppenbart oriktigt, vilket nämnden enkelt kunnat konstatera och det är även enkelt 

att rätta beslutet varför nämnden haft en skyldighet att rätta sitt felaktiga beslut. 

 

Sveriges lagstiftande församling har, utan att något undantagande anges, bekräftat 

giltigheten av EUdirektiv som överordnad såväl miljöbalken som 

förvaltningslagstiftning. Det finns flera rättsfall som visar hur tillämpbarheten av 

proportionalitetsprincipen har implementerats i flera rättsfall, vilket innebär att 

denna allmänna rättsprincip gäller för hans överklagande. 

 

Uddevalla kommun har i ärendet bl.a. gjort följande. 
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1) Bortsett från proportionalitetsprincipen med testförfarandet enligt 

Vattendirektivet så är kommunens anförande om att en avvägning enligt 2 

kap. 7 § miljöbalken ”att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan” 

uppenbart oriktig. 

2) Såväl sakfel samt uppenbara faktafel har uppdagats i kommunens 

beslutsunderlag, dessa brister har legat till grund för det uppenbart felaktiga 

avslagsbeslutet av hans vitesöverklagan samt dess omprövningsbeslut. 

3) Felaktigheter och undanhållen fakta: uteblivet proportionalitetstest, Viss 

vattenexpertisrapportering, åvattenbedömningen, bäckvattenpåverkan, 

avloppsfunktionen, bygglovsgivandet, anläggningens åldrande, 

infiltrationsförmågan, fosforupptag i mark samt slamavskiljning, 

fosformängd, fosforkostnad, konstruktion (luftare) samt antaget 

vattendirektiv. 

4) Underlåtit att såväl inhämta samt ta del av de fakta som gäller för 

överklagansärendet i sak. 

5) Underlåtit att ta fram och redovisa den beräknade fosforpåverkan med dess 

ekonomiska redovisning enligt EU:s vattendirektiv. (EU200/60 W 

Economic). Det har alltså inte varit rätt att rikta ett ingripande åtgärdskrav 

utan att göra en sådan beräkning. Hade beräkningen gjorts så hade aldrig 

bedömningen om kravåtgärdande för hans avloppssystem uppkommit. 

Uddevalla kommuns fosforreduktionskrav uppfyller inte EUdirektivet 

(Vattendirektivet) som anger att det ska upprättas samt redovisas vilket 

reduktionsmålvärde som eftersträvats och att redovisning ska anges i antalet kg/år, 

samt att reduktionsangivelsen även ska ange kostnadsutvärdering där jämförelsetal 

upprättas. Direktivet anger skyldighet att respektive fastighetsinnehavares 

påverkansgrad bedöms separat. 

 

Egendomsrätt, medborgarens skydd mot myndighets maktmissbruk där ekonomiska 

förutsättningar anges som grundläggande kriterier då årliga kostnadsfördyringar 

utkrävs. Proportionalitetsprincipen är antagen i allmän rättsprincip som även 
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innebär att ekonomiska hänsynstaganden med jämförbarhet iakttages för att utöva 

krav på reducerande fosformiljöåtgärder 

i) Dels ska kunna konstateras om vattnet är bedömt som GOD. 

Bratteforsån är bedömd som GOD. 

ii) Dels så ska ett reduktionsmål beräknas, fastställas samt anges, 

exempelvis antal kg fosfor/år 

iii) Dels så ska samtliga påverkansfaktorer med dess separerade 

utfallskostnader beräknas och kunna kostnadspresenteras separat inför 

varje proportionalitetsbedömning inför åtgärdskrav och 

åtgärdandebeslut. 

 

Familjens årsreduktionskostnad för fosfor från nuvarande påverkansnivå är 

beräknad till 400 000 kr/kg/år1 270 000 kr/kg/år. 

 

Det är visat och det är vedertagen fakta om att deras fritidshus med dess användning 

oerhört högt antaget släpper ut ca 27 g fosfor/år. Avstånd från de nedgrävda 

infiltrationsrören till bäcken är ca 80 m, att fosforreduktionen dels sker i 

slamavskiljaren med 1/3 del av 270 g/år samt att jordmassorna, vilka uppgår till 825 

ton, därefter tillförs 180 g/år, vilket enligt redovisade och anförda undersökningar, 

uppvisar att 100 % retention (fosforinbindning) redan sker inom 10-15 m från 

infiltrationsrören. 

 

Med beaktande av ovanstående och åberopad bevisning ska domstolen upphäva 

nämndens beslut och återförvisa målet till nämnden för erforderlig handläggning. 

 

Nämnden har  

bestritt yrkandet och till stöd för sin inställning anfört bl.a. följande.   

 

Det finns ett tillstånd från 1976 för inrättande av avloppsanordning innehållande en 

3 m3 stor slamavskiljare och en markbädd med måtten 7,5 x 2 meter. Tillståndet 
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avsåg endast BDT-vatten då det fanns mulltoalett. Anläggningen anlades 1977 och 

numera går allt avloppsvatten till anordningen. Tillsynsärendet öppnades 2010. Det 

ursprungliga förbudsföreläggandet utan vitessanktion från 2012 överklagades i alla 

instanser, men ändrades inte. Svenning Ericsson överklagade även det 

vitessanktionerade förbudet från 2016, men överklagandet kom in för sent och 

avvisades. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte se att fastighetsägaren anför något i 

ärendet som skulle föranleda någon annan bedömning än att utsläpp av 

avloppsvatten, framförallt wc-vatten, från fastighetens befintliga avloppsanläggning 

bör förbjudas. 

 

På fastigheten Grinneröds-Lissleröd 1:8 finns ett hus som används som fritidshus. 

Enligt uppgift från fastighetsägaren (enkätsvar från 2010) finns det i huset diskbänk, 

tvättställ, dusch och framförallt vattentoalett. Fastighetens avloppsanläggning 

anlades 1977 efter tillstånd beviljat 1976 och består av en slamavskiljare och 

markbädd och avsåg att omhänderta hushållets bad-, disk- och tvättvatten. 

Slamavskiljaren har en volym om 3 kubikmeter och markbädden en yta om 7,5 

meter x 2. Enligt fastighetsägarens uppgift (från överklagan 2012) har 

vattenspolande toalett installerats i huset 1987, eller därefter, och avloppet från 

toaletten leds sedan dess till den befintliga bdt-anläggningen. Något skriftligt 

tillstånd för anslutningen av wc-vatten finns ej i kommunens arkiv. Vid tillsynen 

2010 saknades luftarrör på bädden vilket förväntas medföra en nedsatt syretillförsel 

och försämrad reningseffekt som följd. 

 

Efter avloppsvattnet passerat avloppsanläggningen når det efter omkring 50 meter 

ett vattendrag som efter omkring 1 kilometer rinner ut i Bratteforsån, vilken bl.a. är 

ett skyddat Natura 2000-område. Sedan 2010 har samhällsbyggnadsnämnden i 

Uddevalla kommun utfört planerad tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i stora 

delar av Bratteforsåns avrinningsområde och ställt krav på många bristfälliga, eller 



  Sid 17 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 220-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

olagliga, avloppsutsläpp. Fastighetsägare som mottagit åtgärdskrav gällande sina 

befintliga avloppsanläggningar har sedan dess uppgraderat sina gamla, men i många 

fall installerat nya, anläggningar för att leva upp till gällande krav. 

 

Den aktuella anläggningen är 42 år gammal och har de senaste omkring 30 åren 

även tagit emot hushållets wc-vatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

den befintliga avloppsanläggningen är avsedd för att rena hushållets bad-, disk- och 

tvättvatten. Skriftligt tillstånd, anmälan, annan dokumentation eller bedömning, 

saknas för påkopplingen av toalettvatten och förvaltningen bedömer att 

avloppsanordningen inte är att betrakta som tillräcklig för rening av wc-vatten, och 

att det är skäligt att ställa krav på åtgärder. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte se att fastighetsägaren anför något i 

ärendet som skulle föranleda någon annan bedömning än att utsläpp av 

avloppsvatten, framförallt wc-vatten, från fastighetens befintliga avloppsanläggning 

bör förbjudas. 

 

Kort sammanfattning av första tillsynsärendet (vårt dnr: MEA.2010.2448) 

Under 2010 utförde miljö- och stadsbyggnadsnämnden (nuvarande 

samhällsbyggnadsnämnden) planerad tillsyn i området där fastigheten Grinneröds 

Lissleröd 1:8 ingår. Inför den planerade tillsynen skickade nämnden ut skriftlig 

information och platsbesök utfördes av förvaltningens personal den 2 juni 2010.  

 

Efter tillsynen fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om förbud av 

utsläpp av avloppsvatten från den befintliga anläggningen. Beslutet om förbud 

överklagades av fastighetsägaren, med avslag hos länsstyrelsen och mark- och 

miljödomstolen och slutligen meddelade Mark- och miljööverdomstolen i februari 

2012 att ärendet inte beviljas prövningstillstånd. Nämndens beslut om förbud mot 

utsläpp trädde ikraft den 2015-05-31. 
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Kort sammanfattning av andra tillsynsärendet (vårt dnr: MEA.2016.175) 

Efter att det första förbudsärendet trätt ikraft gick samhällsbyggnadsnämnden vidare 

i frågan genom att fatta ett nytt beslut om förbud mot utsläpp, denna gång kopplat 

till ett vite. Nämnden fattade sitt beslut den 14 april 2016 med ett vitesbelopp om 

100 000 kronor, beslutet delgavs fastighetsägaren och vann laga kraft den 2016-05-

15. Fastighetsägaren inkom med överklagan av nämndens beslut om nytt förbud 

kopplat till vite den 2016-05-17. Samhällsbyggnadsnämnden avvisade överklagan 

den 2016-05-20. Beslutet om nytt förbud kopplat till vite trädde ikraft den 2017-04 

30. 

 

Kort sammanfattning av det nu aktuella ärendet gällande begäran av omprövning 

(nämndens dnr: MEA.2017.2060) 

I samband med att nämndens nya beslut om förbud kopplat till vite trädde ikraft 

inkom fastighetsägaren den 2017-05-03 med en begäran om att ärendet skulle 

omprövas. På grund av hög arbetsbelastning hos förvaltningen blev 

fastighetsägarens skrivelse med begäran av omprövning fördröjd.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 maj 2018 att inte 

bevilja fastighetsägarens begäran om omprövning. Fastighetsägaren överklagade 

nämndens beslut, i rätt tid, och nämnden översände ärendet till länsstyrelsen som 

avslog överklagan den 2018-12-17. 

 

DOMSKÄL 

Bevisning 

Svenning Ericsson har som skriftlig bevisning i målet åberopat bl.a. följande. 

- European Commission. Common Implementation Strategy for the Water 

Framework Directive (2000/60/EC) Water Economic. Guidance Document 

No 1 Economics and the Environment – The Implementation Challenge of 

the Water Framework Directive 

https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc8f194e39a79e20322bf607e1/Guid
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ance%20No%201%20%20Economics%20%20WATECO%20(WG%202.

6).pdf 

- Utdrag ur prop. 2016/17:180, En modernare och rättssäker förvaltning – ny 

förvaltningslag (s. 57) 

- Utdrag ur prop. 1997/98:45, Miljöbalk Regeringen överlämnar denna 

proposition till riksdagen (s. 200, 201, 231-232) 

- http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:626040/FULLTEXT01.pdf (s. 

21, 64) 

- http:www.havochvatten.se/hav/samordning—fakta/miljomal—

direktiv/vatten/vattendirektivet.html 

- http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-

756d3694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF 

- (EU200/60 W Economic) 

- https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/53316/Rapport2016-19-

Atgarder-mot-overgodning.pdf 

- Förslag till beslut (Uddevalla kommun) av den 20 oktober 2010, med 

kommentarer, se bilaga 2. 

- Översiktskarta fastighet 

- Provtagningsrapport Bäckvatten  

- Bratteforsåns vattenstatus vid avsyn 

- Ekonomisk rimlighetsavvägning 

- Ekonomisk kostnadskalkyl 

- Fosforkunskap 1-5 

 

Nämnden har som skriftlig bevisning i målet åberopat bl.a. tillstånd, ansökan och 

ritning/skiss från 1976/77. 

 

Mark- och miljödomstolen har den 9 april 2019 hållit sammanträde i målet. Parterna 

har härefter beretts möjlighet att slutföra sin talan. 
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Tillämpliga bestämmelser 

Tillämpliga bestämmelser liksom deras tillämplighet i förevarande mål framgår av 

länsstyrelsens beslut.  

 

Mark- och miljödomstolen vill här särskilt framhålla att det handlar om en 

omprövning av beslut enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900). Det mark- och 

miljödomstolen har att pröva är alltså huruvida nämnden bort ändra sitt 

lagakraftvunna beslut på den grunden att det är uppenbart felaktigt i något väsentligt 

hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon 

annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till 

nackdel för någon enskild part.   

 

Länsstyrelsen har i sitt beslut återgett några av de förarbetsuttalanden (prop. 

2016/17:180) som ligger bakom bestämmelsen. Domstolen anser det vara av vikt 

för förståelsen för domslutet att återge dem utförligt.   

 

Det konstateras inledningsvis att den bakomliggande orsaken till att beslutet har 

blivit uppenbart felaktigt saknar betydelse för tillämpningen av bestämmelsen och 

att det i ett enskilt fall kan vara tillkommande omständigheter som påverkar 

ställningstagandet men det kan också finnas anledning av andra skäl att 

ändra ett beslut, t.ex. felaktigheter av saklig eller processuell natur (2016/17:180, s. 

330).  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar här att det som klaganden gör gällande i 

målet inte handlar om tillkommande omständigheter utan att det som görs gällande 

är processuella brister (t.ex. att proportionalitetsprincipen inte har tillämpats) och 

felaktigheter av saklig natur (t.ex. att nämnden gjort en felaktig bedömning 

beträffande att det via bäcken skulle föras ut fosfor i Bratteforsån).  
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I propositionen förklaras sedan uttrycket ”uppenbart felaktig”: med uttrycket 

markeras att det ska vara fråga om ett fel som är enkelt för myndigheten att 

konstatera. Det innebär t.ex. att kravet sällan torde vara uppfyllt om det krävs 

omfattande kompletterande utredningsåtgärder för att klarlägga om 

sakförhållandena som beslutet grundar sig på är felaktiga. (2016/17:180, s. 330).  

 

Frågan är då hur omfattande sakprövning som kan eller ska göras för att det ska 

vara ”enkelt” att konstatera ett fel.  

 

Av rättsfallet RÅ 1996 ref. 51 (Regeringsrättens dom av den 24 maj 1996), där 

Regeringsrätten bedömde tillämpningen av 27 § förvaltningslagen (1986:223) som 

motsvarar nuvarande 38 §, framgår bl.a. följande.   

 

Bestämmelsen ska enligt förarbetena till lagstiftningen (prop. 1985/86:80 s. 76) 

uppfattas som ett minimikrav och utgör alltså inte en uttömmande reglering av i 

vilka fall en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat beslut. Det innebär 

att myndigheterna får göra omprövning också i vissa andra fall än då de är skyldiga 

att göra det enligt förvaltningslagen. 

 

Vidare hänvisar Regeringsrätten till doktrin där bl.a. följande har framhållits. 

Omprövningar utanför paragrafens ram skall ske med beaktande av allmänna 

principer om rättskraft. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens 

rättskraft som utbildats i praxis gäller bl.a. att förbud, förelägganden och liknande 

betungande beslut kan både skärpas och mildras. Finner myndigheten att ett 

föreläggande inte längre är påkallat, därför att omständigheterna förändrats, kan det 

återkallas. Även en ändring, som betingas av att myndigheten gjort en ny 

lämplighetsbedömning, är i princip tillåten (Hellners-Malmqvist, Nya 

förvaltningslagen, 4:e uppl, s. 341 f, Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens 

grunder, 7:e uppl, s. 88).  
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Med beaktande av detta konstaterar Regeringsrätten att det i många fall föreligger 

en skyldighet för en myndighet som meddelat ett lagakraftvunnet förpliktande 

beslut att på begäran av den som drabbats av beslutet ompröva detta. En sådan 

prövning är i princip inte begränsad till frågan om beslutet är uppenbart oriktigt 

utan avser beslutets riktighet över huvud taget. Prövningsskyldigheten omfattar 

dock normalt endast de omständigheter som anförts till stöd för framställningen om 

omprövning i förening med det som i övrigt är allmänt bekant för myndigheten. 

 

Mot bakgrund av Regeringsrättens uttalande anser mark- och miljödomstolen att 

prövningen inte endast ska begränsas till huruvida beslutet är uppenbart oriktigt 

eller inte utan att vad klaganden anfört i sak också ska beaktas.  

 

Kommunens lagakraftvunna beslut av den 14 april 2016 om förbud kopplat till vite 

vann laga kraft den 30 april 2016. Det handlar alltså om ett förpliktande förbud. Det 

beslut som kommunen fattade den 24 maj 2018 till följd av klagandens begäran om 

omprövning innebar att begäran om omprövning avslogs. Av beslutsunderlaget 

framgår att bedömningen gjorts att det inte inkommit ytterligare uppgifter som 

föranleder skäl för att ompröva det fattade beslutet.  

 

Vad klaganden anfört som skäl för att ompröva det fattade beslutet är emellertid 

inte ytterligare uppgifter utan att det skulle föreligga processuella brister och 

felaktigheter i sak. Detta har förvisso prövats av länsstyrelsen men mot bakgrund 

dels av att klaganden åberopat ett omfattande material efter länsstyrelsens prövning, 

dels av att en omprövning av beslutet på dessa grunder (och alltså inte endast ”nya 

omständigheter”), med hänsyn till instansordningsprincipen, i första hand bör 

ankomma på nämnden, ska målet återförvisas till nämnden för prövning av 

klagandens återstående grunder. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (MMD-02) 

Överklagande senast den 18 juli 2019. 

 

Christina Olsen Lundh  Roger Ödmark 
_____________ 
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, 
och tekniska rådet Roger Ödmark. Föredragande har varit beredningsjuristen 
Matilda Karlsson.  
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Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Rättsenheten
Carolina Bergholtz

Länsjurist

Klagande
(elektronisk delgivning) 

Svenning Ericsson
Lönnrunan 54
423 46 Torslanda
svenning@ericsson.ms

Överklagande av beslut om att avslå begäran om omprövning av 
förbud gällande utsläpp av avloppsvatten på fastigheten 
Grinneröds-Lissleröd 1:8 i Uddevalla kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet, det vill säga ändrar inte nämndens 
beslut. 

Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun (nämnden) beslutade den 
14 april 2016 (§ 142, dnr SBN-EDP 2016/0175) 

att förbjuda fastighetsägare till fastigheten Grinneröds-Lissleröd 1:8, 
Uddevalla kommun, Svenning Ericsson med personnummer 19510906-
5135, att med vite om 100 000 kronor, från 2017-04-30 att släppa ut 
otillräckligt renat avloppsvatten från wc och bad-, disk- och tvättvatten. 
Utloppet från den på fastigheten befintliga avloppsanläggningen skall vara 
permanent tillslutet/förseglat senast samma dag förbudet träder i kraft, för 
att begränsa skador av verksamheten och för att kontroll ska kunna ske av 
efterlevnaden av ovan beslutat förbud. 

att fastighetsägaren senast 2017-04-30 skriftligen underrättar nämnden på 
vilket sätt den befintliga anläggningen tagits ur drift. 

att detta förbud ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Svenning Ericsson har den 3 maj 2017 inkommit till nämnden med en 
begäran gällande omprövning av nämndens beslut (§ 142). I skrivelsen 
yrkas även att Uddevalla kommun tills vidare avhåller sig från att begära 
utdömande av vite tills nämnden tagit upp frågan om omprövning i sak samt 
att nämnden ska hålla syn på fastigheten. 

Nämnden beslutade den 24 maj 2018 (§ 139, dnr SBN 2018/00213) att avslå 
begäran gällande omprövning av beslut (§ 142) om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten. 

Bilaga 1
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Av tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. Enligt 27 § 
förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har fattat som 
första instans om den finner att det beslut som fattas är oriktigt om det kan 
ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för enskild part. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner inte att det inkommit ytterligare 
uppgifter som föranleder skäl att ompröva det fattade beslutet. 

Svenning Ericsson (klagande) har överklagat nämndens beslut (§ 139) om 
att avslå begäran om omprövning och yrkar att länsstyrelsen ska visa 
ärendet åter till nämnden och med ändring av nämndens beslut beslutar att 
nämnden ska ta upp ärendet för prövning i sak. 

Klaganden hänvisar till vad som anförts i nämnden och anför därutöver 
bland annat följande. I nämndens bedömning för avslag till klagandes 
begäran om omprövning av vitesbeslut ingår tjänsteskrivelsen där det anges; 
”Samhällsbyggnadsförvaltningen finner inte att det inkommit ytterligare 
uppgifter som föranleder skäl för att ompröva det fattade beslutet.” 

Samtliga fakta som har framkommit för vitesöverklagandebeslutet är 
uppgifter som klaganden själv har införskaffat sig och som klaganden har 
framfört i sin begäran om omprövning/ändring. Genom att nogsamt granska 
och nogsamt redovisa vad som gäller har det uppenbart oriktiga 
vitesbeslutet styrkts. Det finns en skyldighet för kommunen att ta del av 
faktaredovisningen för att omprövning ska ske. De har inte vidtagit någon 
reell prövning vid omprövningen. Hade de gjort det skulle de ha märkt hur 
mycket nytt som är med. 

 Bevisföring för tillståndsgivning av att bygglovsgodkännande har givits 
genom kommunens egen anvisning enligt ”ny plan- och bygglag” som 
har tagits fram samt presenterats i överklagandet. (Se lagstiftarens 
beslutade PBL med förenkling som infördes fr.o.m. den 1 juli 1987) 

 Vattenövergödning av anfört åvatten men som innebar God nivå redan 
tre år före besiktningsdatum. 

 Redovisning av jordbrukets fosfor-påverkansfaktor för anfört åvatten 
som är baserad i relation till de 200 små avloppens påverkan på det 
anförda åvattnet. 

 Den av kommunen anförda bäckens göd-påverkan till åvattnet men där 
näringsbrist har uppdagats genom av klaganden anlitat kontrollorgan. 

 Redovisning av göd-värdet av fastighetens fosfortillförsel till de 
jordmassor som finns mellan anförd näringsfattig bäck och fastighetens 
infiltration är värt 3,5 kr/år samt utgör 270 g/år. 

 Redovisning av fosfor-göd-värdet av fastighetens årliga fosfortillförsel 
till det näringsfattiga bäckvattnet och som högst sker med 19 g / år som 
är värt 42 öre/ år efter det att jordmassorna genom s.k. retention lagrar 
155 g/ år av tillförd mängd. 

 Utvärdering samt redovisning av fosforupptaget i aktuell jordmassa med 
förändringshastighet inom en 10 meter bred jordplymsutbredning ifrån 
låg fosformängd till medelnivåmängd. Detta förutsatt att tillförseln sker 
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kontinuerligt i 300 år varefter jorden på en delsträcka av 10 meter mot 
bäckvattnets ena sida innehar medelfosfornivå. (Den konstaterat 
näringsfattiga bäcken är ca 1 kilometer lång samt har därmed 2 
kilometer sidoexponering mot jordmassornas vattentillförsel) 

 Resurs-ineffektiviteten med redovisning av kravåtgärdskostnad ställs 
direkt mot det miljömässigt tillförda fosforvärdet till den näringsfattiga 
bäckens vatten som anger 1,3 miljoner kronor/ kg fosfor/ år. 

 Utvärdering samt redovisning av påstådd s.k. breddning (om de risker 
som föreligger samt om så skulle ske – vilken 
miljöpåverkansbedömning som då gäller för breddning och som är 
obefintlig) 

 Utvärdering av kommunens anförande om att luftare saknas men som 
menligt syresätter infiltrationsförmågan med den påföljande 
miljöresursförlust som sker genom att livslängdsförkortningen negativt 
påverkar den redan utförda energisnåla, samt redovisat miljöeffektiva 
funktionen. 

Ingen av ovanstående punkter redovisades av klaganden på ett samlat och 
överskådligt sätt under överklagandeprocessen. Enligt 23 § 
förvaltningslagen (2017:900) ska kommunen se till att ett ärende blir utrett i 
den omfattning som dess beskaffenhet kräver samt ska genom frågor och 
påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar 
framställningen, för det fall det behövs. Kommunen har haft en skyldighet 
att ta del av samt utvärdera de sakförhållanden som har presenterats i 
klagandes begäran om omprövning. Saklig utvärdering har inte skett. 
Samtliga faktauppgifter som klaganden presenterat har skett genom 
omfattande samt grundliga analyser. Där ingår beräkningar av bland annat 
det tillförda fosforvärdet ställs i relation till påverkan, resursineffektiviteten 
har klarlagts. Att ta del av och redovisa gällande forskning inom 
fosforområdet samt att utförligt presentera dessa fakta i överklagandet har 
tagit lång tid i anspråk. 

I detta fall har kommunen haft lång tid på sig mellan hans begäran om 
omprövning till då avslagsbeslutet fattades (fr. o. m. den 3 maj 2017 t. o. m. 
den 24 maj 2018) och haft möjlighet att ta del av och granska de fakta som 
presenterats. Med hänsyn till hur beslutet är motiverat och att det inte alls 
går in på de fakta som presenterats uppfattar klaganden att kommunen inte 
tagit del av och beaktat uppgifterna. 

Vitesbeloppet 100 000 kronor är ställt mot miljöineffektivitetsredovisningen 
som klaganden tagit fram och presenterat i överklagandet men som 
kommunen förutsatts redan skulle innehaft kännedom om i sin egen 
utredning för beslutet. Detta framgår av kommunens egenupprättade och 
antagna miljöpolicy som är daterad den 10 oktober 2012, § 203 och anger 
att ”värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara 
investeringar”. 

Den årliga reduktionsåtgärdskostnaden för klaganden och hans familjs 
fosforpåverkan motsvarar tre gånger guldpriset. 
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Sveriges författning är grundlagsbaserad samt förutsätts gälla lika för 
samtliga av landets medborgare. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Genom nämndens nu aktuella beslut att avslå begäran om ändring av 
tidigare meddelat beslut (§ 142) får nämnden, i enlighet med de 
lagbestämmelser som finns avseende ändring av ett lagakraftvunnet beslut, 
anses ha tagit ställning till de nya uppgifterna i sak. 

Frågan om omprövning eller ändring av en myndighets beslut regleras inte i 
miljöbalken. I detta ärende är förvaltningslagen tillämplig. Vid tidpunkten 
för kommunens beslut var den äldre förvaltningslagen (1986:223), ÄFL, 
fortfarande gällande och därmed tillämpades 27 § ÄFL vid prövning av 
klagandes begäran om omprövning. Den nya förvaltningslagen (2017:900), 
FL, har sedermera trätt i kraft och ska således tillämpas vid bedömningen av 
om nämnden haft fog för att avslå aktuell begäran om omprövning av 
nämndens beslut den 14 april 2016 (§ 142). Tillämpningen av FL istället för 
ÄFL medför ingen större skillnad i sak. 

I 37 § första stycket FL anges att en myndighet får ändra ett beslut som den 
har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på 
grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan 
anledning. 

Av 38 § FL framgår att en myndighet ska ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt 
i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya 
omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras 
snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Av författningskommentaren till FL framgår att den bakomliggande orsaken 
till att beslutet blivit uppenbart felaktigt saknar betydelse för tillämpningen 
av bestämmelsen. Det kan i ett enskilt fall vara tillkommande 
omständigheter som påverkar ställningstagandet men det kan också finnas 
anledning av andra skäl att ändra ett beslut, t.ex. felaktigheter av saklig eller 
processuell natur. Med uttrycket uppenbart felaktigt markeras att det ska 
vara fråga om ett fel som är enkelt för myndigheten att konstatera. Det 
innebär t.ex. att kravet sällan torde vara uppfyllt om det krävs omfattande 
kompletterande utredningsåtgärder för att klarlägga om sakförhållandena 
som beslutet grundar sig på är felaktiga. En förutsättning för att 
myndigheten ska vara skyldig att ändra ett uppenbart felaktigt beslut är att 
det kan ske snabbt och enkelt (prop. 2016/17:180 s. 330).

Länsstyrelsen har gått igenom handlingarna i ärendet och tagit ställning till 
vad som anförts av Svenning Ericsson i överklagandet. Länsstyrelsen anser 
att nämndens beslut inte innehåller några formella eller sakliga brister av 
sådant slag som motiverar en ändring av beslutet. Vidare bedömer 
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Länsstyrelsen att det inte framkommit någon ny uppgift som leder till att 
nämndens beslut om förbud den 14 april 2016 (§ 142) framstår som 
uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende och som följaktligen skulle 
kräva ett ändrat ställningstagande från nämndens sida. Länsstyrelsen anser 
därför att nämnden haft fog för att avslå begäran om omprövning av 
beslutet. 

Mot bakgrund av ovanstående ska överklagandet avslås. 

I detta ärende har länsjuristen Linda Darestam beslutat och länsjuristen 
Carolina Bergholtz varit föredragande.

Carolina Bergholtz

Linda Darestam

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till: 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun, 
kommunen@uddevalla.se

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen. Om den som överklagar är en part som företräder 
det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Medborgarförslagets ärende: 
Seniorbiljett lokaltrafik 
 
Ditt medborgarförslag: 
I de flesta av regionens kommuner är åldersgränsen för seniorbiljett 65 år. I Uddevalla 75 år. I tider 
med hänsyn till miljöaspekter samt givetvis ekonomiska begränsningar för målgruppen pensionärer, 
skulle det vara lämpligt att Uddevalla kommun ger den förmånen för hela pensionärskollektivet 
 
Dagens datum: 
31/7 2021 
 
Namn: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Pumptrack för cykel och skateboard 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, jag snubblade över denna roliga cykel- och skateboardaktivitet när jag var i Örebro och tänkte 
att detta skulle vara fantastiskt att se här i Uddevalla med tanke på hur populär skate-parken i 
Skeppsviken har blivit! 
 
Dagens datum: 
15 juli 2021 
 
Namn: 
Mathias Carlsson 
 
Skicka med en bilaga 
2020_Composite_Catalog_email.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Expertly pre-engineered
& certified

Cost e�cient riding
activity solution

Resistant to vandalism
and weather  

Plywood Composite Modular Pumptracks using our proprietary
reinforced fibreglass high grip riding surface are strong enough
to be installed permanently in public spaces, yet light enough
to be transported to events.

This flexibility makes plywood composite tracks ideal for attracting
crowds to public events such as festivals, family fun days, and
fundraisers.

Parkitect’s original and most versatile product, plywood composite
structures have proven their durability in the harshest environments:
from the deserts in Dubai, to the snow of the French Alps. Top
quality timber is cut and treated to protect against water and
insects and all fasteners are rust proof.

Engineered for long life, low maintenance and high grip, our
plywood composite tracks have a proprietary non-slip riding
surface, use ecological resins and paints, and are fast and
simple to install.  

Plywood Composite

The
PARKITECT
di�erence

Key features:

•  Excellent for attracting crowds to events or 

reactivating spaces

•  Fast and simple to install by non-specialised trades

•  

infrastructure and landscaping

Super cost e�ective - install around existing

•  Proprietary reinforced fibreglass high grip 

 

riding surface

• 17mm premium exterior grade European Birch 

 

film faced plywood

• Stainless steel and galvanised strengthening 

components

•  Stainless steel and zinc anodised hardware

•  Ecological resins and paints



 

 

Guaranteed riding result
with proven geometry 

Aesthetically pleasing riding
play-space for public areas

Proven track design for
rider safety & enjoyment 

The
PARKITECT
di�erence

Smooth Edges
Our edges are smooth and round
to avoid scapes on skin and paint.

Riding Surface
Made from woven GFRP with all 
weather grip, our riding surface is
durable, repairable, and suitable
for all wheels. It is attached from
the sides and the bottom to avoid
protruding screw hazards.

Stainless Steel
We use high quality stainless
steel for all assembly hardware
and all exposed reinforcement 
components.

Hidden Hardware
All of the assembly hardware is
neatly hidden under the riding
surface for both rider safety
and security.

Rubber Feet
Every module sits on moulded
rubber pads keeping the wood
frame o� the ground and allowing
it to breath.
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Safety Zone

Alternative Layouts

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

36m

78m
2

1650kg
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Key Specifications

Options & Accessories

RSPEEDRING

MODULAR
PUMPTRACK

Riding Surface Colours

Assembled Dimensions (metres)

8m track length extension, 4 bump modules
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Safety zone

Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

42m

230m
2

1690kg
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Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RBOWTIE

MODULAR
PUMPTRACK



18
.9

20.4

14
.9

16.4

Safety Zone

Alternative Layouts

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

46m

244m
2

1980kg
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Key Specifications

Options & Accessories

RTRISTAR

MODULAR
PUMPTRACK

Riding Surface Colours

Assembled Dimensions (metres)



Alternative Layouts

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

8m track length extension, 4 bump modules

48m

213m
2

1996kg

9
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Key Specifications

Options & Accessories
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Safety Zone

RQUADRAGON

MODULAR
PUMPTRACK

Riding Surface Colours

Assembled Dimensions (metres)
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28.3

Safety zone

Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

65m

380m
2

2820kg
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Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RWORLD CUP

MODULAR
PUMPTRACK

Alternative Layouts
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Safety zone

Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

79m

380m
2

3460kg
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Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RADVANCED

MODULAR
PUMPTRACK

Alternative Layouts
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Safety zone

Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

94m

360m
2

4005kg
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Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RSIDEWINDER

MODULAR
PUMPTRACK

Alternative Layouts



Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

126m

630m
2

4670kg
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..................

Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RSWITCHBACK

MODULAR
PUMPTRACK

Alternative Layouts

27.5

22
.8

31.4

26
.9

Safety Zone

8m track length extension, 4 bump modules



Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

150m

730m
2

6350kg

29
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..................

..................

Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RRANCH

MODULAR
PUMPTRACK

Safety Zone

32.9

3
1.

1

3
6

.2

38.1

Alternative Layouts



Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

83m

296m
2

3180kg

15
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..................

..................

..................

Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RINFINITY LOOP

MODULAR
PUMPTRACK
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Safety Zone



Riding Surface Colours

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

Entry / Exit Kit

City Armour Kit

X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)

93m

440m
2

3446kg

18

..................

..................

..................

..................

Key Specifications

Options & Accessories

Assembled Dimensions (metres)

RSPEEDSTAR

MODULAR
PUMPTRACK

Safety Zone

2
5

.6

16.4

2
1.

6

20.4





15m

15m 2

520kg

2

BEGINNERS

INTERMEDIATE

RRHYTHM STRAIGHTS

MODULAR
PUMPTRACK
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5
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Assembled Dimensions (metres)

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

..................

..................

..................

..................

Key Specifications

29m

29m2

990kg

4

Assembled Dimensions (metres)

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

..................

..................

..................

..................

Key Specifications

Riding Surface Colours



PRO PLUS

5
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44.0

RRHYTHM STRAIGHTS

MODULAR
PUMPTRACK

50m

44m2

1880kg
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Assembled Dimensions (metres)

Track length

Layout area

Net weight

Custom pallets

..................

..................

..................

..................

Key Specifications

Riding Surface Colours
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Using the modular design of the system we can work with
both your available space and your budget to design an
awesome custom layout that perfectly suit you needs.

Simply provide us the details and our design team will
get to work to ensure your custom layout will deliver the
proven riding flow for all wheels and all ages.

CUSTOM DESIGNS

MODULAR
PUMPTRACK



RCUSTOM DESIGNS

MODULAR
PUMPTRACK



The Entry/Exit kit provides the modules & hardware necessary
to add an entry & exit point to any Modular Pumptrack.  

This kit is compatible with any new or existing layout.  It can be
purchased as an upgrade in conjunction with a new order
or sold seperately as an addition to an existing track.    

Entry / Exit Kit

4.0

RENTRY / EXIT KIT

MODULAR
PUMPTRACK



The X1 is a B01 shaped entry & exit 
point.

Designed to provide a dedicated entry 
& exit point for any track.  X1’s provide a 
defined start & finish point keeping the 
flow of the rider tra�c smoother & easier to
manage in any installation or location. 

They allow riders to carry their speed 
whilst entering the track with better 
momentum for a fun & safer ride.

X1’s also allow you to join a track to 
other tracks & pathways. 

X1 - Entry / Exit Module

The X5 provides a transition ramp from 
a X1 or X4 to ground level.

This transition module brings the riding 
surface of the X1 interface seemlessly 
down to ground level.

X5 - Ramp to Ground

The X6 provides a transition ramp from 
a B1 to ground level.

This transition module brings the riding 
surface of the B1 seemlessly down to 
ground level.

X6 - Ramp to Ground

The X7 connects one X1 module to 
another X1 module.

This allows one track to join to another 
track or rhythm straight.

X7 - X1 to X1 Connector

OPTIONS

MODULAR
PUMPTRACK

R



City Armour for covering the front bolts 
and recess of the T03 module.

The CA1 covers the bolts to prevent 
tampering and improves safety on the 
side of the T03 corner module.

CA1 can be permanently fixed using 
hardware provide or easily installed 
without fasterners as an excellent 
addition for events.

City Armour - CA1

City Armour for covering the back cavity 
of the T03 module.

The CA2 covers the open back cavity of 
the T03 module, it covers all bolts to 
prevent tampering and stop build up of 
trash & debri.

location for branding with logos & other 
The CA2 panels o�ers an excellent

signage.

CA2 is permanently fixed using the
tamper resistant hardware supplied
with the modules.

City Armour - CA2

Tamper resistant hardware uses
stainlesss ‘pin-hex’ button head
secuirty screws with washers and 
internal coupling nuts.

The internal pin stops the use of 
standard hex tools improving the 
tamper resistance of all hardware.

Tamper Resistant Hardware

RCITY ARMOUR

MODULAR
PUMPTRACK





ISPO AWARD GOLD
WINNER 2016/2017

ISPO BRANDNEW AWARD
WINNER 2014/2015

EUROBIKE GOLD AWARD
WINNER 2015

BUDMA GOLD AWARD
WINNER 2014

EASTERN EUROPEAN 
BUSINESS ELITE 
AWARDS 2016

Best Bike Infrastructure 
Company 2016 

- Europe

BEST BIKE INFRASTRUCTURE
COMPANY - EUROPE

WINNER 2016
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DEALER: PARKITECT AG
info@parkitect.ch
www.parkitect.ch



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 13 juli 2021 18:33 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lekplats på Bodele badplats 
 
Ditt medborgarförslag: 
Rusta upp/bygg ut lekplatsen på Bodele badplats så att fler barn kan leka/gunga samtidigt. Är en 
populär badplats för oss med barn men lekplatsen som finns idag lämnar mycket att önska. 
 
Dagens datum: 
210713 
 
Namn: 
Josephine Malm 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 juli 2021 20:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Soffa på lelången vägen. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag promenerar ofta på lelången till bjursjön. Mitt förslag är att det placeras en soffa på lelången 
vägen mitt emot "Dog park". Där kan man sitta en stund och titta på hundarna som utför sina 
aktiviteter. Trevlig plats för en liten paus. Tack. 
 
Dagens datum: 
2021 07 12 
 
Namn: 
Anette Simonsson 
 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 juli 2021 12:00 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skansberget 
 
Ditt medborgarförslag: 
Önskas: En bänk till med bord vid den fina nyrenoverade dammen till glädje för äldre och yngre 
uddevallabor! 
 
Dagens datum: 
12 juli 2021 
 
Namn: 
Solveig Magnusson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 2 juli 2021 20:18 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Bredband på Lindåsvägen! 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Vi har bott i Uddevalla och betalar kommunalskatt i snart 5år. Vi önskar bredband till Lindåsvägen 69 
(ca 1.2 Km från gågatan). 
Vad är orsaken till att vi inte inkluderas i de mål som är beslutade av riksdagen? 
Mitt förslag är att kommunen gör sitt jobb och ser till att min familj inte exkluderas från normala 
förväntningar om bredband och annan samhällsservice 
 
Dagens datum: 
2021-07-02 
 
Namn: 
Fredrik Sikström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 21 juni 2021 00:06 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lokal till Djurens Vänner 
 
Ditt medborgarförslag: 
Djurens vänner är en ideell organisation som årligen tar hand om och räddar många katter och andra 
djur till ett bättre liv. Detta sker inte bara inom Uddevalla kommuns gränser utan behovet sträcker 
sig längre än så. Som volontär har jag direkt insyn i det viktiga arbetet.  
 
Lokalen på Brattgatan är alldeles för liten för att kunna tillgodose de stora behov som finns. 
Maxkapacitet nås snabbt och det är inte rättvist mot de hemlösa djuren när en organisation måste 
säga nej på grund av platsbrist. Det vore därför önskvärt att kommunen kunde hjälpa till att bistå 
med eller åtminstone hjälpa till i sökandet efter en större lokal/hus för föreningen. Med flertalet 
tomma byggnader bör det rimligtvis finnas något som kan användas. Djurens vänner gör ett otroligt 
viktigt arbete för de fyrbenta invånarna i kommunen och behöver nu stöttning för sitt fortsatta 
arbete. 
 
Dagens datum: 
21 juni 2019 
 
Namn: 
Hanna Russberg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 10 juni 2021 15:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
katthem 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi vill att kommunen hjälper djurens vänner att hitta ett lämpligt hus/ställe som dom kan ha som 
katthem, behovet är stort då det finns många övergivna katter i kommunen. 
 
Dagens datum: 
20210610 
 
Namn: 
Eva och Marie Johansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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