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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid IT-lyan, stadshuset/ Microsoft teams kl. 17:30 onsdagen den 9 december 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare 
Dnr KS 289389  

 

2.  Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, kommunfullmäktige 
Dnr KS 2020/00639  

 

3.  Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021-2022 
Dnr KS 2020/00682  

 

4.  Utbetalning av lokalt partistöd för 2021 
Dnr KS 2020/00081  

 

5.  Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Dnr KS 2020/00663  

 

6.  Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning från 2021 
Dnr KS 2020/00664  

 

7.  Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2021, samt investeringsplan 

2022-2023 och budget 2021, för Uddevalla Vatten AB 
Dnr KS 2020/00672  

 

8.  Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan 
Dnr KS 2020/00394  

 

9.  Förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, del 

av Stadskärnan 1:262 
Dnr KS 2020/00671  

 

10.  Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 
Dnr KS 2020/00691  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Socialnämndens avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan  
Dnr KS 2020/00678  

 

12.  Antagande av Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00670  

 

13.  Antagande av Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa samt upphävande 

nuvarande bestämmelser 
Dnr KS 2020/00657  

 

14.  Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla 

kommun 
Dnr KS 2020/00398  

 

15.  Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande på 

distans  
Dnr KS 2020/00683  

 

16.  Revidering av reglemente för revisorerna, införande av andre vice 

ordförande 
Dnr KS 2020/00652  

 

17.  Delårsrapport januari-augusti 2020 för Tolkförmedling Väst  
Dnr KS 2020/00553  

 

18.  Delårsrapport 2020-06-30 från Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr KS 2020/00649  

 

19.  Inlösen av framtida pensionsåtaganden 
Dnr KS 2020/00712  

 

20.  Avsägelse från Christian Persson (S) gällande uppdraget som 

ordförande i kommunens revisorer 
Dnr KS 2020/00716  

 

21.  Avsägelse från Carl-Johan Sernestrand (L) av uppdraget som vice 

ordförande i kommunens revisorer 
Dnr KS 2020/00679  

 

22.  Avsägelse från Anna-Lena Heydar (S) gällande uppdraget som 

ersättare i Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr KS 2020/00746  
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Föredragningslista Föredragande 

23.  Avsägelse från Stefan Skoglund (S) gällande uppdraget som ersättare 

i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion 
Dnr KS 2020/00736  

 

24.  Avsägelse från Martin Telinius (KD) gällande uppdraget som 

nämndeman i Uddevalla domsaga 
Dnr KS 2020/00744  

 

25.  Avsägelse från Christina Nilsson (KD) gällande uppdraget som 1:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2020/00749  

 

26.  Avsägelse från Louise Åsenfors (S) gällande uppdragen i 

kommunfullmäktige (2:e vice ordförande), demokratiberedningen 

samt vänortskommittén  
Dnr KS 2020/00715  

 

27.  Val av ledamöter till kommunfullmäktiges demokratiberedning med 

anledning av utökning av antalet ledamöter 
Dnr KS 2020/00757  

 

28.  Val av ledamöter och revisorer i kommunfullmäktiges övriga val för 

perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden 
Dnr KS 2020/00656  

 

29.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 
Dnr KS 2020/00001  

 

30.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
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. 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr KS 2020/00639  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2021 som uppgår till 11,8 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23 framgår förslaget till budget för 
2021 och verksamhetsplan för 2021-2023. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen berett förslaget till 
budget för kommunens revisorer. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse gällande budget för kommunens revisorer, 
2020-12-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna förslag till verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 
kommunfullmäktiges budgetram 2021.   
 
Deltar ej i beslut 
Uddevallapartiets, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Förslag till beslut har bärighet på den kommunövergripande budget som fullmäktige 
antagit. Då Sverigedemokraterna gått fram med eget budgetförslag, ett förslag som 
innehöll en trygghetssatsning i det offentliga rummet samt trygghet och studiero i 
skolan, en satsning på social omsorg med fokus på våra äldre och en prioritering av 
den kommunala kärnverksamheten, så väljer vi att avstå deltagande i frågan om på hur 
sätt den antagna budgeten skall fördelas. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonom Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 60 00 
Micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2021 som uppgår till 11,8 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23 framgår förslaget till budget för 
2021 och verksamhetsplan för 2021-2023. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen berett förslaget till 
budget för kommunens revisorer. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse gällande budget för kommunens revisorer, 
2020-12-14 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 
kommunfullmäktiges budgetram 2021.   
 
 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk översikt 

Kommunfullmäktiges preliminära budgetram för 2021 uppgår till 11,8 mkr i löpande 
pris och innefattar omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. 
 

mkr Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget  
Fast pris 
2021 

Budget 
löpande 
pris 2021 

Plan 
2022 

Plan  
2023 

Kommunbidrag 10,8 11,0 11,5 11,8 11,8 11,8 

Investeringar 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Budget per verksamhetsområde  

mkr Intäkter Kostnader Netto = 

budgetram 2021 

Kommunfullmäktige 0,00 3,03 3,03 

Kommunens revisorer 0,00 2,10 2,10 

Överförmyndaren 0,04 6,24 6,20 

Vänortskommittén 0,00 0,47 0,47 

Summa 0,04 11,84 11,80 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till 
ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning 
på rådhuset. I budgeten ingår även kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning, demokratiberedningen och 
ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige har startat under 2020 och beräknas ha 6 
sammanträden under 2021. Det avsätts budgetmedel för införande av ett närvaro- och 
voteringssystem. Systemet ska upphandlas under år 2021 och vara i drift från och med 
år 2022. Kostnaden för det nya systemet inryms inom kommunfullmäktiges utökade 
budgetram på 0,5 mkr. Dessutom förväntas ökade lokalkostnader för 
kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av Covid-19.  
Kommunens revisorer 
Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt biträde 
beträffande administration och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster 
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning.  Revisorerna sammanträder en 
gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs även 
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som 
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala 
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och 
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.   
Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för 
överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 
utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 
Under året har en jämförelse vad gäller arvodesnivåer skett. Överförmyndaren kan 
konstatera att Uddevalla kommuns nivåer ligger på en nivå som innebär att några 
sänkningar inte är aktuella. En sänkning skulle innebära svårigheter att rekrytera 
ställföreträdare. Kostnaden för överförmyndarkontoret har ökat, bland annat en följd av 
ökade kostnader för lokaler och personal. Det har gjorts en jämförelse vad gäller 
personaltätheten för överförmyndarkontoret. Samverkande överförmyndare har en 
personaltäthet som är lägre jämfört med riket.  
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Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 
kontaktverksamhet samt arvoden till ledamöter. 2021 kommer det att vara 
vänortskonferens i Loimaa. Konferensen utgörs av 3 delar, politiker/tjänstemanna-
konferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med deltagare från alla nordiska länder. 
Budgetramen behöver utökas för medel till bidrag för föreningars vänortsutbyten. Under 
2020 fick vänortsutbytet för eleverna ställas in på grund av Covid 19. För 2021 planeras 
ungdomsutbyte med Japan och Norden. Enligt planen är det vänortskonferens i Skien 
2022. Under 2023 är Uddevalla kommun värd för ett vänortsmöte.  
 
 
 
 
Peter Larsson Micaela Fondin 
Kommundirektör Ekonom 

Skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, enheten planering och styrning 
Kommunledningskontoret, avd. juridik och administration, ekonomi 
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Budget för kommunens revisorer 2021 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av 
fullmäktiges presidium senast före oktober månads utgång. 
 
Revisionen har under de senaste åren redovisat ett överskott mot budget. För 2019 var 
resultatet 232 tkr, för 2018 uppgick det till 48 tkr och för 2017 var det 403 tkr. För 2020 
prognostiseras ingen avvikelse. Budgeten för kommunens revisorer uppgår till 2 065 tkr 
för 2020 och omfattar kostnader för sakkunnigt biträde beträffande administration och 
arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och 
utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och 
fördjupad granskning.   
 
Inför 2021 har avstämning gjorts med ordförande för kommunens revisorer och 
bedömningen är att budgeten för 2021 bör uppgå till 2 100 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2020-10-14 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att kommunbidraget för kommunens revisorer ska uppgå till 2 100 tkr för år 2021.   
 
 
 
 
 
Elving Andersson         Christina Nilsson Louise Åsenfors 
Ordförande                   Förste vice ordförande  Andre vice ordförande  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr KS 2020/00682  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021-
2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om kommande års annonsering av dess 
sammanträden i ortspressen. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att annonsering under 
2020 skulle ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige.  
 
Kommunledningskontoret har samrått frågan med kommunfullmäktiges ordförande som 
fortsatt önskar att annonsering ska ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige. 
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget och föreslår därför att 
annonsering under 2021-2022 fortsatt ska ske i ovan nämnda tidningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 
David Sahlsten: Att annonsering endast ska ske i Bohusläningen.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD) 
ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 2021-2022 i tidningarna Västsverige 
och Bohusläningen. 
  

Reservation 

David Sahlsten (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för år 

2021-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om kommande års annonsering av dess 
sammanträden i ortspressen. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att annonsering under 
2020 skulle ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige.  
 
Kommunledningskontoret har samrått frågan med kommunfullmäktiges ordförande som 
fortsatt önskar att annonsering ska ske i tidningarna Bohusläningen och Västsverige. 
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget och föreslår därför att 
annonsering under 2021-2022 fortsatt ska ske i ovan nämnda tidningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 2021-2022 i tidningarna Västsverige 
och Bohusläningen. 
 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 januari 2018 är det inte längre ett lagkrav att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska kungöras i ortstidningarna. Regeringen skriver i propositionen till 
den nya kommunallagen att kravet på en digital anslagstavla ersätter och förbättrar den 
informationsspridning som annonsering i ortstidningen syftade till. Slopandet av kravet 
innebär dock inget hinder för kommunerna att ändå annonsera sammanträdena via 
ortstidningarna också. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019 att annonsering av dess sammanträden fortsatt 
skulle ske i tidningarna Bohuslänningen och Västsverige. Inför resterande del av 
mandatperioden behövs ett nytt beslut. Kommunledningskontoret har samrått ärendet 
med kommunfullmäktiges ordförande som önskar att annonsering fortsatt ska ske i ovan 
nämnda ortstidningar eftersom annonseringen bedöms sprida kunskapen om 
kommunfullmäktiges verksamhet till fler medborgare än vad endast det digitala 
tillkännagivandet skulle göra. 
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Kommunledningskontoret har under 2019, på kommunfullmäktiges ordförandes 
initiativ, minskat kostnaderna för annonsering genom att göra annonserna mindre och 
med färre ord. På detta sätt har kostnaderna minskat från drygt 90 000 kr/ år till ca 
57 000 kr/år exkl. moms. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Förvaltningsekonom Kommunledningskontoret.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr KS 2020/00081  

Utbetalning av lokalt partistöd för 2021 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut i förskott senast i februari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen 
ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunstyrelsen senast 
sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte 
lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för 
kommande år.  
  
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna har inom 
föreskriven tid, (senast 2020-06-30) inkommit med redovisning och granskningsintyg. 
Moderaterna inkom med redovisning och granskningsintyg 2020-07-16. Med stöd av 
riktlinjerna föreslås därför att samtliga partier förutom Moderaterna ska erhålla partistöd 
för 2021. 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-01 
Riktlinjer för partistöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2021 till samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna.  
  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Utbetalning av partistöd för 2021 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut i förskott senast i februari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen 
ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunstyrelsen senast 
sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte 
lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för 
kommande år.  
  
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna har inom 
föreskriven tid, (senast 2020-06-30) inkommit med redovisning och granskningsintyg. 
Moderaterna inkom med redovisning och granskningsintyg 2020-07-16. Med stöd av 
riktlinjerna föreslås därför att samtliga partier förutom Moderaterna ska erhålla partistöd 
för 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-01 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2021 till samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige förutom Moderaterna.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen kap 4 § 29 utge partistöd till partier 
representerade i kommunfullmäktige. Bidragets omfattning har reglerats i kommunens 
riktlinjer för partistöd. En redovisning som visar att bidraget har använts ändamålsenligt 
jämte ett granskningsintyg ska inlämnas till kommunstyrelsen senast 2020-06-30, alltså 
sex månader efter räkenskapsårets åtgång.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att samtliga partier har lämnat in redovisningar som 
visar att bidraget har använts ändamålsenligt. Moderaterna har dock inkommit med sin 
redovisning försent och därför föreslår kommunledningskontoret att inte utbetala 
partistöd till partiet för nästkommande år. 
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Kommunledningskontoret har i sin bedömning även beaktat det faktum att 
kommunfullmäktige i ett liknande fall 2017 beslutade att inte dela ut partistöd. 
 
Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för partistöd fördelas stödet enligt följande. 
Ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt  
ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år. 
 
Beräknat enligt fastställt prisbasbelopp för 2021 (47 600) föreslås partierna få följande 
partistöd. 
 
 
Parti Partistöd för 2021 

Socialdemokraterna 362 712 kr 
Sverigedemokraterna 212 772 kr 
Uddevallapartiet 191 352 kr 
Centerpartiet 105 672 kr 
Liberalerna 105 672 kr 
Vänsterpartiet 105 672 kr 
Miljöpartiet 84 252 kr 
Kristdemokraterna 105 672 kr 

 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samtliga partier 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
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Riktlinjer för partistöd 
Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-10, § 233. 
 
I kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Uddevalla kommun ska därutöver följande gälla. 
 
Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Uddevalla kommun utgår till partier som är representerade i 
fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 
kommunallagen (1991:900, KL). 
 
Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av: 
ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt 
ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år. 
 
Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
Partistöd utgår inte efter det att representationen upphört.  
 
Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket KL. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och ges in till 
kommunstyrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av 
fullmäktige.  
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr KS 2020/00663  

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel, 
antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42.  
I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 
indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att livsmedelstaxan revideras och att beslutsrätten för 
indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från kommunfullmäktige till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för livsmedelskontroll 
år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning görs efter beslut i 
kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §437, om taxa för Uddevalla 
kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021, med 
föreslagna ändringar  
  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Avslag på fjärde beslutssatsen i förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarnas tre första beslutssatser och 
finner kommunstyrelsen bifalla dessa. Ordförande ställer därefter proposition på den 
fjärde beslutssatsen mot Christer Hasslebäcks (UP) avslagsyrkande och finner 
kommunstyrelsen bifalla även den fjärde beslutssatsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att gälla 
från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter taxan 
beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel indexuppräknas 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021, 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 334 
 

att beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 
kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden. 
  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel, 
antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42.  
I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 
indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att livsmedelstaxan revideras och att beslutsrätten för 
indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från kommunfullmäktige till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för livsmedelskontroll 
år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning görs efter beslut i 
kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §437, om taxa för Uddevalla 
kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021, med 
föreslagna ändringar  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att gälla 
från 1 januari 2021 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter taxan 
beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel indexuppräknas 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021. 
 
att beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 
kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Enhetschef  Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering och indexuppdatering av livsmedelstaxa 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel, antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42. 
 
I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 
indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att livsmedelstaxan revideras och att 
beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 
kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för 
livsmedelskontroll år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning 
görs efter beslut i kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Visualisering av föreslagna ändringar 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 
gälla från 1 januari 2021, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 
taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42, samt 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
indexuppräknas enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021. 
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Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 
 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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TAXA FÖR UDDEVALLA KOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLL AV 

LIVSMEDEL 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2020, § X 

 
Gäller från 2021-01-01 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 

 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

 
1.   registrering av anläggning 

2.   planerad offentlig kontroll 

3.   uppföljande kontroll som inte var planerad 

4.   utredning av klagomål 

5.   offentlig kontroll i övrigt 
 

 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 

lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
4b §  Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

 
Timavgift 

 
5a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme 

(2021 års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga 

den tid som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 7 § i denna taxa 

eller annan planerad kontroll enligt denna taxa. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt i ärendet. 

 
5b § Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av klagomål och offentlig kontroll 

i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 6 § i 

denna taxa. 
 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 



Blad 3  

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och upprättande av beslut. Avgift tas ut för 

faktiskt nedlagd handläggningstid. 
 

 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 
 

Årlig kontrollavgift 
 

7 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden 

tilldelar anläggningen. 

 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 

 
Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 5a. 

 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

 
10 §  Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
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Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 

kalenderåret. 
 

 
 

11 §  Av 4 § förordningen (2006:1166)  om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 

livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som 

bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak 

eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 

 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
 

12 §  Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 

och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift  för nedlagd kontrolltid 

enligt 5b § i denna taxa och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 

analys av prover. 

 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 

till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 

 
 

Nedsättning av avgift 
 

13 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift 

enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 

 
14 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 
15 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna 

att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 
16 §  Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

avgift hos länsstyrelsen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-10-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 437 Dnr SBN 2020/00520  

Revidering och indexuppdatering av livsmedelstaxa 

Sammanfattning 

Nu gällande livsmedelstaxa, Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel, antogs av Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42. 
  
I nu gällande livsmedelstaxa anges att kommunfullmäktige årligen kan besluta om att 
indexuppräkna livsmedelstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att livsmedelstaxan revideras och att 
beslutsrätten för indexuppräkning av livsmedelstaxan delegeras från 
kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
  
I det uppdaterade taxeförslaget anges de indexuppräknade timtaxorna för 
livsmedelskontroll år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår att indexuppräkning 
görs efter beslut i kommunfullmäktige inför kalenderåret 2021 
  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Visualisering av föreslagna ändringar 
Förslag på Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel att 
gälla från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel ersätter 
taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 42, samt 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
indexuppräknas enligt Prisindex för kommunal verksamhet inför år 2021. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-10-21 
Anna-Lena Heydar 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-21 intygar 
Ola Löfgren 
Skickat 2020-10-22 till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



Blad 1  
 
 
 
 

TAXA FÖR UDDEVALLA KOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLL AV 

LIVSMEDEL 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2020, § X 

 
Gäller från 2020-03-01 2021-01-01 

 
Taxan kan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) efter 

beslut från kommunfullmäktige. PKV finns publicerad på Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL:s) hemsida i oktober månad. Indexjusteringen sker vid årsskiften, 

och utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 

 

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

 
1.   registrering av anläggning 

2.   planerad offentlig kontroll 

3.   uppföljande kontroll som inte var planerad 

4.   utredning av klagomål 

5.   offentlig kontroll i övrigt 
 

 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 

lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
4b §  Taxa kan justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

efter beslut från kommunfullmäktige. PKV finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL:s) hemsida i oktober månad. Indexjusteringen 

sker vid årsskiften, och utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 

2019. 

 

Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

 
Timavgift 

 
5a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1133 1152 kronor per 

timme (2021 års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det 

vill säga den tid som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 7 § i denna 

taxa eller annan planerad kontroll enligt denna taxa. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt i ärendet. 

 
5b § Timavgiften är 958 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 
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kontroll som inte var planerad, utredning av klagomål och offentlig kontroll 

i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 6 § i 

denna taxa. 
 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och upprättande av beslut. Timavgift tas ut 

för varje påbörjad påbörjad kvart nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut för 

faktiskt nedlagd handläggningstid. 
 

 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 
 

Årlig kontrollavgift 
 

7 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden 

tilldelar anläggningen. 

 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 

 
Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 5a. 

 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

 
10 §  Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
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Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 

kalenderåret. 
 

 
 

11 §  Av 4 § förordningen (2006:1166)  om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 

livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som 

bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak 

eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 

 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
 

12 §  Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 

och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift  för nedlagd kontrolltid 

enligt 5b § i denna taxa och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 

analys av prover. 

 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 

till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 

 
 

Nedsättning av avgift 
 

13 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift 

enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 

 
14 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 
15 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna 

att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 
16 §  Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas samhällsbyggnadsnämndens beslut om 

avgift hos länsstyrelsen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr KS 2020/00664  

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och angränsande lagstiftning från 2021 

Sammanfattning 

Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 
december 2019, § 306.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader 
och ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 
avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper 
som fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga 
tillsynsavgiften för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms 
ha ett lägre tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 
hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 
ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 
ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen.  
I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta 
om att indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering 
av miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den 
indexuppräknade timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga 
justeringen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i 
en separat tjänsteskrivelse (SBN 2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan 
görs efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §435, revidering av taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar  
Visualisering av föreslagna ändringar  
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 
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Forts §336 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021, 
  
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11, § 306. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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1(2) 

2020-10-30 Dnr KS 2020/00664 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

och angränsande lagstiftning från 2021 

Sammanfattning 

 
 Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 december 
2019, § 306.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader och 
ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 
avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper som 
fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga tillsynsavgiften 
för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms ha ett lägre 
tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 
hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 
ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 
ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen.  
I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta om att 
indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering av 
miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den indexuppräknade 
timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga justeringen enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i en separat tjänsteskrivelse (SBN 
2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan görs efter beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-10-15 §435, revidering av taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07  
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar  
Visualisering av föreslagna ändringar  
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11, § 306 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 306 9 december 

2020, § X. 

 

Gäller från den 1 januari 2020 2021. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
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Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag, 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift), 

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1019 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut för faktiskt 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, resor, mätningar, och andra 

kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, 

nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 

det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKL:s Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober 

månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 2020.  

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
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sökanden. 

 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 

kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 

tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 

som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 
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20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 

timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 

flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 

motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 

med ett tillägg om 25 procent. 

 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 

verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 
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vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 

och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla 11 december 2019, § 306 den 9 december 

2020, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 2021. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2020 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 11 december 2019, § 306 9 december 2020, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Ny avgiftsnivå 2: 2 h införs    

Avgiftsnivå 2: göra en bedömning via skrivbord, 4h. Denna byter namn till avgiftsnivå 3 

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. Denna byter namn till 

avgiftsnivå 4 

Ny avgiftsnivå 5: 9 h införs 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1019 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

Nedan anges avgiftsnivåerna så som de såg ut innan ovan föreslagna ändringar. 

Avgiftsnivåerna har korrigerats i dokumentet föreslagen taxa. 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 personekvivalenter 

enligt vad kommunen föreskrivit, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 3 
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Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt med 

ansökan om tillstånd för inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 personekvivalenter 

enligt vad kommunen föreskrivit, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Ny avgiftsnivå 9 h 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 

vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

skydda människors hälsa eller miljön och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 

(nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur eller 

fjäderfä som inte är sällskapsdjur) inom 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 
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Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig 

gödsel, slam och annan orenlighet inom 

område med detaljplan eller intill sådant 

område enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 

frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för 

att förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av annat slag av toalett 

än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten och 

som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 
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Anmälan om anläggande av gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom ett 

område med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med 

detaljplan eller intill sådant område enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta (exempelvis 

tatuering, piercing). 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

fotvårdsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 

Timavgift 
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miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Byggnader, lokaler och anläggningar som 

kräver särskild uppmärksamhet och som inte 

omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 

2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor 

brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad, 

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra 

liknande anläggningar som är upplåtna för 

allmänheten eller som annars utnyttjas av 

många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     

Prövning av ansökan     

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa om tillstånd till inrättande av ny 

anläggning för grundvattentäkt och denna inte 

kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa om inrättande av ny anläggning för 

vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 

11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

Timavgift 
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hälsa om användande av befintlig anläggning 

för vattentäkt. 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Tillsyn     

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd 

eller anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa och som inte kräver tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 2 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA 

VÄTSKOR 

    

Tillsyn     

Information innan installation påbörjas eller 

hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cistern ovan eller i mark som 

rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 

vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med 

tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 

periodiska kontroller, av cisterner och 

rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 

vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      

Tillsyn     

Underrättelse och samråd innan installation 

eller konvertering sker av sådan utrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-

gas eller mer. 

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 

kalenderår finns minst 14 ton 

koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 

eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 

3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU-

förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Ny Avgiftsnivå 2 

timmar 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      

Tillsyn     

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 

innehåller kontrollerade ämnen. 

förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 

6 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 

används för laboratorie- och analysarbeten 

som betraktas som viktiga enligt bilagan till 

Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

förordning (EG) 1005/2009, 

förordning (EG) nr 

291/2011, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

  



Blad 15 
 

 

VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett 

vattenskyddsområde som har inrättats före den 

1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har 

ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 

inte är lämplig att plöja men som kan användas 

till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 2 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER     

Prövning av ansökan     

Ansökan om undantag från bestämmelserna 

om information och underrättelse i 4 kap 1–3 

§§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 

anläggningar och som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 2 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 

b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 2 

Tillsyn     

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

förordningen (2007:19) om 

PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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KOSMETISKA PRODUKTER     

Tillsyn     

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 

27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 

ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra 

med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 

enligt artikel 27.1 i förordningen.  

förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 

PRODUKTER 

    

Tillsyn     

Primärleverantörers hantering av kemiska 

produkter, biotekniska organismer och varor 

som inte innebär utsläppande på marknaden, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 

32 § samt 2 kap 19 § p 7–9, 

p 11–14, p 16, p 17, p 19 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 

vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 

utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 

hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 

förbjuden för att den strider mot syftet med det 

tilltänkta skyddet av ett område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 

naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 

beslut om tillstånd eller dispens avseende 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 

och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan     

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 

natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kräver anmälan 

enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 

kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 

enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 

som kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn     

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 

som kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har 

meddelat föreskrifter om, område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 

miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 

väg- och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 

om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 

kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 

annan markanvändning i jordbruket och som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 

och 20 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM 

ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 

KAP MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avhjälpande av vissa 

föroreningsskador. 

28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 

omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 

andra miljöskador om skadorna har orsakats av 

en verksamhet eller åtgärd som den 

kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 

återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 

sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

75 § avfallsförordningen 

(2011:927) 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 75 § avfallsförordningen 

(2011:927) 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten 

själv kompostera eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa annat hushållsavfall än 

trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927) 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

75 § avfallsförordningen 

(2011:927) 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2020 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 11 december 2019, § 306 9 december 2020, § X 

 

Nya rader har lagts in i bilaga 2 så att alla tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) 

verksamhetsgrupper som finns med i miljöprövningsförordningen nu även finns med i bilaga 2. B-

verksamheter har tilldelats den årliga tillsynstid som finns angiven i förordningen om avgifter för 

prövning och tillsyn. C-verksamheter har tilldelats 9 timmars årlig tillsynsavgift vilket motsvarar normalt 

tillsynsbehov. De tillagda raderna har inte visualiserats nedan, men de finns inlagda i dokumentet 

föreslagen taxa. 

 

Verksamhetskod Lagrum 

Prövn.- 

nivå Timmar Beskrivning 

  
 

    
2 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20  
2 kap. 3 

§ MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning 

med mer än 100 djurenheter, dock inte 

inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp 

till en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar 

upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton 

veckors ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en 

veckas ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
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veckas ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller 

äldre, 

   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur 

som har en årlig sammanlagd utsöndring 

motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 

kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller 

fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

        

4 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och 

andra jordarter 

10.10 
4 kap. 1 

§ MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som 

är större än 150 hektar, om verksamheten inte 

endast innebär uppläggning och bortforsling av 

redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 18 

1. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller 

för mer än 200 000 ton. 
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10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 18 

2. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller 

för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 9 

3. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller 

för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 9 

 4. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller 

för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 6 

5. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller 

för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 
4 kap. 2 

§ MPF 
B 6 

6. Täkt av torv berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 150 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 
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Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än 

som avses i punkt 1, om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än 
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som avses i punkt 1, om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 

10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 

5 000 ton men högst 10 000 ton. 
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10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 

1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.20 
4 kap. 3 

§ MPF 
B 6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 

om kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1-6. 

10.30 
4 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 

10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 

berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 

5 hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av 

berg, naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 
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eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt 

som baseras på mer än 500 ton torv per 

kalenderår. 

        
5 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i  
5 kap. 1 

§ MPF 
B 90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer 

än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion 

baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med ”-i” efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i  
5 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer 

än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som 

inte omfattas av punkt 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med ”-i” efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 
5 kap. 2 

§ MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 

7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 

50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per 

kalenderår. 

15.3001 

5 kap. 

1–3 §§ 

MPF 

U 9 6 
För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.50 5 kap. 6 C 6 Anläggning för framställning av livsmedel med 
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§ MPF beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton 

men högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser mjölkprodukter 

eller glass eller endast innebär paketering. 

        
8 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

TRÄVAROR 

20.10 
8 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och 

träprodukter med kemikalier med en 

produktion av högst 75 kubikmeter behandlat 

trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 

750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 

per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser behandling mot 

blånadssvamp. 

20.40 
8 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått 

eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår, eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 

000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.80 
8 kap. 9 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

med vattenbegjutning och inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte 

är tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        

10 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 
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22.20 
10 kap. 

2 § MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

        
12 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

KEMISKA PRODUKTER 

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.25-i, 24.26-i, 

24.27-i, 24.28-i, 

24.29-i, 24.30-i, 

24.31-i och 24.32-i 

12 kap. 

25–32 

§§ MPF 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med ”-i” efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i, 24.26-i, 

24.27-i, 24.28-i, 

24.29-i, 24.30-i, 

24.31-i och 24.32-i 

12 kap. 

25–32 

§§ MPF 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med ”-i” efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.40 

12 kap. 

40 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 

12 kap. 

41 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon av 1–40 eller 

42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

        
Verksamhetsgrupp Annan kemisk 

tillverkning 
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24.45 

12 kap. 

45 § 

MPF 

B 30 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

   1. Gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter, 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Tillverkning av mindre än 100 ton per 

kalenderår, om det i verksamheten inte används 

eller tillverkas någon kemisk produkt som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 

uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning 

och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande på huden 

kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 

”frätande på huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 

för ozonskiktet”, 

   2. Tillverkning av färg eller lack, om 

tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 

kalenderår, 

   3. Tillverkning av rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 

om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton 
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per kalenderår, 

   4. Tillverkning av gasformiga kemiska 

produkter genom destillation, eller 

   5. Om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

        
14 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

MINERALISKA PRODUKTER 

        
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, 

krita och gips 

26.110 

14 kap. 

13 § 

MPF 

C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, 

eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement 

per kalenderår. 

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.150 

14 kap. 

17 § 

MPF 

C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 

90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

        

16 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

28.25 
16 kap. 

3 § MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med 

betpasta eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.71 
16 kap. 

7 § MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.95 

16 kap. 

10 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov 

till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2, 3, 4 eller 6 § MPF, 
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   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta 

per kalenderår, om verksamheten ger upphov 

till avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta 

per kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 

per kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med 

en metallförbrukning av mer än 500 kilogram 

per kalenderår. 

28.7101 
16 kap. 

7 § MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

        
17 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.60 
17 kap. 

6 § MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        
18 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

METALLBEARBETNING 

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.80 
18 kap. 

8 § MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9 eller 10 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett 

fast centralt system för vätskor som volymen i 

lösa behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 

8 § MPF 
U 9 6 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. 
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19 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.30 
19 kap. 

4 § MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om 

lösningsmedlet innehåller någon kemisk 

produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” 

(R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 

genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid 

inandning” (R49), ”kan ge nedsatt 

fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 

fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning 

och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, 

eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 

5 § MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med mer än 500 

kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker 

utanför tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.50 
19 kap. 

6 § MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska 

lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.0001 

19 kap. 

5-6 §§ 

MPF 

U 9 6 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. Anläggning under anmälningspliktig 

nivå, men som förbrukar  

   1. Mer än 500 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 1 ton organiska 

lösningsmedel, eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        

20 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 

1 § MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet 

för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hantering av mer än 500 

000 ton per kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen 

eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid 

ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton 

per kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning 

och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
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”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 

1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 

för ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 

och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 

000 ton vid ett och samma tillfälle. 

        

21 KAP VERKSAMHETSGRUPP GAS- 

OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, 

EL, VÄRME OCH KYLA  

        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.51 

21 kap. 

10 § 

MPF 

B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 

megawatt men mindre än 50 megawatt. 

40.60 

21 kap. 

11 § 

MPF 

C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 

megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas, eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 

megawatt, om inget annat bränsle används än 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

avser en stationär förbränningsmotor avsedd 

endast som reservaggregat vid elavbrott.  
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40.70 

21 kap. 

12 § 

MPF 

C 9 
Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 40.95 

21 kap. 

13–14 

§§ MPF 

B 6 

Verksamhet (40.90) med 

   1. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 

150 meter, 

   2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 

är högre än 150 meter och står tillsammans 

med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

   3. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 

är högre än 150 meter och står tillsammans 

med ett annat sådant vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra vindkraftverket 

påbörjades.3. 

 

Verksamhet (40.95) med 

   1. Sju eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 

120 meter, 

   2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 

är högre än 120 meter och står tillsammans 

med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

   3. Ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 

inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 

står tillsammans med så många andra sådana 

vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 

består av minst sju vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten eller verksamheterna med de 

andra vindkraftverken påbörjades. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  
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40.100 

21 kap. 

15 § 

MPF 

C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 

är högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans 

med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter det att verksamheten med det 

andra vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 

14 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

       

23 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 

1 § MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon 

per kalenderår. 

50.20 
23 kap. 

2 § MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas 

avsedd som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. Anläggning under anmälningspliktig 

nivå, men som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna 

fordon per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        
24 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 
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63.10 
24 kap. 

1 § MPF 
B 64 

Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade 

fartygsanlöp per kalenderår. 

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.50 
24 kap. 

5 § MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen 

är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 

5 § MPF 
U 9 6 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. 

        
27 KAP VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- 

OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 

1 § MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 

1 § MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

        
28 KAP VERKSAMHETSGRUPP RENING 

AV AVLOPPSVATTEN 

90.16 
28 kap. 

4 § MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        
29 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter 

med återvinning eller bortskaffande 

90.410 

29 kap. 

68 § 

MPF 

A 137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 100 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i 29 kapitlet 

miljöprövningsförordningen (2013:251). Detta 
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90.420 

29 kap. 

69 § 

MPF 

B 137 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i 29 kapitlet 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.420 

29 kap. 

69 § 

MPF 

B 137 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i 29 kapitlet 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

90.420 

29 kap. 

69 § 

MPF 

B 137 

4. Anläggning för att behandla icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i 29 kapitlet 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.430 

29 kap. 

70 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 

är högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.171 

29 kap. 

31 § 

MPF 

C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 

och den tillförda mängden är mer än 10 ton 

men högst 500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
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kap. 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.310 

29 kap. 

22 § 

MPF 

B 64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt 

avfall om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 

19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

90.310 

29 kap. 

22 § 

MPF 

B 30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt 

avfall om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 

19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 
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90.310 

29 kap. 

22 § 

MPF 

B 13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt 

avfall om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 

19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

90.310 

29 kap. 

22 § 

MPF 

B 6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt 

avfall om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 

19, 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

90.341 

29 kap. 

26 § 

MPF 

C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har 

godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall, fram till dess åtgärder 

inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 

29 kap. 

44 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs 

av elektriska och elektroniska produkter 

yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfallet innan ytterligare 

behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 
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Verksamhetsgrupp Lagring som en del av 

att samla in avfall 

90.30 och 90.50 

29 kap. 

48 och 

50 §§ 

MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt 

avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall 

i andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden 

avfall vid något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska 

eller elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 

29 kap. 

49 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 

29 kap. 

51 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton 

och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs 

av elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i 

andra fall. 
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90.0001 

29 kap 

48–51 

§§ MPF 

U 9 6 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. Anläggning under anmälningspliktig nivå 

som lagrar som en del av att samla in avfall. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning 

och sortering 

90.100 

29 kap. 

40 § 

MPF 

B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 

ton icke-farligt avfall per kalenderår genom 

mekanisk bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 

65 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.100 

29 kap. 

40 § 

MPF 

B 30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 

ton icke-farligt avfall per kalenderår genom 

mekanisk bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 

65 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 

29 kap. 

41 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per 

kalenderår, eller 

   2. Genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 

29 kap. 

42 § 

MPF 

B 30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, 

om mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.  
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90.70 

29 kap. 

42 § 

MPF 

B 13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 

75 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 

29 kap. 

43 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, 

om mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0001 90.0002 

29 kap. 

40–43 

§§ MPF 

U 9 6 

För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. Anläggning under anmälningspliktig nivå 

som sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-

farligt avfall. 

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  

29 kap. 

45 § 

MPF 

B 137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller 

på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 

uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 

av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen 

är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.119  

29 kap. 

45 § 

MPF 

B 64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller 

på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 

uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 

av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen 

är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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90.119  

29 kap. 

45 § 

MPF 

B 30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller 

på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 

uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 

av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen 

är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.119  

29 kap. 

45 § 

MPF 

B 13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller 

på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 

uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 

av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

någon av punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen 

är anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 

29 kap. 

46 § 

MPF 

C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i 

egen verksamhet 

90.391 

29 kap. 

29 § 

MPF 

C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som 

har uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till 

materialåtervinning. 

        

30 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 
30 kap. 

2 § MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per 

kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 

3 § MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 9 6 
För verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. 

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 9 6 

För fritidsbåthamnar är tillsynstiden 9 timmar. 

Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 
Timavgift 

1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, tas timavgift ut är 

tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 38 § H timavgift För fritidsverksamheter som bedrivs i egna 
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FMH, 

punkt 3 

lokaler tas timavgift ut. 

 

 

 

 

        

VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75 För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2020 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 11 december 2019, § 306 9 december 2020, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 
  

28 KAP VERKSAMHETSGRUPP 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 

28 kap. 4 § 

MPF 
U 

Verksamheter under anmälningspliktig 

nivå. 

Timavgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

 U Fordonsverkstäder. Timavgift 

MB 
 

Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

45 § FMH, 

punkt 2 
UH 

Lokaler med vård och annat 

omhändertagande. 

Timavgift 

45 § FMH, 

punkt 4 UH 

Hotell, pensionat och liknande lokaler 

där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

tillfällig bostad. 

Timavgift 

 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 3 
H 

För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH 

UH 

Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1-2 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1019 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut för faktiskt 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, resor, mätningar, och andra 

kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, 

nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKL:s Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober 

månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 



Blad 54 
 

 

i denna taxa. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 

fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning faktura. 

 

Verkställighet m.m. 
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20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 

 

21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 11 december 2019, § 306 9 

december 2020, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 2021. I ärenden som rör anmälningar tillämpas 

taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKL:s Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober 

månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1019 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut för faktiskt 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
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midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos länsrätten förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla 11 december 2019, § 306 9 december 

2020, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 2021. 
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Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2020, § X. 

 

Gäller från den 1 januari 2021. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
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Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag, 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift), 

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 

kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 

tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 

som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
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timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 

flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 

motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 

med ett tillägg om 25 procent. 

 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 

verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 
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och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 december 2020, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2020, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Avgiftsnivå 2: göra en enkel bedömning via skrivbord, 2h.    

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning via skrivbord, 4h. 

Avgiftsnivå 4: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. 

Avgiftsnivå 5: 9h. 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt 

med ansökan om tillstånd för inrättande av 

annan avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

Avgiftsnivå 5 
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föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 

vattentoalett till en befintlig 

avloppsanordning, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

skydda människors hälsa eller miljön och 

som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 

djur (nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur) inom 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till spridning av 

naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 

inom område med detaljplan eller intill 

sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 

frågor enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om ändring av en 

avloppsanordning och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom ett 

område med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med 

detaljplan eller intill sådant område enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Anmälan i andra frågor enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta (exempelvis 

tatuering, piercing). 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

fotvårdsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 

3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Byggnader, lokaler och anläggningar som 

kräver särskild uppmärksamhet och som inte 

omfattas av  avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor 

brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad, 

5. idrottsanläggningar, 

campinganläggningar, badanläggningar, 

strandbad och andra liknande anläggningar 

som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     

Prövning av ansökan     

Ansökan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om tillstånd till inrättande 

av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap 

miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om inrättande av ny 

anläggning för vattentäkt och denna inte 

kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om användande av 

befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 
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Tillsyn     

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd 

eller anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa och som inte kräver tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 2 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA 

VÄTSKOR 

    

Tillsyn     

Information innan installation påbörjas eller 

hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cistern ovan eller i mark som 

rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 

vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med 

tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 

periodiska kontroller, av cisterner och 

rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 

vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      

Tillsyn     

Underrättelse och samråd innan installation 

eller konvertering sker av sådan utrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-

gas eller mer. 

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 

kalenderår finns minst 14 ton 

koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 

eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 

3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU-

förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      

Tillsyn     

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 

innehåller kontrollerade ämnen. 

förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 

6 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 

används för laboratorie- och analysarbeten 

som betraktas som viktiga enligt bilagan till 

Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

förordning (EG) 1005/2009, 

förordning (EG) nr 

291/2011, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett 

vattenskyddsområde som har inrättats före den 

1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har 

ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 

inte är lämplig att plöja men som kan användas 

till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER     

Prövning av ansökan     

Ansökan om undantag från bestämmelserna 

om information och underrättelse i 4 kap 1–3 

§§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 

anläggningar och som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 

b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

förordningen (2007:19) om 

PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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KOSMETISKA PRODUKTER     

Tillsyn     

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 

27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 

ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra 

med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 

enligt artikel 27.1 i förordningen.  

förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 

PRODUKTER 

    

Tillsyn     

Primärleverantörers hantering av kemiska 

produkter, biotekniska organismer och varor 

som inte innebär utsläppande på marknaden, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 

32 § samt 2 kap 19 § p 7–9, 

p 11–14, p 16, p 17, p 19 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 

vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 

utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 

hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 

förbjuden för att den strider mot syftet med det 

tilltänkta skyddet av ett område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 

naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 

beslut om tillstånd eller dispens avseende 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 

och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan     

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 

natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kräver anmälan 

enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 

kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 

enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 

som kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn     

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 

som kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har 

meddelat föreskrifter om, område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 

miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 

väg- och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 

om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 

kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 

annan markanvändning i jordbruket och som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 

och 20 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM 

ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 

KAP. MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avhjälpande av vissa 

föroreningsskador. 

28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 

omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 

andra miljöskador om skadorna har orsakats av 

en verksamhet eller åtgärd som den 

kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 

återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 

sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten 

själv kompostera eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa annat hushållsavfall än 

trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 

miljöbalken, 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2020, § X 

 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 

Verksamhets- 

kod Lagrum 

Prövn.- 

nivå 

Tid 

(h) Beskrivning 

       2 KAP. JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 

1.11 

2 kap. 1–

2 §§ MPF 
B 9  

1.20  
2 kap. 3 § 

MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
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   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

    
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark 

än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 
2 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

    
3 KAP. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK 

5.10 
3 kap. 1 § 

MPF 
B 9  

5.20 
3 kap. 2 § 

MPF 
C 9  

        

4 KAP. UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 
4 kap. 1 § 

MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 
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10.11 
4 kap. 2 § 

MPF 
B 

18 

1. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

18 

2. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

3. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

 4. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som 

är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

6 

5. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 
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6 

6. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 § 

MPF 
B 

9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 200 

000 ton. 
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18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 50 

000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 10 

000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 5 

000 ton men högst 10 000 ton. 



Blad 28 
 

 

6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 1 

000 ton men högst 5 000 ton. 

6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1–6. 

10.30 
4 kap. 4 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
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bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.20 
4 kap. 9 § 

MPF 

B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 

vattenområde. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning på land. 

11.30 
4 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.30 
4 kap. 13 

§ MPF 
B 90  

13.50 
4 kap. 15 

§ MPF 
B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser 

uran- eller toriummalm. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

13.60 
4 kap. 16 

§ MPF 
B 64  

    Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 
4 kap. 17 

§ MPF 
C 9  

        5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 
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15.10-i  
5 kap. 1 § 

MPF 
B 

90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion baserad 

på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

15.20 
5 kap. 2 § 

MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 

500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 § 

MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.3001 
5 kap. 1–

3 §§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 
5 kap. 4–

5 §§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

bearbetning av animaliska biprodukter.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rökning.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkterna 1 eller 2.  

15.50 
5 kap. 6 § 

MPF 
C 6 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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    Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 
5 kap. 7 § 

MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i och 

15.95 

5 kap. 8–

9 §§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för tillverkning av stärkelse, 

stärkelsederivat eller socker.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rostning av kaffe.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling med en produktion av 

mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas 

av punkterna 1 eller 2.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.101 
5 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 
5 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i och 

15.141 

5 kap. 

12–13 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  
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15.151 
5 kap. 14 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i 
5 kap. 15 

§ MPF 
B 30  

15.180 
5 kap. 16 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Annan 

livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 

5 kap. 

17–18 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 100 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

3. tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

högst 50 000 ton per kalenderår.  

30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som 

inte omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.200 
5 kap. 19 

§ MPF 
C 9  

15.210 
5 kap. 20 

§ MPF 
B 30  

15.220 
5 kap. 21 

§ MPF 
C 9  

15.230 
5 kap. 22 

§ MPF 
B 64  
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15.240 
5 kap. 23 

§ MPF 
C 9  

15.250 

 

5 kap. 24 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för framställning av mer än 

20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 

kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för framställning av mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller 

maltdryck per kalenderår. 

15.260 
5 kap. 25 

§ MPF 
C 9  

15.270 
5 kap. 26 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 

tillverkning av jäst.  

47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 47 timmar för anläggning för 

tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 
5 kap. 27 

§ MPF 
C 9  

15.310 
5 kap. 28 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 

15.350-i och 

15.370-i 

5 kap. 29, 

31, 33 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning för bearbetning av 

animaliska biprodukter med en produktion baserad 

på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövnings-

förordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
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anläggning som inte omfattas av punkt 1.  

15.340 
5 kap. 30 

§ MPF 
C 9  

15.360 
5 kap. 32 

§ MPF 
C 9  

    6 KAP. TEXTILVAROR 

17.10-i 
6 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

17.20 
6 kap. 2 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning för 

hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av punkt 1. 

17.30 
6 kap. 3 § 

MPF 
C 9  

    7 KAP. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 
7 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

18.20 
7 kap. 2 § 

MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av mer än 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av högst 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

annan beredning av hudar och skinn än garvning. 

18.30 
7 kap. 3 § 

MPF 
C 9  
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        8 KAP. TRÄVAROR 

20.05-i  
8 kap. 1 § 

MPF 
B 64  

20.10 
8 kap. 2 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.20 
8 kap. 3 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som 

omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

20.30 
8 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

20.40 
8 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning av 

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.50-i 
8 kap. 6 § 

MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för produktion som 

omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

20.60 8 kap. 7 § C 9  



Blad 36 
 

 

MPF 

20.70 
8 kap. 8 § 

MPF 
B 13  

20.80 
8 kap. 9 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 

8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

20.90 
8 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

20.91 
8 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
9 KAP. MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.40 
9 kap. 3 § 

MPF 
B 47  

        
10 KAP. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22.10 
10 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

22.20 
10 kap. 2 

§ MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 
10 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

22.40 
10 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    

11 KAP. STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 

OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.20 
11 kap. 6 

§ MPF 
B 90  

        12 KAP. KEMISKA PRODUKTER 
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    Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-

i, 24.03-i, 

24.04-i, 24.05-

i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-

i, 24.09-i, 

24.10-i, 24.11-

i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-

i, 24.15-i, 

24.16-i, 24.17-

i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-

i, 24.21-i och 

24.22-i  

12 kap. 

1–22 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på högst 20 000 ton per kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i 
12 kap. 

24 § MPF 
B 90  

24.25-i, 24.26-

i, 24.27-i, 

24.28-i, 24.29-

i, 24.30-i, 

24.31-i och 

24.32-i 

12 kap. 

25–32 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i  

12 kap. 

33–34 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  
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Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 

biocider 

24.35-i och 

24.36-i 

12 kap. 

35–36 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.37 
12 kap. 

37 § MPF 
B 137  

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 

24.39-i 

12 kap. 

38–39 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.40 
12 kap. 

40 § MPF 
C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 
12 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1–40 eller 42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

    Verksamhetsgrupp Sprängämnen 
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24.42-i och 

24.43-i 

12 kap. 

42–43 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 
12 kap. 

44 § MPF 
C 9  

24.45 
12 kap. 

45 § MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av läkemedelssubstanser genom 

extraktion ur biologiskt material.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av sprängämnen.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av ammunition.  

24.46 
12 kap. 

46 § MPF 
C 9  

24.47 
12 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    13 KAP. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 13 kap. 1 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.11 
13 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

25.20 
13 kap. 3 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 100 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.30 
13 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

25.40 
13 kap. 5 

§ MPF 
B 30  

25.50 
13 kap. 6 

§ MPF 
C 9  

        14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER 

    
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 

26.05-i  
14 kap. 1 

§ MPF 
B 64  

26.10-i 
14 kap. 2 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

10 000 ton mineraler per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 

kalenderår.  

26.20 14 kap. 3 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av mer än 

5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än 

de som avses i punkterna 1–3 per kalenderår. 

13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av högst 1 

000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

26.30 
14 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

26.40 
14 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

26.50-i 
14 kap. 6 

§ MPF 
B 30  

26.51 
14 kap. 7 

§ MPF 
B 30  

26.60 
14 kap. 8 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 
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och gips 

26.80 
14 kap. 

10 § MPF 
B 184  

26.90-i 
14 kap. 

11 § MPF 
B 30  

26.100 
14 kap. 

12 § MPF 
C 9  

26.110 
14 kap. 

13 § MPF 
C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 
14 kap. 

14 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.130-i och 

26.140 

14 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 64  

26.150 
14 kap. 

17 § MPF 
C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

26.160 
14 kap. 

18 § MPF 
C 9  

26.170-i 
14 kap. 

19 § MPF 
B 30  

26.180 
14 kap. 

20 § MPF 
C 9  

    15 KAP. STÅL OCH METALL 

27.32 
15 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 

kalenderår. 
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64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.40-i 
15 kap. 8 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

27.50 
15 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av mer än 1 000 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av mer än 1 000 

ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 



Blad 44 
 

 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 3 

000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 1 

000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 

ton per kalenderår. 

30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår. 

13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 9 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 
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högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.60 
15 kap. 

10 § MPF 
C 9  

27.80-i 
15 kap. 

12 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

27.101-i 
15 kap. 

14 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 20 

000 ton per kalenderår.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 10 

000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 

ton per kalenderår.  

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av högst 

10 000 ton per kalenderår.  

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

mer än 10 000 ton per kalenderår.  
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13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.  

137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 

ton per kalenderår.  

64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.  

27.110 
15 kap. 

15 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.120 
15 kap. 

16 § MPF 
B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar för en produktion av mer 

än 80 000 ton per kalenderår. 
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137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en produktion av mer 

än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.130 
15 kap. 

17 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion av mer 

än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.140 
15 kap. 

18 § MPF 
C 9  

        

16 KAP. METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
16 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
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högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 

1 000 kubikmeter per kalenderår.  

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

28.20 och 

28.30 

16 kap. 2 

och 4 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 

000 kubikmeter per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

28.25 
16 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.40 
16 kap. 5 

§ MPF 
C 9  
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28.50 
16 kap. 6 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 3 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

zink per kalenderår. 



Blad 50 
 

 

6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 64 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning med 

utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 

kubikmeter per kalenderår. 

6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 

medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 
16 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.7101 
16 kap. 7 

§ MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

28.80 
16 kap. 8 

§ MPF 
B 30  
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28.90 
16 kap. 9 

§ MPF 
C 9  

28.95 
16 kap. 

10 § MPF 
C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 § MPF, 

   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        17 KAP. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.20 
17 kap. 2 

§ MPF 
B 64  

31.30 
17 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

31.60 
17 kap. 6 

§ MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        18 KAP. METALLBEARBETNING 

    
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 
18 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

34.20 
18 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 
18 kap. 3 

§ MPF 
B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
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per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 

men högst 100 000 motorfordon per kalenderår 

med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton. 

184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar ör en tillverkning och 

sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 

högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

34.40 
18 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 
18 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 
18 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 

kubikmeter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35 

kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på mer än 20 

kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 
18 kap. 8 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 8 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 
18 kap. 

10 § MPF 
C 9  

        
19 KAP. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 
19 kap. 2 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 500 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 200 ton men högst 500 ton per 

kalenderår.  

64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen uppgår 

till högst 50 ton per kalenderår.  

39.15 
19 kap. 3 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton 

per kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton 

men högst 500 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 

men högst 200 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 

men högst 50 ton per kalenderår. 

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 

per kalenderår. 
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39.30 
19 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.50 
19 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.0001 

19 kap. 

5–6 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som förbrukar  

   1. Mer än 500 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 1 ton organiska lösningsmedel, 

eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        
20 KAP. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

39.70 
20 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

39.80 
20 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

39.90 
20 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

        
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk 

behandling 

40.01 
21 kap. 2 

§ MPF 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

40.02 
21 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 

21 kap. 

4–5 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

40.20 
21 kap. 6 

§ MPF 
C 9  
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        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i 
21 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt.  

40.51 
21 kap. 

10 § MPF 
B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60 
21 kap. 

11 § MPF 
C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller avser 

en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott.  

40.70 
21 kap. 

12 § MPF 
C 9 

Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 

40.95 

21 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som 

står tillsammans (gruppstation) till havs. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 
21 kap. 

15 § MPF 
C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

    
Verksamhetsgrupp Värme- och 

kylanläggningar 

40.110 
21 kap. 

16 § MPF 
C 9  

40.120 
21 kap. 

17 § MPF 
C 9  

       
23 KAP. FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 1 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 
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50.20 
23 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna fordon 

per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        24 KAP. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 
24 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med fler än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

30 

2. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med färre än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

63.20 
24 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.40 
24 kap. 4 

§ MPF 
B 23  

63.50 
24 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 
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Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 5 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    25 KAP. LABORATORIER 

73.10 
25 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    26 KAP. TANKRENGÖRING 

74.10 
26 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

74.20 
26 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        27 KAP. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 1 

§ MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 1 

§ MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

85.20 
27 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 

90.11 

29 kap. 

1–2 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 100 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 20 000 personer men högst 100 000 personer 

eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 30 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller 

som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

90.15-i 
29 kap. 3 

§ MPF 
B 47  

90.16 
28 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        29 KAP. AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 

90.406-i 

29 kap. 

65–66 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

90.410 och 

90.420 

29 kap. 

68–69 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

64 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 

ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

13 4. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 
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om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.430 
29 kap. 

70 § MPF 
C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.450 
29 kap. 

72 § MPF 
B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 

500 ton per kalenderår. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

    Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i 
29 kap. 

32 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av 1.  

90.251 
29 kap. 

33 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 
29 kap. 

39 § MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 
29 kap. 

30 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

30 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

90.171 
29 kap. 

31 § MPF 
C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 
29 kap. 

18 § MPF 
B 13  

90.281 
29 kap. 

19 § MPF 
C 9  

90.300-i 
29 kap. 

21 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 



Blad 65 
 

 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1 eller 

2.  

90.310 
29 kap. 

22 § MPF 
B 

64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

90.330-i och 

90.340 

29 kap. 

24–25 §§ 

MPF 

B 30  

90.341 
29 kap. 

26 § MPF 
C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 
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90.90 
29 kap. 

44 § MPF 
C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs av 

elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 

sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfallet innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Verksamhetsgrupp Förberedelse för 

återanvändning 

90.29 
29 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.190 och 

90.191 

29 kap. 

7–8 §§ 

MPF 

B 30  

90.210-i och 

90.211-i 

29 kap. 

11–12 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1.  

90.212-i och 

90.213-i 

29 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 47 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår.   

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.220 och 

90.221 

29 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.230 
29 kap. 

17 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Konvertering av 

smittförande avfall 

90.382 
29 kap. 

38 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 
29 kap. 

56 § MPF 
B 13  

    
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.480 och 

90.485 

29 kap. 

60–61 §§ 

MPF 

A/B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 227 timmar om den planerade 

lagringen är mer än 100 000 ton. 

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den planerade 

lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 

90.510 

29 kap. 

62–63 §§ 

MPF 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar.  

90.520 
29 kap. 

64 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 

samla in avfall 
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90.30 och 

90.50 

29 kap. 

48 och 50 

§§ MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 
29 kap. 

49 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 
29 kap. 

51 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.0001 

29 kap 

48–51 §§ 

MPF 

U 6 
Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

lagrar som en del av att samla in avfall. 

    
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 

bergförvar och underjordsförvar 
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90.458 
29 kap. 

55 § MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–4. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.100 
29 kap. 

40 § MPF 
B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 
29 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

   2. Genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 
29 kap. 

42 § MPF 
B 

30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 
29 kap. 

43 § MPF 
C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0002 

29 kap. 

40–43 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-farligt 

avfall. 

    Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 
29 kap. 

36 § MPF 
B 13  
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90.370 
29 kap. 

37 § MPF 
C 9 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  
29 kap. 

45 § MPF 
B 

137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 
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miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 
29 kap. 

46 § MPF 
C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

90.381 och 

90.383 

29 kap. 

27–28 §§ 

MPF 

B 13  

90.391 
29 kap. 

29 § MPF 
C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till materialåtervinning. 

    
Verksamhetsgrupp Återvinning för 

anläggningsändamål  

90.131 
29 kap. 

34 § MPF 
B 13  

90.141 
29 kap. 

35 § MPF 
C 9 

Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.  

        
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
30 kap. 1 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 
30 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    31 KAP. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
31 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    32 KAP. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 
32 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 6 
Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 januari 2021 

Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2020, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

MB  Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 3 

H För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH UH Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 

i denna taxa. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 

fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighet m.m. 

20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 
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21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 december 2020, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 december 2020, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
 



 

 
 

    
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2020-09-30 Dnr SBN 2020/00519 

  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna 
ändringar, revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämnden använder sedan den 1 januari 2020 en behovsstyrd taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning. Den behovsstyrda 

taxan utgår från ett underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med lokala 

justeringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser nu ett behov av mindre justeringar och 

har i detta dokument beskrivit de föreslagna ändringarna mer ingående. 

 

Föreslagna ändringar 

 

Generella ändringar 

Hela taxedokumentet har formgivits med olika färger för att visualisera vad som är 

händelsestyrd tillsyn (taxebilaga 1, orange bakgrund), styrd tillsyn (taxebilaga 2, röd 

bakgrund) och behovsprioriterad tillsyn (taxebilaga 3, blå bakgrund). Färgschemat och 

kategorierna följer samma upplägg som i behovsutredningen och tillsynsplanen.  

 

Taxebestämmelser för miljöbalkens område 

Förvaltningen har lagt till ”resor” i § 8 som ett förtydligande eftersom restiden är en del 

av handläggningstiden. I samma paragraf har en ändring gjorts så att avgift tas ut för 

faktiskt nedlagd handläggningstid istället för varje halv timme nedlagd 

handläggningstid. Förvaltningen anser att den nya formuleringen är tydligare för alla 

parter. 

 

Taxebilaga 1 – Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 

Förvaltningen har lagt till två avgiftsnivåer i taxebilaga 1.  

 

I nu gällande taxa anges att handläggning av köldmedierapporter motsvarar fyra 

timmars handläggning. Förvaltningen konstaterade efter att taxan antogs att detta är för 

mycket tid i förhållande till arbetsinsatsen. Förvaltningen har under år 2020 därför tagit 

ut timavgift motsvarande två timmars handläggning istället. Förvaltningen har i 

förslaget infört en ny avgiftsnivå som motsvarar 2 timmars handläggning för 

köldmedierapporter.  

 

Förvaltningen har även lagt in en ny rad för handläggning av sluten tank och 

bad/disk/tvätt-avlopp (BDT) i samma ansökan. När kunden ansöker om sluten tank och 

BDT separat tas avgift motsvarande 4 respektive 8 timmars handläggning ut. Enligt nu 

gällande taxa skulle avgift motsvarande 12 (4+8) timmars handläggning tas ut. 

Förvaltningen anser dock att det går snabbare än så att handlägga ärendet när sluten tank 

och BDT hanteras i samma ansökan. Förvaltningen har under år 2020 tagit ut timavgift 

motsvarande 8 timmars handläggning, men konstaterar nu att detta är för lågt. 
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Förvaltningen har i förslaget infört en ny avgiftsnivå som motsvarar 9 timmars 

handläggning för sluten tank och BDT i samma ansökan.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att taxebilaga 1 i det nya förslaget har fem 

avgiftsnivåer (1, 2, 4, 8 och 9 h) istället för som tidigare tre avgiftsnivåer (1, 4 och 8 h). 

Förvaltningen önskar göra dessa ändringar för att korrigera ärendetyper där den nu 

gällande taxan slår fel. Förvaltningen har dock fortfarande som målsättning att 

taxebilaga 1 ska vara enkel att följa och vill inte införa fler avgiftsnivåer utöver detta. 

 

Taxebilaga 2 – Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Nya rader har lagts in så att alla tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) 

verksamhetsgrupper som finns med i miljöprövningsförordningen nu även finns med i 

taxebilaga 2. B-verksamheter har tilldelats den årliga tillsynstid som följer av förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn. C-verksamheter har tilldelats 9 timmars årlig tillsynsavgift 

vilket motsvarar normalt tillsynsbehov. Detta är i sak ingen förändring sedan tidigare, men 

det blir tydligare när alla verksamhetsgrupper står med i bilaga 2. 
 

Förvaltningen har sänkt den årliga tillsynsavgiften från 9 till 6 timmar för ej anmälningspliktiga 

miljöfarliga (U-) verksamheter med verksamhetskoderna 15.3001 (slakterier), 34.8001 

(maskinell bearbetning), 39.0001 (förbrukning av organiska lösningsmedel), 63.5001 

(flygplatser), 90.0001 (lagring som en del av att samla in avfall), 90.0002 (sortering eller 

yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall), 92.0001 (skjutfält, skjutbanor och 

sportanläggningar) samt 94.1001 (fritidsbåtshamnar) efter att ha konstaterat ett lägre 

tillsynsbehov. 

 

Nya rader i taxebilaga 2 har införts för fotvård, akupunktur och frisörer. Dessa har tilldelats en 

låg årsavgift. Den totala tillsynsavgiften är densamma över en bestämd tidsperiod, men 

verksamheterna kommer istället att debiteras en lägre avgift årligen istället för en relativt stor 

summa vid ett tillfälle. Denna ändring har efterfrågats av flera små hälsoskyddsverksamheter 

som föredrar att få avgiften uppdelad över flera år jämfört med en stor klumpsumma. 

 

Taxebilaga 3 – timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 

Förtydliganden har gjorts om att taxebilaga 3 omfattar alla miljöfarliga och 

hälsoskyddsverksamheter som inte reglerats i taxebilaga 1-2. Detta är i sak ingen 

förändring sedan tidigare, men det är tydligare med de nya rubrikerna och 

formuleringarna. Fritidsverksamheter finns också utskrivet för att förtydliga att dessa 

inte ska ha årsavgift trots att de är anmälningspliktiga (förvaltningen bedömer att 

tillsynsbehovet är för lågt för att motivera årlig tillsynsavgift). 

 

Taxebilaga 4 – föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 

strålskyddslagstiftningens område 

Samma ändringar om resor och faktiskt nedlagd handläggningstid har lagts till som i 

taxebestämmelserna för miljöbalkens område. 
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Taxebilaga 5 – föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa 

Samma ändringar om resor och faktiskt nedlagd handläggningstid har lagts till som i 

taxebestämmelserna för miljöbalkens område. 

 

 

Förvaltningen har utöver ovan nämnda ändringar även förtydligat verksamhetskoder, 

uppdaterat lagstöd, rättat skrivfel och gjort ett flertal redaktionella ändringar. 

Förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga till 

tjänsteskrivelsen. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 

lagstiftning 

Sammanfattning 

Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 
december 2019, § 306. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader 
och ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 
avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper 
som fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga 
tillsynsavgiften för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms 
ha ett lägre tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 
hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 
ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 
ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen. 
 
I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta 
om att indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering 
av miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den 
indexuppräknade timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga 
justeringen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i 
en separat tjänsteskrivelse (SBN 2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan 
görs efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 
Visualisering av föreslagna ändringar 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11, § 306 
 
 
 
Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 
 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-10-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 435 Dnr SBN 2020/00519  

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning 

 

Sammanfattning 

Nu gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige den 11 
december 2019, § 306. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt den nya miljöbalkstaxan under nio månader 
och ser nu ett behov av mindre justeringar. Förvaltningen har i förslaget lagt till två 
avgiftsnivåer i taxebilaga 1 (prövningsärenden), lagt till rader för verksamhetsgrupper 
som fattas i taxebilaga 2 (verksamheter med årlig tillsynsavgift), sänkt den årliga 
tillsynsavgiften för flera ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedöms 
ha ett lägre tillsynsbehov, infört en mer företagsvänlig avgiftsform för vissa små 
hälsoskyddsverksamheter, korrigerat enstaka skrivfel, samt gjort ett flertal redaktionella 
ändringar för ökad tydlighet. Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna 
ändringarna i bilagor till tjänsteskrivelsen. 
  
I nu gällande miljöbalkstaxa anges att samhällsbyggnadsnämnden årligen kan besluta 
om att indexuppräkna miljöbalkstaxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutsrätten för indexuppdatering 
av miljöbalkstaxan delegeras från samhällsbyggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I det uppdaterade taxeförslaget anges den 
indexuppräknade timavgiften för år 2021. Detta följer den i taxan beslutade årliga 
justeringen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förvaltningen föreslår i 
en separat tjänsteskrivelse (SBN 2020/00494) att indexuppräkning av miljöbalkstaxan 
görs efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden inför kalenderåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 
Visualisering av föreslagna ändringar 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 januari 2021, 
  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-10-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 435 

 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2019-12-11, § 306 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-10-21 
Anna-Lena Heydar 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-10-22 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr KS 2020/00672  

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2021, samt 
investeringsplan 2022-2023 och budget 2021, för Uddevalla 
Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2021 samt plan för 2022-2023, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun sam 
investeringsbudget för samma period. 
  
För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
  
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  
  
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten 
AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-02 
Uddevalla vatten AB budget 2021 samt plan 2022-2023 
Uddevalla vatten ABs protokoll nr 7 2020-10-22 
Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla from 2021-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas, 
  
att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa för 2020, 
  
att godkänna Uddevalla vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2021 samt plan för 2022-2023.  
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2020-11-27:Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27:Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-11-02 Dnr KS 2020/00672 

  

 

Handläggare 

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

 

Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2021, samt 

investeringsplan 2022-2023 och budget 2021, för Uddevalla 

Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2021 samt plan för 2022-2023, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun sam 
investeringsbudget för samma period. 
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
 
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten 
AB.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-02 
Uddevalla vatten AB budget 2021 samt plan 2022-2023 
Uddevalla vatten ABs protokoll nr 7 2020-10-22 
Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla from 2021-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas 
 
att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa för 2020 
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att godkänna Uddevalla vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2021 samt plan för 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Uddevalla Vatten Ab 
Västvatten AB 
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VA-TAXA 

för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xxx. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten AB. 

Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 

och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger  

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 

med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är 

avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  



  Dnr 2020/203 
 

2 
 

För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 

300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. Hela byggnaden 

eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av 

dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken 

är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken 

hör och kategorierna definieras på följande sätt: 

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av 

ytan är hårdgjord. 

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög 

genomsläpplighet. 

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av 

ytan är hårdgjord. 

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av brukningsavgifter för dagvatten. 

Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i 

kategorier enligt ovan.  

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 

 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 

läge, även innan inkoppling skett. 

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldigheten inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift 

betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms. 

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

57 540 kr 

 (46 032 kr) 

  

 

69 865 kr 

 (55 892 kr) 

 

 

82 200 kr 

 (65 760 kr) 

 

 

82 200 kr 

 (65 760 kr) 

 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg  

b) Förbindelsepunktsavgift  
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

29 595 kr 

 (23 676 kr) 

 

49 320 kr 

(39 456 kr) 

 

19 730 kr 

(15 784 kr) 

 

 

 

 

98 645 kr 

(78 916 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

18,18 kr 

(14,53 kr) 

30,28 kr 

(24,22 kr) 

 

 

12,11 kr 

(9,69 kr) 

60,55 kr 

(48,44 kr) 

d) 
Lägenhetsavgift  

en avgift per lägenhet 

14 795 kr 

(11 836 kr) 

24 660 kr 

(19 728 kr) 

 

 

9 865 kr 

(7 892 kr) 

49 320 kr 

(39 456 kr) 

e) Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 730 kr 

(15 784 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) 

lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 



  Dnr 2020/203 
 

4 
 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per annan fastighet enligt 

nedan.  

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

57 540 kr 

 (46 032 kr) 

  

 

69 865 kr 

 (55 892 kr) 

 

 

82 200 kr 

 (65 760 kr) 

 

 

82 200 kr 

 (65 760 kr) 

 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg VSDfDg 

b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

29 595 kr 

 (23 676 kr) 

 

49 320 kr 

(39 456 kr) 

 

19 730 kr 

(15 784 kr) 

 

 

 

 

98 645 kr 

(78 916 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 

27,54 kr 

(22,03 kr) 

45,90 kr 

(36,72 kr) 

 

 

18,36 kr 

(14,69 kr) 

   91,80 kr 

(73,44 kr) 

d) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 730 kr 

(15 784 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas 

avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 

enligt nedanstående.  

  Småhusfastighet, 

Bostadsfastighet 

  

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 

inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.  

 

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 

föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 

respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) 

och b) eller 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall 

avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 

etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 

av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per m2 för anordnande av dagvattenbortledning för:   

Väghållare 164,75 kr (131,80 kr) 

Övriga 46,10 kr (36,88 kr) 

 

§ 10 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till 

exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande 

lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

FASTA AVGIFTER     

a) Fast avgift Mätarstorlek Avgift per V S 
 

TOTALT 

 Småhusfastigheter Qn2,5x1 år 
1 847,50 kr 
(1 478 kr) 

1 847,50 kr 
(1 478 kr) 

3 695 kr 
(2 956 kr) 

 Övriga fastigheter Qn2,5x1 år 
2 912,50 kr 
(2 330 kr) 

2 912,50 kr 
(2 330 kr) 

5 825 kr 
(4 660 kr) 

  Qn2,5x2 år 
7 030 kr 

(5 624 kr) 
7 030 kr 

(5 624 kr) 
14 060 kr 

(11 248 kr) 

  Qn2,5x3 år 
16 410 kr 

(13 128 kr) 
16 410 kr 

(13 128 kr) 
32 820 kr 

(26 256 kr) 

  Qn2,5x4 år 
27 235 kr 

(21 788 kr) 
27 235 kr 

(21 788 kr) 
54 470 kr 

(43 576 kr) 

  Qn6x1 år 
8 835 kr 

(7 068 kr) 
8 835 kr 

(7 068 kr) 
17 670 kr 

(14 136 kr) 

  Qn6x2 år 
36 260 kr 

(29 008 kr) 
36 260 kr 

(29 008 kr) 
72 520 kr 

(58 016 kr) 

  Qn6x3 år 
56 100 kr 

(44 880 kr) 
56 100 kr 

(44 880 kr) 
112 200 kr 
(89 760 kr) 

  Qn6x4 år 
86 705 kr 

(69 364 kr) 
86 705 kr 

(69 364 kr) 
173 410 kr 

(138 728 kr) 

  Qn10x1 år 
23 630 kr 
(18 904kr) 

23 630 kr 
(18 904kr) 

47 260 kr 
(37 808 kr) 

  Qn10x2 år 
56 095 kr 

(44 876 kr) 
56 095 kr 

(44 876 kr) 
112 190 kr 
(89 752 kr) 

  Qn10x3 år 
119 237,50 kr 
(95 390 kr) 

119 237,50 kr 
(95 390 kr) 

238 475 kr 
(190 780 kr) 

  Qn10x4 år 
166 155 kr 

(132 924 kr) 
166 155 kr 

(132 924 kr) 
332 310 kr 

(265 848 kr) 

 

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt 

följande: 

b) Fast avgift  Avgift per V S TOTALT 

 Småhusfastigheter  år 1 847,50 kr 
(1 478 kr) 

1 847,50 kr 
(1 478 kr) 

3 695 kr 
(2 956 kr) 

 Övriga fastigheter  år 2 912,50 kr 
(2 330 kr) 

2 912,50 kr 
(2 330 kr) 

5 825 kr 
(4 660 kr) 

 

c) Dagvattenavgift Kategori# Avgift per Df Dg TOTALT 

 
Småhusfastigheter Småhus år 

770 kr 
(616 kr) 

105 kr 
(84 kr) 

875 kr 
(700 kr) 

 
Övriga fastigheter Kategori 1 m2/år 

0,53 kr 
(0,42 kr) 

0,06 kr 
(0,05 kr) 

0,59 kr 
(0,47 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år 

1,08 kr 
(0,86 kr) 

0,15 kr 
(0,12 kr) 

1,23 kr 
(0,98 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år 

1,46 kr 
(1,17 kr) 

0,20 kr 
(0,16 kr) 

1,66 kr 
(1,33 kr) 

 
Allmän platsmark Kategori 1 m2/år  

0,83 kr 
(0,66 kr) 

0,83 kr 
(0,66 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år  

1,39 kr 
(1,11 kr) 

1,39 kr 
(1,11 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år  

2,24 kr 
(1,79 kr) 

2,24 kr 
(1,79 kr) 
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RÖRLIGA AVGIFTER 

 

d) Förbrukning Avgift per V S TOTALT 

 
Uppmätt/beräknad mängd m3 

16,61 kr 
(13,29 kr) 

16,61 kr 
(13,29 kr) 

33,23 kr 
(26,58 kr) 

 

#För definition av 14.1 c) Kategori 1-3, samt Småhus, se § 3. 

Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där 

hänsyn tas till behovet av hushållsvatten. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 

betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga 

för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för 

den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten. 

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den 

rörliga avgiften ut. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 150 m3 

per år och person vid helårsboende och 150 kbm per år och hushåll vid delårsboende. Fast avgift 

debiteras enligt 14.1 b). 

14.4 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning 

inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 

avgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 d). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift enligt 14.1 c). 
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§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande 

fast avgift för småhus enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c). Alla andra obebyggda 

fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 

14.1 c).  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 b) och 

c) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 d).  

Bebyggs bostadsfastighet eller annan fastighet skall avgifter enligt 14.1 a), b), c) och d) betalas, 

där storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens 

hårdgjordhet. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per åtgärd och tillfälle*:   

Nedtagning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Uppsättning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 400 kr (1 120 kr) 

Påsläpp av vattentillförsel 700 kr (560 kr) 

Montering av strypbricka 1 400 kr (1 120 kr) 

Demontering av strypbricka 700 kr (560kr) 

Undersökning av vattenmätare 1 431 kr (1 145 kr) 

Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr (560 kr) 

Förgävesbesök 875 kr (700 kr) 

 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs 

endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan 

debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 

anges i §§ 14 och 16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på 

obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.  

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, 

som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 

53 § vattentjänstlagen. 
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1. Vatten och 
avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Uddevalla Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att ta hand om avloppsvatten och 
levererar dricksvatten hela vägen till 
fastigheten.   

Bolaget är utför de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA-
anläggningar i Uddevalla kommun. 
Tillsammans med kommunen beslutar 
bolaget om utbyggnader och VA-taxor. 
Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan 
den dagliga driften och annan förenlig 
verksamhet sköts avpersonal anställda i det 
gemensamma bolaget Västvatten AB som 
svarar för driften av VA-anläggningarna i 
Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommun. 

Topografi 
Uddevalla kommun kännetecknas av en 
gles samhällsstruktur. Även de större 
tätorterna har små kärnor med omgivande 
glesbebyggelse. Landsbygden och kustnära 
områden lockar med attraktivt boende vilket 
förstärker den glesa strukturen. Topografin 
är tydligt kuperad och lerdalgångar växlar 
med berg i dagen. I kustnära områden blir 
inslaget av berg mer tydligt. 

Bebyggelsestruktur och topografi förstärker 
varandra och gör VA-systemet utbrett med 
långa ledningar, många pump- och 
tryckstegringsstationer och behov av 
reservoarer.  

Den huvudsakliga vattenförsörjningen 
kommer från en större ytvattentäkt men det 
finns också ett antal mindre vattenverk i 
kommunen. Avloppsreningen byggs upp av 
ett stort verk och flera mindre. 

Ägarförhållande 
Uddevalla Vatten AB är ett helägt dotterbolag 
till Uddevalla kommun (212000-1397). 
Uddevalla Vatten AB äger 53 % av det 
gemensamma bolaget Västvatten AB och 
upprättar koncernredovisning.

 

Antalet aktier och röster i Uddevalla Vatten 
AB är 10 000 stycken. 

Bolag och styrelse 
Uddevalla Vatten AB har ingen egen 
personal utan köper alla sina tjänster av 
Västvatten AB. 

Uddevalla Vatten AB:s styrelse består av 
sju ledamöter och högst fem suppleanter. 
Kommunfullmäktige i kommunen utser sina 
representanter till styrelsen samt vem som 
ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. 

Ägardirektiv och bolagsordning om 
roller samt uppgifter/ 
ansvarsområden 

Bolaget är organ för kommunens VA-verk-
samhet och således underordnat Uddevalla 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet 
under kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa av kommunfullmäktige och av 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla Vatten 
AB 53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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kommunstyrelsen med stöd av delegation 
utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att äga och förvalta den allmänna VA-
anläggningen i Uddevalla kommun samt att 
tillhandahålla tjänster, som har anknytning 
till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i bolags-
form är att åstadkomma effektivitetsvinster 
till gagn för dem som utnyttjar bolagets 
tjänster utan att detta går ut över den totala 
kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i 
sin verksamhet om detta medför nackdelar 
för den kommunala organisationen i dess 
helhet som överväger fördelarna för 
bolaget. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 
inhämtas vid införande och ändring av taxor 
och principer för taxor och andra normbeslut 
om införandet eller ändringen är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt 
eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 
under ett räkenskapsår överstigande bola-
gets egna kapital (eget kapital och obeskat-
tade reserver) ska godkännas av kommun-
fullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhets-
plan för de närmaste tre räkenskapsåren, 
varav det första detaljplaneras och bud-
geteras. Verksamhetsplan och budget ska 
delges kommunstyrelsen enligt årligen 
fastställd tidplan. 

Bolagets uppgift är att inom verksamhets-
område för vatten och avlopp leverera 
dricksvatten och rena spillvatten för VA-
abonnenterna. Bolaget medverkar i utbygg-
nader av bostads- och industriområden med 
ledningsdragning och möjliggör därmed fort-

satt exploatering av nya områden. Fram-
tagande av nya detaljplaner och nya exploa-
teringsområden har ökat markant bl.a. 
beroende på ledningsnätets utbyggnad. Det 
utbyggda ledningsnätet innebär ett större 
verksamhetsområde för VA och därmed 
ökade driftkostnader löpande. Genom drift-
optimering och rationaliseringar minskas 
kostnaderna som utbyggnaden medför. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget har att rätta sig efter de regler och 
krav som ställs av ett flertal myndigheter 
och organisationer. Nedan återfinns en kort 
sammanställning av några av dessa. Det 
grundläggande för all verksamhet är Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 
allmänna bestämmelser för vatten och 
avloppstjänster (ABVA). 

 Miljöbalken 
 Havs- och Vattenmyndigheten 
 Kemikalieinspektionen 
 Livsmedelsverket 
 Naturvårdsverket 
 Boverket 
 Riksdag 
 Socialstyrelse 
 Strålsäkerhetsmyndigheten 
 SWEDAC 
 WHO 
 Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för avloppsreningsverken 
behandling av hushållens och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framförallt miljön genom utsläpp av renat 
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avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och framförhållning.  
Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 
utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 
fullbordat utan ska vara en resa för ständig 
förbättring. 

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 
fastighetsägaren bära de nödvändiga 
kostnader som krävs för att tillhandahålla 
respektive vattentjänst. Detta sker genom 
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 
självkostnadsprincipen. Det vill säga de 
nödvändiga kostnader som uppkommer för 
att till exempel ta hand om spillvatten 
finansieras via motsvarande avgift. 
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 
och framgår av bruknings- och anläggnings-
taxan.  

Ökning brukningstaxa 2021               5,0 % 

Ökning anläggningstaxa 2021           3,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 
krav från myndigheter, huvudmän och även 
kunder. Ökade krav tillsammans med ett 
pågående generationsskifte resulterar ofta i 
utökade samarbeten, i någon form, 
kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 
inför stora utmaningar som är generella för 
                                                

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2020 års 
taxestatistik, juni 2020 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 
möjligheter för att möta dessa beskrivs 
under målområdena ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020. 

Svenskt vattens kommentarer till 
2020 års taxestatistik1 
Medelvärdet för brukningsavgiften var 2020 
fyra % i Sverige. Trots att detta är ett högre 
medelvärde än tidigare år så är det ändock 
för lågt, enligt Svenskat vatten, för att täcka 
det verkliga investeringsbehovet inom 
vatten och avlopp. 

Investeringsbehov i infrastrukturen för 
kommunalt vatten och avlopp. 
Investeringarna behövs för att öka takten i 
förnyelsen av ledningsnäten, bygga ut VA 
till de områden som behöver kommunalt 
vatten och avlopp, klimatanpassa VA-
infrastrukturen och möta framtidens krav på 
avloppsrening. 

Den fortsatt låga investeringstakten 
tillskriver Svenskt vatten bland annat att 
flera organisationer är dimensionerade för 
en tid då investeringar redan var gjorda och 
fokus låg på drift av anläggningarna. När 
organisationer stärks i form av bland annat 
sammarbete/samverkanslösningar, ökar 
investeringstakten och eftersatta behov 
börjar åtgärdas. 

En stigning av brukningsavgifter borde ske 
av flera skäl: 

 Investeringar i VA-infrastruktur 
behöver öka. 

 Investeringar görs till stor del i redan 
avskrivna anläggningstillgångar 
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vilket gör att reinvesteringar blir 
taxepåverkande till större grad. 

 Ökade kapitalkostnader och 
stigande räntor. 

Att höja taxor är inget självändamål och 
effektivt nyttjande av ekonomiska resurser 
är en självklar aspekt av hållbara vatten- 
och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 
effektivt resursutnyttjande måste dock 
investeringarna i vår gemensamma infra-
struktur för dricksvatten- och avlopps-
hantering öka. En konsekvens av det är att 
taxorna behöver höjas i snabbare takt de 
kommande åren. 

I Sverige är det en stor spridning i landet på 
vilken taxenivå som kommunen har. Detta 
beror på olika förutsättningar bland annat 
behöver mindre kommuner mer infrastruktur 
per betalande och exempelvis kan 
kustkommuner behöva speciallösningar. Att 
avgiftsnivån är hög är inte en indikation på 
att en kommun är kostnadsineffektiv. 
Vatten- och avloppstjänster måste 
tillhandahållas i varje enskild kommun 
oavsett dess förutsättningar (topografi, 
befolkningstäthet, råvattenkälla osv.) 

 

Av de kommuner med brukningsavgift 
>10 000 kr/år för en normalvilla är nästan 
samtliga mindre än 18 000 invånare och/ 
eller har en skärgård. Kommunerna är mer 
glest befolkade och det krävs betydligt 
längre ledningar per ansluten. Dricksvatten- 

och avloppsreningsverk betjänar avsevärt 
färre personer och ibland krävs 
speciallösningar på grund av skärgård, 
långa avstånd eller topografi.  

2. Finansiering 
Uddevalla Vatten ABs låneportfölj hanteras 
via Internbanken via Uddevalla 
kommunkoncern och består av en utnyttjad 
checkkredit (660 000 tkr). 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 660 000 tkr 

För 2021 prognostiseras följande: 

Låneavgift 0,03 % 

Ränta 1,8 % 

Borgensåtagandet som Uddevalla kommun 
har till Uddevalla Vatten AB är på 
660 000 tkr. De likvidmässiga 
utbetalningarna varierar från månad till 
månad och för att ha täckning för 2021 års 
kommande utbetalningar behövs borgens-
åtagandet ökas upp till 740 000 tkr. 
Borgensåtagandet uppdateras årligen via 
Bilaga A till Uddevalla kommuns 
finanspolicy. 

I och med de kommande årens 
investeringsbehov krävs allt högre 
nyupplåning. Effekten blir att bolagets 
soliditet sänks samt att bolaget blir ränte-
känsligt. Det innebär att utrymmet för den 
löpande driften minskas eller att 
brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig 
åtgärd är även ett tillskott till investeringar 
från Uddevalla kommun. 

Likvida medel 2021-01-01 -662 885 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -155 525 tkr 

        övriga utbetalningar -176 014 tkr 

Inbetalningar: 
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        brukningsavgifter m.m. +209 541 tkr 

        anläggningsavgifter +46 000 tkr 

Årets kassaflöde 2021 -75 998 tkr 

Likvida medel 2021-12-31 -738 883 tkr
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3. Investeringsbudget 
Huvudmannens uppdrag baserar sig på den 
kommunala VA-planeringen som ska ge en 
heltäckande och långsiktig planering samt 
beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i 
hela kommunen, både inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde. Med VA-
försörjning menas dricksvattenförsörjning, 
spillvattenbortledning samt 
dagvattenhantering.  

Den kommunala VA-
planeringens 
uppbyggnad följer 
Naturvårdsverkets 
vägledning för kommunal 
VA-planering.  

Uddevalla kommun har 
2015-12-09 antagit 
Vatten- och avloppstrategi 
för Uddevalla kommun. 
Den innehåller ett antal 
ställningstaganden med 
syfte att nå en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar VA-försörjning. 

 

I steg 3 ska ett antal 
handlingsplaner tas fram 
och här blir övergången från 
kommunens ansvar 
(Uddevalla kommun) till 
huvudmannens uppdrag 
(Uddevalla Vatten AB) 
tydligt genom punkterna: 

 VA-utbyggnadsplan 
(Kn beställare, H utförare) 

 Förnyelseplan allmänt VA 

Översatt till huvudmannens verksamhet 
utmynnar detta i en driftbudget och en 
investeringsbudget.  

 

 

 

  

VA-anläggningar 2019 

Vattvenverk 5 
Reservoarer 17 
Tryckstegringsstationer 33 
  
Reningsverk 5 
Pumpstationer 129 
Ledningsnät 923 km 

VA-verksamheten ska 
vara långsiktigt hållbar 

vilket innebär att 
säkerställa sitt uppdrag 

såväl nu som i framtiden. 
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Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 
investeringar överstigande bolagets egna kapital, 10 000 tkr. 

 

Investeringar överstigande bolagets egna  

kapital, 10 000 tkr 

Total 
utgift (tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  
20014 Åh reservoar** 23 500 2021-2023 
20029 Hässleröd överföringsledning 17 600 2020-2021 
20042 Timansvägen reservoar** 26 000 2021-2022 
20045 Brattås reservoar** 21 000 2023-2024 
20046 Simmersröd reservoar** 12 500 2024-2025 

20050 
Torp-Ekholma överföringsledning  
(kommunens VA-utbyggnadsplan) 36 000 2022-2023 

20055/20057 Vänernledning* 600 000 2021- 
80160 Skansverket säkring berg 11 000 2022-2024 
Omvandlingsområden   
31001 Berg Stigenvägen 27 700 2019-2020 
31002 Buslätt 22 800 2021-2022 
31006 Forshälla-Strand södra 21 800 2020-2021 
31012 Råssbyn 21 000 2021 
31015 Ulvesund Saltdalen 22 700 2021 
31016 Vadberget 18 300 2019 
35046 Barrskogsvägen GA 28 800 2022-2023 
Exploateringsområden   
- - - - 

*Beslut om projektering av projektet, slutgiltigt beslut antas efter att proejekteringen är slutförd.  
**Kostnaden för renovering/nybyggnation av reservorer ser ut att öka med 20 mkr. Projektsumman är 
korrigerad i tabellen ovan men inte med som kostnad i plan 2022-2023.

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan  
2023 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 41 000 62 975 60 000 60 000 

Kapacitetssäkring Dricksvatten, VA-fond 2 000 20 400 14 200 15 000 
Omvandlingsområden 50 737 55 650 29 200 28 200 
Exploateringsområden 15 300 16 500 15 800 15 000 
Bruttoinvesteringar 109 037 155 525 119 200 118 200 

      

Fakturerade anläggningsavgifter -50 115 -46 000 -36 500 -20 000 
      

Nettoinvesteringar 58 922 109 525 82 700 98 200 



 8 (13) 
 

 

 

  
 

Reinvesteringar samt utbyggnad 
inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 
Avser utbyte eller relining och i vissa fall 
omläggning från kombinerat ledningssystem 
till separata spill- och dagvattenledningar. 
Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2021-2023 investeras cirka 
28 mkr/år vilket ger en förnyelsetakt på  
160 år (2019-2023 160 år). 

Ledningsnät: Perioden innehåller flera 
omläggningar av ledningar i centrala 
Uddevalla. Planeringen för detta följer 
centrumarbetet där flera gator byggs om. 
De flesta övriga omläggningarna följer 
kommunens afsaltsplan. Arbetena minskar 
mängden ovidkommande vatten till 
reningsverket och risken för källar-
översvämningar samt risken för akuta 
vattenläckor. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 
Åtgärder som säkerställer leverans men 
som även kan utgöra förutsättning för 
exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 
Här ingår t.ex. reservoarer och 
överföringsledningar. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 
102 000 tkr. 

Åh reservoar: En ny vattenreservoar för att 
säkra vattenförsörjningen för nya exploa-
teringsområden, omvandlingsområden samt 
leveransen till Orust kommun. 

Hässleröd överföringsledning: 
Överföringsledning för vatten och spillvatten 
mellan Hässleröd och Bodele för att ersätta 
lokala verk. 

Timansvägen reservoar: En ny vatten-
reservoar byggs i centrum för att öka 
kapacitet och leveranssäkerhet. 

Brattås reservoar: Behov av renovering. 
Renoveras efter att Timansvägens 
reservoar tagits i bruk. 

Simmersröd reservoar: Behov av 
renovering. Renoveras efter att Åh 
reservoar tagits i bruk. 

Överföringsledning Torp-Ekholma: 
Kommunens VA-utbyggnadsplan medför att 
en överföringsledning för vatten och 
spillvatten från Torp till Ekholma behöver 
utföras. Fråga om finansiering har lämnats 
till kommunen. 

Vänernledning: Vattenförsörjningsplanen 
(Dnr xxx) som ska säkerställa 
råvattentillgången på 100 års sikt har lett till 
beslut att hämta råvatten i Vänern.  

Detta sker i samförläggning med Trollhättan 
Energi. Projektering har startat och slutgiltigt 
beslut antas efter att proejkteringen är klar. 

Dricksvatten 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till produktion av 
dricksvatten. Här ingår även 
tryckstegringsstationer som ser till att 
vattnet kan levereas med rätt tryck till 
kunden. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 
11 000 tkr fördelat på verk 6 700 tkr och 
yttre anläggningar 4 300 tkr. 

Allmänt: Kommunikation samt mindre 
arbeten på tryckstegringsstationer och verk. 
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Avlopp 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till rening av 
avloppsvatten. Här ingår även 
pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 
kan transporteras. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 
34 400 tkr. 

Allmänt:  
En ny externslammottagning ska byggas 
utanför centrum för att slippa många tunga 
transporter till verket och dålig lukt vid 
reningsverket.  

Renovering av rötkamrarna görs pga 
korrosion.   

Slamsilo behöver byggas för att minska 
dålig lukt vid reningsverket och förbättra 
arbetsmiljön vid slamhantering. 

En slamtork planeras för att nyttja 
överskottet av gas till torkning. Vi reducerar 
mängden slam till destruktion och 
hygieniserar det på köpet. Det torkade 
slammet underlättar spridning alternativt 
eldning tillsammans med biobränslen. 
Investeringen är avhängig regeringens 
beslut om hur slam ska hanteras i Sverige. 
Riksdagsbeslut är ännu ej taget, men vi 
måste ändå planera för hantering. 

UVAB bidrar med del av investering för 
ombyggnad av Ljungskile gamla 
reningsverk som vi nu nyttjar som 
pumpstation. 

Kyrkbyns ARV ska renoveras pga slitage 

Bergsbesiktning och bergssäkring: Detta 
ska göras regelbundet. Vi släpar efter i 
underhållsplanen. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter läns-
styrelsens beslut eller som definierats i 
samband med tillsynsmyndighetens 
inventeringar. Här finns en potentiell risk för 
ökade kostnader då fastighetsägare i 
”mindre bebyggelseområden” kan begära 
kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 
frågor avgörs av länsstyrelsen.  
VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 
en ny detaljplan som ändrar områdets 
förutsättningar. 

Fräknestranden: Skuteberget, Buslätt, 
Forshälla-Strand Södra, Råssbyn, Ulvesund 
och Saltdalen. Nya vatten- och spillvatten-
ledningar till befintliga fastigheter enligt 
tidigare gjord miljöinventering. 
Fräknestranden sker via partnering. 

Barrskogsvägen GA: I dag har 
fastigheterna i området flera olika VA-
lösningar och för att detaljplanen ska kunna 
vinna laga kraft behöver en långsiktigt 
hållbar VA-lösning för området presenteras i 
samband med planarbetet. Det gäller för 
alla tre tjänsterna dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. Samhällsbyggnads-
förvaltningen och kommunledningskontoret 
bedömer att detta löses bäst genom att ett 
kommunalt verksamhetsområde inrättas för 
hela området.  

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 
exploatörer eller kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet. I de fall kom-
munen kan styra exploateringen ska detta 
ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 
och, i första hand, att utbyggnad ska ske 
där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 
finns möjlighet att exploateringar påbörjas 
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och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 
oavsett samhällsbyggnadsstrategin.  

Allmänt: Områden vars planer har 
beslutats de senaste åren såsom t.ex. 
Västerby, Furuhall och Bastionen. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 
Detta sker normalt då ett omvandlings- eller 
exploateringsområde färdigställts. 

De totala anläggningsavgifterna inom 
områdena omvandling samt exploatering, 
inklusive framtida möjliga och tilltänkta 
anslutningar inom en fem-års period, ska 
motsvara de samlade omvandlings- och 
exploateringsprojektens debiterbara 
kostnader. Ej debiterbara kostnader är  
t.ex. överföringsledning eller motsvarande 
ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är  
3,0 % för 2021, vilket följer genomsnittet på 
fem index gällande anläggningsarbeten och 
material.

Investeringars påverkan på 
driftbudgeten 

Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar 
vilket innebär att säkerställa sitt uppdrag 
såväl nu som i framtiden.  

Egenfinansieringsgraden varierar mellan 
20-25%. Kapitalkostnaders påverkan på 
driftbudgeten blir 1,9-3,4% per år. 

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 
på 150 år bör ledningar förnyas till en 
uppskattad utgift av 30 000 tkr/år, att 
jämföra med befintligt förslag på 25 000 tkr.  

Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt 
behov av reinvesteringar i VA-anläggningar 
knutna till avlopp och dricksvatten såsom 
bassänger, dämmen, reservoarer och 
pumpstationer.  
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-
samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 
som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 
fördelat per vattentjänst ska finansieras via 
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 
och anläggningstaxor. 

Uddevalla Vatten AB har inget överuttag 
eller underuttag gentemot kollektivet. Skulle 
ett sådant uppstå ska det återställas inom 
tre år enligt lag.   

Uddevalla Vatten AB har aktiverat VA-
fonden råvattenledning Marieberg och börjat 
fondera i VA-fonden Kapacitetsökningar i 
vattennätet. Tanken är att nya överuttag ska 
fonderas i samma fond. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 122 326 120 599 122 548 129 250 135 872 
Ökning brukningsintäkter - 4 729 6 024 6 345 6 686 
Anläggningsintäkter 7 262 7 673 7 751 8 241 8 509 
Slamintäkt 3 800 3 964 3 964 3 964 3 964 
Övriga rörelseintäkter 347 140 160 160 160 
Summa intäkter 133 735 137 105 140 447 147 960 155 191  

     
Rörelsens kostnader      
Material och varor -6 557 -6 761 -6 539 -6 579 -6 779 
Entreprenad -9 479 -9 751 -8 301 -8 301 -8 301 
Elkostnader -7 191 -8 300 -8 263 -8 349 -8 436 
Övriga externa kostnader -16 880 -15 304 -14 595 -15 246 -14 448 
Köp tjänst VVAB -44 570 -45 135 -46 404 -47 637 -49 093 
Avskrivningar -29 348 -30 470 -32 606 -34 413 -36 707 
Summa kostnader -114 025 -115 721 -116 708 -120 525 -123 764  

     
Rörelseresultat 19 710 21 384 23 739 27 435 31 427 

      
Ränteintäkter 145 30 30 30 30 
Räntekostnader -9 282 -12 641 -13 151 -15 702 -18 971 
Summa finansiella 
poster 

-9 137 -12 611 -13 121 -15 672 -18 941 

      
Årets skatt -15 -11 -15 -15 -15 
      
Periodens resultat 10 558 8 762 10 603 11 748 12 471 
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Övergripande förändringar i 
budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 
driftbudget ser ut så som nedan. 

En stor del av ökningen av bruknings-
intäkter beror på ökade kapital-
kostnader, dels för att öka 
förnyelsetakten på ledningsnät samt 
följa kommunens asfaltsplaner. 

För 2021 beror förändringen på 
följande kostnader. 

Kostnad % 

Öka upp från 1,5 till 2 
arbetsteam vid akuta 
lagningar 

0,8 % 

Kapitalkostnader 2,1 % 
Bolagsgemensamma 
kostnader från Västvatten 
AB 

0,3 % 

- Personalsatsning 
(helårseffekt) 

0,3 % 

- Löneökningar 0,7 % 
- PO/Pensioner 0,1 % 
- Fordon 0,2 % 
- Asfaltsplaner (ökar 

investergskostnaden) 
och inmätningsresurs 
till annat bolag 

-1,0 % 

Övrigt (indexökning, 
Trafikverket, avsättning VA-
fond) 

1,8 % 

Totalt 5,0 % 

  

1 % ökning är ca: 1 271 tkr 

Läs mer under respektive intäkts- och 
kostnadsområde. 

Taxeökning vad gör det per månad 
i pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 5 % 
för Typhus A ger en ökning på 38 
kr/månad 2021. 5 % 2022 och 2023 
ger en ökning 40 kr/månad och 42 
kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 5 % 
för Typhus B ger en ökning på 21 
kr/månad 2021. 5 % 2022 och 2023 
ger en öknig på 23 kr/månad och 24 
kr/månad.  

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 
tillfället och vid ny information finns 
alltid risken för en ökning av taxan 
framåt eller chansen av en minskning. 

I Uddevalla Vatten AB är inte höjd 
tagen för nya miljökrav angående 
avloppsreningen, Vänerledningen eller 
att Skatteverket skall vinna tvisten med 
Uddevalla Vatten AB. Skrivelse 
lämnad till kommunen angående 
finansiering överföringsledningar 
kommunens VA-utbyggnadsplan. 

Intäkter 
Budget 2021 är lagd med ett överuttag 
alltså att intäkterna är högre än de 
kostnader som finns inom Uddevalla 
Vatten AB för att hantera vatten och 
avlopp i kommunen. Detta överuttag 
läggs för att avsätta medel till VA-fond 
”kapacitetsökningar i vattennätet”. 

Förändring 
mellan åren 

2021 2022 2023 

%förändring 5,0 
% 

5,0 
% 

5,0 
% 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2020 2021 2022 2023 

Ökning taxa 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
Typhus A 759 797 837 879 
Typhus B 434 455 478 502 
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Brukningsintäkter 
Brukningsintäkterna är budgeterat att 
öka med 5,0 % 2021 för att sedan öka 
till 4,0 % 2022-2023.  

År 2019 uppkom det en 
brukningsintäktsminskning som finns 
kvar 2020. Minskningen beror på 
minskad förbrukning på grund av 
lagade läckor på fastigheter, och 
installation av vattenmätare i fritidshus 
(tidigare schablonavgift) som har 
minskat vattenförbrukning och 
vattenmätare som 2018 lästes av och 
debiterades för flera år samtidigt. 

Anläggningsintäkter 
Anläggningsintäkter består i 
driftbudgeten av två delar, dels en 
periodiserad anläggningsintäkt som 
delas upp på projektets livslängd och 
dels en direkt drifttagningsandel på 2 
% av anläggningsavgiften. 

Intäkterna från anläggningsavgifter 
(kommer från exploatering- och 
omvandlingsområden) är till stor del 
osäkra, då dessa är beroende av när 
ett område färdigställts och 
anläggningsavgiften därmed kan 
faktureras. 

Slam 
Reningsverket Skansverket tar emot 
slam från enskilda avlopp. 

Övriga rörelseintäkter 
Inom övriga rörelseintäkter är inkasso-
avgifter och hyresintäkter för 
antennplatser budgeterade. 
Antennplatsintäkterna kommer minska 
framåt i och med att dessa avvecklas. 

Kostnader 

Material och varor 
Inom material och varor återfinns bland 
annat vattenmätare, material för att 
laga läckor och utbyte av mindre delar 
på verken. 

Entreprenad 
Inom entreprenad återfinns bland 
annat beläggnings- och markarbeten 
så som asfaltering och grävmaskinister 
som hyrs in externt. Omfattar till stora 
delar arbete med läckor och 
avloppsstopp. 

En utökning i budgeten finns för att ha 
två arbetsteam som går parallelt och 
lagar läckor och avloppsstopp som 
sker i kommunen istället för 1,5 
arbetsteam som i dagsläget är 
budgeterat. Från föregående år är 
engångskostnaderna rivning av 
Ljunsgskile reningsverk och 
betongbesiktning borttaget. 

Elkostnader 
Elkostnader består av rörliga och fasta 
avgifter för våra elabonnemang till 
bland annat verk, pump- och 
tryckstegringsstationer. 

Övriga externa kostnader 
Inom övriga externa kostnader ingår 
bland annat slamkostnader, 
lokalkostnader, kemikalier, spolningar 
av ledningsnätet, telefon och larm, 
revision, konsulter och 
företagsförsäkring. 

Förändringen mellan åren beror till stor 
del på utredningar ex. angående 
reservattentäkt. 
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Köpt tjänst av Västvatten AB 
All egen personal är anställd via det 
gemensamt ägda bolaget Västvatten 
AB som driftar och sköter VA-
anläggningarna i Uddevalla Vatten AB. 
Västvatten AB består till drygt 80 % av 
personalkostnader och beroende på 
vad som ska åtgärdas/inriktas på 
under perioden ökar eller minskar 
denna kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 
perioden beror dels på löneökningar av 
personalen och ökade pensions-
kostnader samt dels är det helårs-
effekten av anställningar som gjorts 
under 2020 i linjer med beslut på 
ägarsamråd att vi ska arbeta mer 
långsiktigt strategiskt och 
utvecklingsinriktat. Kommunens 
asfaltplaner ger ett än större fokus på 
investeringar och mer tidskrivning sker 
gentemot investeringsbudgeten.  

Löneökning (VVAB)                 
3,2 % 

All egen personal finns inom 
Västvatten AB och löneökningen inom 
Västvatten AB budgeteras med hänsyn 
tagen till ägarkommunerna samt den 
ökning som Sveriges kommuner och 
Regioner, SKR, rekommenderar. 

Avskrivningar 
Avkrivningar sker på de investeringar 
som har skett och som budgeteras att 
ske i planperioden. I Uddevalla 
kommun är det många omvandlings-
områden och exploateringar som 
kommunalt vatten och avlopp 
installeras på. Kommunens 
asfaltsplaner gör att fler ledningar 
läggs om under en intensivare period 
än som annars var tänkt vilket ökar 

investeringsbudgeten och 
kapitalkostnaderna. Nämnas kan 
omvandlingsområdet Fräknestranden, 
Hässleröd överföringsledning, flertalet 
vattenreservoarer och utbyte av 
ledningar. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av 
ränteintäkter och räntekostnader. 
Ränteintäkter fås in av bankkontot. 
Räntekostnader består av kostnader 
för upplåning se mer under kapitel 2. 
Finansiering. 

Årets skatt 
2019 infördes en ränteavdrags-
begränsningsregel i Svensk lag för att 
följa ett EU-direktiv. Detta slår på VA-
verksamheten. Ränteavdrags-
begränsningen innebär att räntan inte 
får dras av till fullo med åtföljande 
beskattning.   

För Uddevalla Vatten AB ger det inget 
utslag inom tre års perioden. 

5. Framtida utveckling 
Dricksvatten: För att säkerställa 
kapaciteten i Uddevalla Vatten ABs 
vattennät så kommer det under 
perioden arbetas med ett flertal 
reservoarer 

Utifrån vattenförsörjningsplanen, som 
visade på att Uddevalla kommun 
behöver hitta nya vattenresurser för att 
kunna tillgodose samhällets alla delar 
med vatten innan målåret 2100, och en 
ytterligare utredning togs beslut om att 
en råvattenledning skall byggas från 
Uddevalla till Vänern. Detta säkrar den 
långsiktiga vattentillgången för 
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Uddevalla. Ett sammarbete har inletts 
med Trollhättan Energi kring detta. 

Vattentäktsutredning pågår för 
Skredsvik för att säkra vattentillgången 
för nuvarande verksamhetsområde 
och hela den sammanhängande 
bebyggelsen i Skredsvik.   

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. 
Skyltning av vattenskyddsområden och 
vattendomar för uttag av vatten är 
nödvändigt att ha och arbetas med i 
Uddevalla Vatten AB tillsammans med 
Uddevalla kommun. 

Avlopp: Spillvattenreningen i 
Uddevalla kräver nytt tillstånd från 
länsstyrelsen då kommunens planer 
innebär fler anslutningar. Ett resultat 
av nytt tillstånd är att investeringar 
behövs i Skansverket och dess 
utloppsledning för att klara högre 
kapacitet.  

Ledningar: Saneringarna längs 
Fräknestranden och Barrskogsvägen 
GA fortsätter samt påbörjas under 
perioden 

6. Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Behovet av rent vatten och vatten i 
tillräckliga kvantiteter är ständigt i 
fokus. Att trygga vattenresurserna från 
yttre påverkan är viktigt. Vattentäkter 
kommer säkerställas genom 
miljödomstolens tillstånd för 
vattenuttagen och genom att vatten-
skyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är 
ökade krav från myndigheter, 
huvudmän och kunder. 
Vattenmyndigheten skapar 
åtgärdsprogram med stor hänsyn till 

miljön. Detta kan medföra krav på nya 
åtgärder på VA-anläggningar.  

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 
behöva höjas i snabbare takt framöver 
beroende på investeringsbehov och 
ökande krav på vatten- och 
avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 
betalar sannolikt inte sina kostnader, 
beroende på hur tidigare finansiering 
av anläggningar har skett. 

Kommunen är växande och det medför 
ökade investeringsbehov framförallt i 
utbyggnad av ledningsnätet och ökad 
kapacitet i befintligt nät. 

VA-verksamheten bygger på 
långsiktighet då investeringar som görs 
är både kostsamma och har lång 
förväntad livstid. Planering av 
utbyggnad av VA tillsammans med 
andra intressenter är därmed viktig. 

VA-verksamheten är kapitalintensiv 
och dagens låga ränteläge gör det 
gynnsamt att låna pengar till 
investeringar. Bolaget har en hög 
skuldsättningsgrad och förändringar i 
ränteläget har stor påverkan på den 
framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften.  

Skatteverkets granskning av 
ränteavdrag enligt 24 kap 10 § 
Inkomstskattelagen angående 
inkomstdeklaration 2016 - 2019 kan 
innebära ytterligare kostnader för 
kollektivet. Skatteverket har ändrat 
ställning i denna fråga och anser att 
räntorna som Uddevalla Vatten AB 
betalar till Uddevalla kommun för 
belåning av anläggningarna ska 
beskattas. Ärendet är i 
Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 
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Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 
översvämningar på nätet och 
ireningsverken. Arbete med att 
klimatsäkra nät och verk behöver 
prioriteras. Sannolikt kommer också i 
framtiden större krav på rening av 
dagvatten. 

Avsättning av slam från reningsverken 
sker i huvudsak genom återföring till 
jordbruket. En statlig utredning 
tillsattes under 2018/2019 med 
uppdrag att föreslå hur ett förbud mot 
att sprida avloppsslam kan utformas. 
Utredningen pekar på att avloppsslam 
av god kvalitet ska kunna fortsätta 
spridas på åkrar. Västvatten bevakar 
slamfrågan och som det ser ut i 
dagsläget kommer avsättnings-
kostnaderna att öka i framtiden.  











 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 343 Dnr KS 2020/00394  

Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan 

Sammanfattning 

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en växande kommun och ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Distribuering av rent dricksvatten och säkert 
omhändertagande av spillvatten medverkar till denna infrastruktur och bidrar till de 
långsiktiga sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsmålen.  
Omvandling från fritidshusområde till område med permanentboende möjliggör; fler 
och större byggrätter, åretruntboende, etablering av verksamheter, utbyggd infrastruktur 
och på sikt annan kommunal eller social verksamhet.  
  
Kommunstyrelsen antog 2019-02-27 VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun. I 
planen framgår att områdena Anneröd, Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-
Knarrnäs och Holma ska förses med kommunalt VA under perioden 2019–2032. 
  
Sammankopplingen av dessa områden (frånsett Södra Munkeby) med befintliga VA-
anläggningar sker genom överföringsledningar vars kostnader, enligt rättspraxis, inte 
tillåts täckas av anläggningsavgiften utan hamnar istället som ett pålägg på 
brukningsavgifterna och bekostas därmed av alla i VA-kollektivet. 
Uddevalla Vatten AB önskar i särskild skrivelse en annan finansieringsmodell. 
Utgifterna för överföringsledningarna är uppskattade till 140 mkr och den årliga 
kapitalkostnaden beräknas till ca 3,6–1,9 mkr/år (beräknat på nuvarande kalkylränta) 
under avskrivningstiden, 75 år. 
  
Utbyggnad av VA-anläggningar inklusive dess investeringar i överföringsledningar 
mm. är överlåtet till Uddevalla Vatten AB och att inom sin verksamhet, hitta bästa 
finansieringsmodell och kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Uddevalla Vatten AB:s styrelsebeslut 2020-05-27 
Västvattens Tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att investeringar av överföringsledningar ska utgå från avgiftsfinansiering, 
  
att förnyelseplanen, VA-utbyggnadsplanen och beräkningen av driftkostnader, ska  
hanteras inom bolagets verksamhets- och budgetplanering. 
  
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2020-11-27: Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan 

Sammanfattning 

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en växande kommun och ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Distribuering av rent dricksvatten och säkert 
omhändertagande av spillvatten medverkar till denna infrastruktur och bidrar till de 
långsiktiga sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsmålen.  
Omvandling från fritidshusområde till område med permanentboende möjliggör; fler 
och större byggrätter, åretruntboende, etablering av verksamheter, utbyggd infrastruktur 
och på sikt annan kommunal eller social verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen antog 2019-02-27 VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun. I 
planen framgår att områdena Anneröd, Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-
Knarrnäs och Holma ska förses med kommunalt VA under perioden 2019–2032. 
 
Sammankopplingen av dessa områden (frånsett Södra Munkeby) med befintliga VA-
anläggningar sker genom överföringsledningar vars kostnader, enligt rättspraxis, inte 
tillåts täckas av anläggningsavgiften utan hamnar istället som ett pålägg på 
brukningsavgifterna och bekostas därmed av alla i VA-kollektivet. 
Uddevalla Vatten AB önskar i särskild skrivelse en annan finansieringsmodell. 
Utgifterna för överföringsledningarna är uppskattade till 140 mkr och den årliga 
kapitalkostnaden beräknas till ca 3,6–1,9 mkr/år (beräknat på nuvarande kalkylränta) 
under avskrivningstiden, 75 år. 
 
Utbyggnad av VA-anläggningar inklusive dess investeringar i överföringsledningar 
mm. är överlåtet till Uddevalla Vatten AB och att inom sin verksamhet, hitta bästa 
finansieringsmodell och kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Uddevalla Vatten AB:s styrelsebeslut 2020-05-27 
Västvattens Tjänsteskrivelse 2020-06-01 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att investeringen av överföringsledningen skall 
utgå från avgiftsfinansiering. 
 
att förnyelseplanen, VA-utbyggnadsplanen och beräkningen av driftkostnader, skall  
hanteras inom bolagets verksamhets- och budgetplanering. 
  
Ärendebeskrivning 
En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en växande kommun och ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Distribuering av rent dricksvatten och säkert 
omhändertagande av spillvatten medverkar till denna infrastruktur och bidrar till de 
långsiktiga sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarhetsmålen.  
Omvandling från fritidshusområde till område med permanentboende möjliggör; fler 
och större byggrätter, åretruntboende, etablering av verksamheter, utbyggd infrastruktur 
och på sikt annan kommunal eller social verksamhet. Nyttan kan åskådliggöras enligt 
bild nedan. 
 
 

 
 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang ska behovet tillgodoses genom 
en allmän VA-anläggning.1 
  
Kommunstyrelsen har 2019-02-27 antagit VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun. 
I planen framgår att områdena Anneröd, Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-
Knarrnäs och Holma ska förses med kommunalt VA under perioden 2019–2032. 
 

                                                      
1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 
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Utgifterna för anläggning av allmänt VA inom områdena Anneröd, Skaveröd, Södra 
Munkeby, Kristevik, Åsen-Knarrnäs och Holma beräknas till drygt 145 mkr och 
finansieras i huvudsak genom anläggningsavgifter. 
 
Sammankopplingen av dessa områden (frånsett Södra Munkeby) med befintliga VA-
anläggningar sker genom överföringsledningar vars kostnader, enligt rättspraxis, inte 
tillåts täckas av anläggningsavgiften utan hamnar istället som ett pålägg på 
brukningsavgifterna och bekostas därmed av alla i VA-kollektivet.  
Utgifterna för överföringsledningarna är uppskattade till 140 mkr och den årliga 
kapitalkostnaden beräknas till ca 3,6–1,9 mkr/år (beräknat på nuvarande kalkylränta) 
under avskrivningstiden, 75 år. 
 
Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen som bidrar till ökad möjlighet för 
samhällsutveckling skall kunna delfinansieras med skattebidrag, till exempel att 
skattekollektivet finansierar överföringsledningar medan VA-kollektivet finansierar 
utbyggnadsområdena. Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen kan likväl 
hanteras inom bolagets egenplanering och dess ram för avgiftsfinansiering. 
 
 

Finansieringsalternativ 

 
Finansierings-

alternativ 

Skattefinansiering 

/år 

Ökning årsavgift  

Typhus A2 

Ökning årsavgift  

Typhus B3 

Skattefinansierad 100%, 3,6–1,9 mkr   
Avgiftsfinansierad 

(utöver ordinarie 

taxehöjning) 

 5%, 422 kr 
(2019 års taxa: 
8 757 inkl. moms) 

5%, 3 648 kr 
(2019 års taxa:  
75 654 inkl. moms) 

 
 
Nedan ges exempel på vad som mer kan påverka brukningsavgifterna i framtiden. Vissa 
av dessa framtida investeringar kan också ses som samhällsviktiga för Uddevalla 
kommun.  

                                                      
2 Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2 våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
3 Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 
1 000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade 
vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
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Övrigt som kan komma att påverka brukningsavgifterna i framtiden 

 Ränteutveckling (en låneskuld idag på över 600 mkr) 
 Avdragsrättsbegränsningar för räntekostnaden på de kommunala lånen 

(Skatteverket) 
 Årlig indexökning av driftkostnader och löner 
 Framtida ej kända lagkrav 
 Framtida ej kända kostnader i form av utbyggnad av bland annat verk då 

kommunen växer 

Ett principiellt ställningstagande kring framtida storlek på brukningsavgiften 
rekommenderas. För att skapa ett tydligare beslutsunderlag för den kommande tio-
årsperioden, kommer Kommunledningskontoret tillsammans med Uddevalla vatten AB, 
ta fram konsekvenser/möjligheter i investeringar och avgifter över tid, så att en 
eventuell kraftig ökning av brukningsavgifterna inte blir för omfattande mellan åren. 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Uddevalla Vatten AB 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr KS 2020/00671  

Hävning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, del 
av Stadskärnan 1:262, KS 2019/776 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. Ett marköverlåtelseavtal finns för område 4 och 
5, men upphör 2020-12-31.  
 
Exploatören har ansökt om förlängning av marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.   
Exploatören har under de år marköverlåtelse funnits, haft särskilda omständigheter och 
komplexitet i att komma i byggnadsskede. Delar av detta kan kopplas till exploatörens 
eget ansvar och arbete, delar av förseningar kan också härledas till omständigheter 
utanför exploatörens påverkan och även kommunens långa process av ny p-norm, 
vilken ännu ej är beslutad, har givit osäkerhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i detta beslutsärende, ett upplevt liknande fall 
på Sundsstrand, där beslutet blev att häva marköverlåtelseavtalet. 
Kommunledningskontoret förstår och kan till vissa delar bejaka att inte upprätta flera 
nya marköverlåtelser till exploatör för detta område.  
Däremot i detta fall är motiven till upphävning diametralt olika, varför likabehandling 
inte blir riktigt tillräckligt som kommunalt motiv. På Sundstrand såldes inga boenden 
och en upphävning var naturlig och ett följdriktigt beslut.  
På Östberget vill exploatören bygga och intressenter finns. 
  
Kommunledningskontoret vill därmed hitta ett godtagbart läge, där 
samhällsbyggnadsnämndens motiv, att vara restriktiv kan inrymmas i beslutet. 
Samtidigt blir bedömningen att ge exploatören en tydlig tidsbegränsning för 
igångsättande, på grund av ovannämnda omständigheter. 
Förslaget är att byggnation skall starta innan 2021-07-01 samt att företaget ska förbinda 
sig att från beslut fram till senast datum för byggstart redovisa progressen i planering 
och uppstartsfas enligt särskild anvisning från Uddevalla kommun. 
I annat fall effektueras hävningen av marköverlåtelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-23 
Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Samhällsbyggnadsnämndens Protokollsutdrag 2020-10-15 §446 
Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Veidekke (Nordr) skrivelse 2020-09-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 
Samhällsbyggnadsnämndens kartbilaga 2019-08-29 
Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-12-11 
Samhällsbyggnadsnämndens Avtal 2017-10-02 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 345 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut, det vill säga att häva 
marköverlåtelseavtalet med Veidekke (Nordr) avseende område 4 och 5 Östberget, del 
av Stadskärnan 1:262 
 
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD) 
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ge Veidekke (Nordr), avseende område 4 och 5, en tidsfrist att starta byggnation 
innan 2021-07-01, annars hävs nuvarande marköverlåtelse samt 
  
att Veidekke (Nordr) ska förbinda sig att från beslut fram till senast datum för byggstart 
redovisa progressen i planering och uppstartsfas enligt särskild anvisning från 
Uddevalla kommun. 
  
Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2020-11-23 Dnr KS 2020/00671 

  

 

Handläggare 

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

 

Hävning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, 

del av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. Ett marköverlåtelseavtal finns för område 4 och 
5, men upphör 2020-12-31.  
Exploatören har ansökt om förlängning av marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.   
Exploatören har under de år marköverlåtelse funnits, haft särskilda omständigheter och 
komplexitet i att komma i byggnadsskede. Delar av detta kan kopplas till exploatörens 
eget ansvar och arbete, delar av förseningar kan också härledas till omständigheter 
utanför exploatörens påverkan och även kommunens långa process av ny p-norm, 
vilken ännu ej är beslutad, har givit osäkerhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i detta beslutsärende, ett upplevt liknande fall 
på Sundsstrand, där beslutet blev att häva marköverlåtelseavtalet. 
Kommunledningskontoret förstår och kan till vissa delar bejaka att inte upprätta flera 
nya marköverlåtelser till exploatör för detta område. 
Däremot i detta fall är motiven till upphävning diametralt olika, varför likabehandling 
inte blir riktigt tillräckligt som kommunalt motiv. På Sundstrand såldes inga boenden 
och en upphävning var naturlig och ett följdriktigt beslut.  
På Östberget vill exploatören bygga och intressenter finns. 
Kommunledningskontoret vill därmed hitta ett godtagbart läge, där 
samhällsbyggnadsnämndens motiv, att vara restriktiv kan inrymmas i beslutet. 
Samtidigt blir bedömningen att ge exploatören en tydlig tidsbegränsning för 
igångsättande, på grund av ovannämnda omständigheter. 
Förslaget är att byggnation skall starta innan 2021-07-01, i annat fall effektueras 
hävningen av marköverlåtelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-23 
Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Samhällsbyggnadsnämndens Protokollsutdrag 2020-10-15 §446 
Samhällsbyggnadsnämndens Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Veidekke (Nordr) skrivelse 2020-09-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 
Samhällsbyggnadsnämndens kartbilaga 2019-08-29 
Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-12-11 
Samhällsbyggnadsnämndens Avtal 2017-10-02 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2020-11-23 Dnr KS 2020/00671 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Veidekke (Nordr), avseende område 4 och 5, en tidsfrist att starta byggnation 
innan 2021-07-01, annars hävs nuvarande marköverlåtelse samt 
 
att Veidekke (Nordr) ska förbinda sig att från beslut fram till senast datum för byggstart 
redovisa progressen i planering och uppstartsfas enligt särskild anvisning från 
Uddevalla kommun 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. Ett marköverlåtelseavtal finns för område 4 och 
5, men upphör 2020-12-31.  
Exploatören har ansökt om förlängning av marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.   
Exploatören har under de år marköverlåtelse funnits, haft särskilda omständigheter och 
komplexitet i att komma i byggnadsskede. Delar av detta kan kopplas till exploatörens 
eget ansvar och arbete, delar av förseningar kan också härledas till omständigheter 
utanför exploatörens påverkan och även kommunens långa process av ny p-norm, 
vilken ännu ej är beslutad, har givit osäkerhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i detta beslutsärende, ett upplevt liknande fall 
på Sundsstrand, där beslutet blev att häva marköverlåtelseavtalet. 
Kommunledningskontoret förstår och kan till vissa delar bejaka att inte upprätta flera 
nya marköverlåtelser till exploatör för detta område.  
Däremot i detta fall är motiven till upphävning diametralt olika, varför likabehandling 
inte blir riktigt tillräckligt som kommunalt motiv. På Sundstrand såldes inga boenden 
och en upphävning var naturlig och ett följdriktigt beslut.  
På Östberget vill exploatören bygga och intressenter finns. 
 
Kommunledningskontoret vill därmed hitta ett godtagbart läge, där 
samhällsbyggnadsnämndens motiv, att vara restriktiv kan inrymmas i beslutet. 
Samtidigt blir bedömningen att ge exploatören en tydlig tidsbegränsning för 
igångsättande, på grund av ovannämnda omständigheter. 
Förslaget är att byggnation skall starta innan 2021-07-01 samt att företaget ska förbinda 
sig att från beslut fram till senast datum för byggstart redovisa progressen i planering 
och uppstartsfas enligt särskild anvisning från Uddevalla kommun. 
I annat fall effektueras hävningen av marköverlåtelsen. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-11-23 Dnr KS 2020/00671 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg  
Kommundirektör Avdelningschef Hållbar Tillväxt
  

Skickas till 
Veidekke (Nordr) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-10-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 446 Dnr SBN 2020/00518  

Hävning av marköverlåtelseavtal Östberget område 4 och 5, del 
av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal 
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Exploatören har efter att 
markanvisningsavtalet var tecknat undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. 
Kommunen ställde sig positiva till detta och i november 2017 godkände 
kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för område 4 och 5 med avsikt att bygga 
hyresrätter. 
  
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören 
som innebar att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. I enlighet med 
avtalet hade kommunen rätt att bevilja max ett års förlängning av avtalet om anledning 
till förlängning låg utanför exploatörens kontroll. På grund av ändrade förutsättningar 
kring investeringsstödet beviljades exploatören 1 års förlängning fram till 2020-11-03.  
  
Exploatören skickade in bygglovshandlingar under hösten 2019, bygglovet avslogs på 
grund av felaktiga indata avseende p-tal. Bygglovet avses skickas in på nytt med 
komplettering gällande fler parkeringsplatser. Exploatören har ansökt om förlängning av 
marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare under 2020 haft ett liknande fall på 
Sundsstrand där beslutet blev att häva markupplåtelseavtalet. Från Förvaltningens sida 
föreslås en hävning även i detta fall på grund av likabehandling. Kommunen behåller 
erlagd handpenning på 355 000 kr i enlighet med marköverlåtelseavtalet.   
  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16 
Veidekke (Nordr) begäran om förlängning 2020-09-04 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om hävning av markupplåtelseavtal 2020-05-20 § 
265 
Kartbilaga över området, 2019-08-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-11 § 303 
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): avslag på förslaget i handlingarna samt att föreslå 
kommunfullmäktige att förlänga avtalet ett år 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-10-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreassons (UP) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att häva marköverlåtelseavtalet med Veidekke (Nordr) avseende område 4 och 5 
Östberget, del av Stadskärnan 1:262 
  

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-10-21 
Anna-Lena Heydar 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-10-23 till 
Kommunstyrelsen 
Veidekke (Nordr Group) 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(3) 

2020-09-16 Dnr SBN 2020/00518 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 
Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Hävning av marköverlåtelseavtal område 4 och 5 Östberget, 

del av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal 
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Exploatören har efter att 
markanvisningsavtalet var tecknat undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. 
Kommunen ställde sig positiva till detta och i november 2017 godkände 
kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för område 4 och 5 med avsikt att bygga 
hyresrätter. 
 
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören 
som innebar att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. I enlighet med 
avtalet hade kommunen rätt att bevilja max ett års förlängning av avtalet om anledning 
till förlängning låg utanför exploatörens kontroll. På grund av ändrade förutsättningar 
kring investeringsstödet beviljades exploatören 1 års förlängning fram till 2020-11-03.  
 
Exploatören skickade in bygglovshandlingar under hösten 2019, bygglovet avslogs på 
grund av felaktiga indata avseende p-tal. Bygglovet avses skickas in på nytt med 
komplettering gällande fler parkeringsplatser. Exploatören har ansökt om förlängning av 
marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare under 2020 haft ett liknande fall på 
Sundsstrand där beslutet blev att häva markupplåtelseavtalet. Från Förvaltningens sida 
föreslås en hävning även i detta fall på grund av likabehandling. Kommunen behåller 
erlagd handpenning på 355 000 kr i enlighet med marköverlåtelseavtalet.   
 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16 
Veidekke (Nordr) begäran om förlängning 2020-09-04 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om hävning av markupplåtelseavtal 2020-05-20 § 
265 
Kartbilaga över området, 2019-08-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-11 § 303 
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(3) 

2020-09-16 Dnr SBN  

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att häva marköverlåtelseavtalet med Veidekke (Nordr) avseende område 4 och 5 
Östberget, del av Stadskärnan 1:262 
 

Ärendebeskrivning 

På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal 
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Handpenning betalades i samband 
med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat 
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta 
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för 
område 4 och 5 med avsikt att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är  
6 600 000 kr och motsvarar 1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder 
sig exploatören att bygga hyresrätter.  
 
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören 
som innebar att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av 
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet 
hade kommunen rätt att bevilja max ett års förlängning av avtalet om anledning till 
förlängning låg utanför exploatörens kontroll. På grund av ändrade förutsättningar kring 
investeringsstödet beviljades exploatören 1 års förlängning fram till 2020-11-03.  
 
Exploatören skickade in bygglovshandlingar under hösten 2019, bygglovet avslogs på 
grund av felaktiga indata avseende p-data. Bygglovet avses skickas in på nytt med 
komplettering gällande fler parkeringsplatser. Exploatören har ansökt om förlängning av 
marköverlåtelseavtalet till 2021-11-03.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare under 2020 haft ett liknande fall på 
Sundsstrand där beslutet blev att häva markupplåtelseavtalet. Från Förvaltningens sida 
föreslås en hävning även i detta fall på grund av likabehandling. Kommunen behåller 
erlagd handpenning på 355 000 kr i enlighet med marköverlåtelseavtalet.   
 
 
 
 
Maria Jacobsson Frida Läckström 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2020-09-16 Dnr SBN  

  

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Veidekke (Nordr Group) 















 

 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr KS 2019/00776  

Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5 
Östberget 

Sammanfattning 
På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfört tre flerbostadshus med 
bostadsrätter inom område 1, 2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal 
för förvärv av område 4 samt option för område 5. Handpenning betalades i samband 
med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat 
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta 
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal för 
område 4 och 5 med avsikt att bygga hyresrätter. Köpeskillingen för området är 6 600 
000 kr och motsvarar cirka 1200 kr/m² byggrätt BTA. I enlighet med avtalet förbinder 
sig exploatören att bygga hyresrätter.  
  
I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet för exploatören 
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom två år. Med påbörjande av 
byggnation avses färdigställd grundbotten för område 4 och 5. I enlighet med avtalet har 
kommunen rätt att bevilja maximalt 1 års förlängning av avtalet om anledning till 
förlängning ligger utanför exploatörens kontroll.  
  
På grund av osäkerheter och ändrade förutsättningar kring investeringsstödet önskar 
Veidekke förlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med 2020-11-03. Den 
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet 
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme 
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska 
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraftvunnet bygglov. Ett laga 
kraftvunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 § 286 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-06. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17 § 371. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29.  
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29. 
Veidekkes begäran om förlängning, 2019-08-23.  
Marköverlåtelseavtal, 2017-10-02.    

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att bevilja 1 års förlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till 2020-11-
03 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet      
 
 
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forst §303 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-12-16 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-12-17 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Frida Läckström 
 
 
 
 

 





 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr SBN 2020/00322  

Hävning av markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  
  
Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  
2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 
byggnadsskyldighet. Exploatören har beviljats bygglov och har säljstartat projektet.  
  
Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och exploatören 
ansökte därför under hösten 2019 om förlängning av byggnadsskyldigheten till 2020-
04-01 vilket beviljades i kommunfullmäktige. 
  
Då OBOS Mark AB ännu inte sålt de antal de behöver för att byggstarta projektet har de 
ansökt om förlängning av byggnadsskyldigheten till och med sommaren 2021. 
  
Då en sådan förlängning ligger över ett år fram och att markupplåtelseavtalet tecknades 
under 2018 anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunen bör häva avtalet och 
utreda andra alternativ för fastigheterna. 
  
Vid hävning erhåller kommunen 80 % av erlagd handpenning varav övriga 20 % 
återbetalas till exploatören. Handpenningen utgör för båda fastigheterna 490 000 kr.     

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29. 
Tillägg till marköverlåtelseavtal samt marköverlåtelseavtal. 
Kommunfullmäktigebeslut 2020-02-12 avseende att godkänna tillägg till 
marköverlåtelseavtal samt delegation till samhällsbyggnadsnämnden att häva avtalet om 
byggnadsskyldigheten ej är uppfylld inom utsatt tid. 
Karta över fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220. 
Mail Per Lönner med bilaga, regionchef OBOS, 2020-05-06  

Yrkanden 
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent 
Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  häva markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB avseende fastigheterna Forshälla-
Sund 1:216 och 1:220 
  
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-05-29 
Mikael Staxäng 
Roger Johansson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-05 till 
Ansvarig handläggare 
 
 



 

2020-09-04 

Förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget 
 

Den 3 november 2017 tecknades marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och Veidekke Bostad.  

Syftet med avtalet var att reglera överlåtelse av område 4 och 5 på Östberget och kommunens respektive 

Veidekke ansvar avseende vatten- och avloppsanläggningar inkl dagvattenhantering samt utbyggnad av 

gata, p-platser och övriga anläggningar inom exploateringsområdets kvartersmark. Inom område 4 och 5 

kommer Nordr uppföra två flerfamiljshus med hyresrätter. Veidekke har tidigare uppfört tre flerbostadshus 

med bostadsrätter inom område 1, 2 och 3 på Östberget. 

 

I avtalet finns en förbindelse att Veidekke inom 24 månader från undertecknandet av avtalet skall ha  

färdigställt grundbotten för område 4 och 5. Av omständigheter, vilka beskrivs nedan, har Nordr svårt att 
infria denna förbindelse inkl. en förlängning om ytterligare ett års förlängning av avtalet. 

 

Nordr bedömning är att statligt investeringsstöd behövs för att kunna nå rimliga hyror och en  

projektekonomi i balans. Med detta som utgångspunkt togs programhandling fram under 2018.   

Under senare delen av året fattades beslut om att investeringsstödet skulle upphöra vid årsskiftet 

2018/2019. Trots att projektet inte var färdigprojekterat söktes investeringsstöd på preliminära handlingar 

vid utgången av 2018. I mars 2019 presenterade regeringen att investeringsstödet skulle återinföras i ny 

form och senare under våren fick vi besked om att projekt som ansökt om investeringsstöd före årsskiftet 

hade möjlighet att få detta förutsatt att de avsatta medlen, 2,3 miljarder kronor, räcker till. För att Länssty-

relsen skall kunna fatta beslut om investeringsstöd behöver Nordr komplettera med lagakraftvunnet bygg-
lov. 

 

Bygglovshandlingar skickades in under hösten 2019. Pga felaktig 

indata avseende p-tal, så hade bygglovet med sig för få p-platser 

och bygglovet blev avslaget och vi kunde där med inte starta pro-

duktionen som tänkt i april 2020. 

Vi har nu uppdaterat bygglovsritningarna med fler p-platser samt 

kommer teckna avtal om närliggande garageplatser, för att uppnå 

gällande p-tal och har för avsikt att skicka in ett nytt bygglov här 
inom kort. 

Vi ansöker där med om en ytterligare förlängning av  

Marköverlåtelseavtalet med 1 år, till och med 2021-11-03. 

 

Tänkt byggstart är under vår 2021 och med inflyttning  

hösten 2022.  

Bygglovet kommer i princip vara lika som det som vi skickade in 

hösten 2019, dock kompletterat med fler p-platser på tomten  

samt genom p-avtal i närliggande p-garage.  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 338 Dnr KS 2020/00691  

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att nedan uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 
behandlades vid uppsiktsmöte 2020-10-07. 
 

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad 

 
2. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillskapa en 

organisation för styrning gällande projektet framtidens bad  
 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen  

 
4. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att fortsätta leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det 
skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 

 
5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "Integration 2030”  
 

6. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att förklara ovan uppdrag avslutade. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att nedan uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 
behandlades  vid uppsiktsmöte 2020-10-07. 
 

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad 

 
2. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att  tillskapa en 

organisation för styrning gällande projektet framtidens bad  
 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen  

 
4. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att fortsätta leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det 
skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 

 
5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "Integration 2030”  
 

6. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara ovan uppdrag avslutade. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret föreslår att nedan uppdrag förklaras avslutade med den 
motivering/resultatredovisning som anges invid respektive uppdrag. Uppdragen 
behandlades vid uppsiktsmöte 2020-10-07. 
 

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad 

 
Projektet är beställt.  
 

2. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillskapa en 
organisation för styrning gällande projektet framtidens bad  

 
Organisation är skapad enligt uppdraget. 
 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

 
Verksamheten övergick till kommunstyrelsen under våren 2020. 
 

4. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att fortsätta leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det 
skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021. 

 
Förslag till fördelning av sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar enligt uppdraget. 
 

5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Integration 2030”  

 
Planen är framtagen och sänd på remiss.  
 

6. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet. 

 
Medlen har inte förbrukats under 2020. De utbildningsinsatser m.m. som planerades 
har inte gått att genomföra som planerat på grund av pandemin. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 339 Dnr KS 2020/00678  

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 
flerårsplan  

Sammanfattning 

Socialnämnden har enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige 
lyft 3 politiska uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte. Socialnämnden bedömer dock 
att 4 uppdrag är slutförda och föreslås avslutas.  Motiven är bland annat att uppdragen 
anses slutförda eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 
Socialnämndens protokollsutdrag 2020-10-21 §135 
  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av följande uppdrag: 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 
 
- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn. 
 
- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 
 
- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges 

flerårsplan  

Sammanfattning 

Socialnämnden har enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige 
lyft 3 politiska uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte. Socialnämnden bedömer dock 
att 4 uppdrag är slutförda och föreslås avslutas.  Motiven är bland annat att uppdragen 
anses slutförda eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 
Socialnämndens protokollsutdrag 2020-10-21 §135 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna socialnämndens förslag till slutrapportering av följande uppdrag 
 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta upp ett 
nytt korttidsboende för barn 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att öppna 
mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile 

 
 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige 
lyft 3 politiska uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte. Socialnämnden bedömer dock 
att 4 uppdrag är slutförda och föreslås avslutas.   
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Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2018–2021 fått i uppdrag att söka och använda 
de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.  
I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: Socialnämnden 
följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om möjlighet att 
rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden. Under tertial 2 
har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland annat:  
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom 
      -     Habiliteringsersättning 2020 

- Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 
- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
- Satsningen Äldreomsorgslyftet - Nära vård (kommunalförbundet) 
- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 

 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn.  
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har i 
samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades också omstrukturerat den 
övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose målgruppernas behov. Den nya 
korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga 
och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t 
ex badhus och museum. Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 
6A och Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn.  
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 
effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. Detta 
innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom 
området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som 
finns. 
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen utgår 
fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och aktivitetscentra för 
äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika boendetyper och knyta 
aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. Mötesplats på Sofiedal är klart 
och drivs av föreningen Soffan genom särskilt IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att 
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se över möjligheterna och skapa flera mötesplatser i anslutning till äldreboendena. 
Skogslyckan och Hovhult är de områden som är prioriterade i nuläget.  
 
 
Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 
uppdragen är slutförda och föreslås avslutas. 
 
 
Använd denna rubrik om ärendet är av enklare karaktär så att kompletterande material 
inte behöver biläggas ärendet. Redogör lite mer utförligt för ärendet. Max så att hela 
tjänsteskrivelsen omfattar 2-3 sidor. Om Ärendebeskrivning är längre, hänvisar du till 
en ev bilaga. Om du har kompletterande dokument som redogör ärendet, tar du bort 
rubriken Ärendebeskrivning i tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr SN 2020/00116  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2020 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019 och 2020 samt i 
verksamhetsberättelsen 2029. Fyra av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 
avslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna avrapporteringen av socialnämndens 4 uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2018–2020, 2019–2021 och 2020–20022 kring att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga, att öppna mötesplatser för seniorer på olika 
ställen med start på Sofiedal, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn samt att 
riktade och förebyggande insatser ska ges med stöd i evidens, samt 
  
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-10-28 
Stefan Skoglund, Martin Hollertz 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-29 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-10-29 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2020 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna 2019 och 2020 samt i 
verksamhetsberättelsen 2029. Fyra av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 
avslutas. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avrapporteringen av socialnämndens 4 uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2018–2020, 2019–2021 och 2020–20022 kring att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga, att öppna mötesplatser för seniorer på olika 
ställen med start på Sofiedal, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn samt att 
riktade och förebyggande insatser ska ges med stöd i evidens, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag om att söka och använda riktade statsbidrag som finns tillgängliga 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2018–2021 fått i uppdrag att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga.  
 
I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: Socialnämnden 
följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om möjlighet att 
rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden. Under tertial 2 
har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland annat:  
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom 
- Habiliteringsersättning 2020 
- Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 
- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
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- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
- Satsningen Äldreomsorgslyftet 
- Nära vård  (kommunalförbundet) 
- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 

Uppdrag om öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen utgår 
fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och aktivitetscentra för 
äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika boendetyper och knyta 
aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. Mötesplats på Sofiedal är klart 
och drivs av föreningen Soffan genom särskilt IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att 
se över möjligheterna och skapa flera mötesplatser i anslutning till äldreboendena. 
Skogslyckan och Hovhult är de områden som är prioriterade i nuläget. 
 
Uppdrag om att starta upp ett nytt korttidsboende för barn 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen har i 
samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades också omstrukturerat den 
övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose målgruppernas behov. Den nya 
korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga 
och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t 
ex badhus och museum. Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 
6A och Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn.  
 
Uppdrag om att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 
 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 
effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. Detta 
innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom 
området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som 
finns.  
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Utifrån redovisad rapportering och hantering av uppdragen bedömer förvaltningen att 
uppdragen är slutförda och föreslås avslutas. 
 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Utvecklare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr KS 2019/00670  

Antagande av Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 2030.  
  
Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 
integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos nämnder, kommunala bolag och 
stiftelser, samt demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Vissa redigeringar har 
nu gjorts i dokumentet och förslaget är att anta bifogad ”Uddevalla kommuns 
strategiska dokument Plan Integration 2030”.  Några synpunkter från inkomna 
remissvar är att det är viktigt med tidigt förebyggande insatser i tidiga åldrar, viktigt att 
motverka fördomar, samt att integration är en förvaltningsövergripande angelägenhet 
som kräver gemensam kraftansträngning.   

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-11-10 § 52 
Redovisning av ändringar i planen efter remissförfarande 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 
Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-30 § 258. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 
Delegationsbeslut remiss 2020-06-09. 
Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 §13. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03. 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23 § 118. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Tillägg till förslaget i handlingarna enligt följande: att en 
inventering görs av relevanta styrdokument samt förvaltningsövergripande forum och 
processer och utifrån det forma en Plan Integration som är tydligt förankrad och 
kompletterande 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detta. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 337  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030, 
 

att en inventering görs av relevanta styrdokument samt förvaltningsövergripande forum 
och processer och utifrån det forma en Plan Integration som är tydligt förankrad och 
kompletterande. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-11-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2019/00670  

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 2030.  
 
Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 
integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos nämnder, kommunala bolag och 
stiftelser, samt demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Vissa redigeringar har 
nu gjorts i dokumentet och förslaget är att anta bifogad ”Uddevalla kommuns 
strategiska dokument Plan Integration 2030”. 
 
Några synpunkter från inkomna remissvar är att det är viktigt med tidigt förebyggande 
insatser i tidiga åldrar, viktigt att motverka fördomar, samt att integration är en 
förvaltningsövergripande angelägenhet som kräver gemensam kraftansträngning.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04. 
Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-30 § 258. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 
Delegationsbeslut remiss 2020-06-09. 
Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 §13. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03. 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23 § 118. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande, samt uppdrar åt kommunledningskontoret att komplettera 
handlingarna med en redogörelse för vilka ändringar som införts i dokumentet sedan 
remissbehandlingen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M) yrkande och finner att utskottet 
antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 
  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, samt uppdrar åt 
kommunledningskontoret att komplettera handlingarna med en redogörelse för vilka 
ändringar som införts i dokumentet sedan remissbehandlingen.  
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 2030. 
Planen har processats fram i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 
integrationsutskott. Planen har varit på remiss hos nämnder, kommunala bolag och 
stiftelser, samt demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Vissa redigeringar har 
nu gjorts i dokumentet och förslaget är att anta bifogad ”Uddevalla kommuns 
strategiska dokument Plan Integration 2030”. 
Några synpunkter från inkomna remissvar är att det är viktigt med tidigt förebyggande 
insatser i tidiga åldrar, viktigt att motverka fördomar, samt att integration är en 
förvaltningsövergripande angelägenhet som kräver gemensam kraftansträngning.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030 
Ändringar efter remissrunda 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-30 §258 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 
Delegationsbeslut remiss 2020-06-09 
Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 §13 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23 §118 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Remissvar: 
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Uddevallahem har inga synpunkter på remissen utan välkomnar initiativet. Företaget 
har redan uppdraget från styrelsen att verka för en förbättrad integration, genom egna 
åtgärder och samverkan med olika aktörer.   
 
Uddevalla Hamnterminal har inga synpunkter på remissen för ”Övergripande plan 
integration 2030”. Bolaget har dock i nuläget svårt att se möjlighet att kunna genomföra 
egna politiska uppdrag i enlighet med önskemål i planen. 
 
Socialnämnden vill framhålla vikten av att planen även omfattar området förskola, 
vilket saknas i nuvarande förslag. Utifrån såväl integrationshänseende som motverkande 
av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck är det angeläget att man redan i 
tidig ålder arbetar förebyggande och påverkande för att motverka detta. Detta omfattar 
arbete med såväl barnen som med deras föräldrar. 
 
Kultur och fritidsnämnden anser att integration, segregation och hedersrelaterat våld 
och förtryck är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam 
kraftansträngning. Beslut om arbetsområden eller strategier bör därför tas av 
kommunfullmäktige efter en förvaltningsövergripande process.     
Kultur och fritidsnämnden anser att det behövs ett förvaltningsövergripande arbete för 
att ta fram en tydlig definition av integrationsbegreppet.     
Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att Uddevallas nuläge identifieras som en grund 
till planen, med avseende på utmaningar och resurser inom integration.    
Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att en inventering görs av relevanta styrdokument 
samt förvaltningsövergripande forum och processer och utifrån det formar en Plan 
Integration som är tydligt förankrad i och kompletterar dessa 
 
Barn och utbildningsnämnden att som svar på remissen framföra att nämnden inte har 
något att erinra över innehållet i Plan för Integration 2030, utan står bakom den. 
 
Demokratiberedningen beslutar att ställa sig bakom innehållet i plan Integration 2030. 
 
Ungdomsfullmäktige har följande synpunkter på remissen:  
Polarisering och segregation måste motverkas. Barn och unga bör utbildas om fördomar 
i skolan.  
Uddevalla är segregerat med avseende på skolorna och bostadsområden, invandrare 
finns på ett ställe och svenskar på ett annat. Om dessa blandas mer i exempelvis samma 
skola så utmanas nyanlända att prata mer svenska.  
I de skolor med låg andel invandrare finns rasism. Om eleverna blandas mer skulle 
förståelsen för varandra öka. Det är viktigt att fördomar motverkas.  
Ungdomsfullmäktige fortsätter att diskutera Plan Integration 2030 på ett kommande 
möte och inkommer då eventuellt med fler synpunkter. 
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Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Sebastian Johansson, Annette Jonasson 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 

övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 

Politiska uppdrag ska antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser 

vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, kopplat till detta strategiska 

dokument.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. Genom att 

på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål byggs 

tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, må bra och ha 

framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All verksamhet i 

kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om att det är 

tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Genom 

att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen samtidigt sitt 

ansvar att bidra till de nationella, regionala och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan. 

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

 

3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn måste även tas till frågans 

komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men även 

bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra ord går det inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på.  

 

Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem visa åt vilken 

riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. Integrationen ska förbättras 

genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta genom att arbeta inom verksamhetsområdena:  

➢ boende och trygghet  

➢ arbete och studier  

➢ demokrati  

 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamhetsområden, 

liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en förbättrad hälsa. 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas ofta ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit till 

landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att ”integrera” 

definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en helhet. 

Uddevalla kommun har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom 

att arbeta för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att 

individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens 

sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i 

fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av 

utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och 

hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden.6 

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem.7 

 

 
5 Delmos - Delegationen mot segregation 
6 Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
7 Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande inom utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som 

beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för 

samtliga nämnder och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under 

mandatperioden ska arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och överenskommelser 

som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden nedan finns några av dem i den 

ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Under sådana 

omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till kriminalitet.  

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Det är viktigt att satsa på jämställda insatser.  

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning är nödvändig för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i 

samhället innebär att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre 

utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga 

insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 

betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 

på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande, samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det viktigt att dess 

invånare delar grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs 

och motverkas. För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla 

invånare, oavsett förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till 

samhällsutvecklingen.  

 

4. Genomförande och kommunicering  
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. De olika professionerna beskriver 

uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om 

uppdragen görs inom budgetram, eller om medel kommer att begäras genom ordinarie budget-

och planeringsdialog. Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i 

mandatperiodens aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  

Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska 

uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla 

dokumenten levande genom ansvarigt beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara 

lätta att hitta på kommunens hemsida.  

 

5. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje delår. Varje 

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

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar ansvarigt 

beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i 
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ämnet. Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är aktuell och 

måste uppdateras. 

 

7. Källförteckning 
 

Delmos - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/                                    

(hämtad 2020-11-04) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck/                                                                                                                              

(hämtad 2020-11-04) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2020-11-04) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019                                                 

(hämtad 2020-11-04) 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

https://www.delmos.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.globalamalen.se/
https://www.unhcr.org/neu/se
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
http://www.uddevalla.se/


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-10-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr KS 2019/00670  

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

Sammanfattning 

Ett av uppdragen i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022, lyder 
 Att ta fram en övergripande plan ”Integration 2030”.  

Nya samverkansmajoriteten i Uddevalla, redovisade på kommunfullmäktiges möte 
2019-06-13, att plan Integration 2030 skall innehålla de tre områdena Integration, 
Segregation, samt Hedersproblematik (den nationella definitionen lyder 
Hedersrelaterat våld och förtryck).  
Plan 2030 skall vara en långsiktig viljeriktning/strategi, där målsättningen är att 
samtliga partiet i kommunfullmäktige skall kunna ställa sig bakom denna. Bilagor till 
detta långsiktiga strategidokument, blir de tre handlingsplaner som beskriver varje 
område.  Dessa handlingsplaner skall revideras och uppdateras betydligt oftare är själva 
huvuddokumentet. Handlingsplanerna beskriver själva aktiviteterna.  
Det är viktigt att innehållet i plan Integration 2030, kopplas ihop med kommunens 
övriga strategiska dokument, samt använder sig av liknande organisation och styrning 
för arbetet, som tex. planeras för nya Översiktsplanen. Det är också viktigt att 
inledningsvis definiera orden Integration, Segregation och Hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det råder idag en osäkerhet kring detta.  
  
Plan Integration 2030 skall vara klar för behandling i april, för att sedan kunna beslutas 
av kommunfullmäktige i juni.      
 
Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-10-09 § 44 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-30 

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till arbetsmarknads-och 
integrationsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kommunledningskontoret att påbörja arbetet med övergripande plan 
Integration 2030, 
 
att plan Integration 2030 skall vara klar för beredning i Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet senast april 2020, för beslut i kommunfullmäktige juni 2020. 
  
  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-10-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 258 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-11-01 
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-11-04 
Ordförande i arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Ansvarig handläggare 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00468  

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 har sänts på remiss till Ungdomsfullmäktige. 
Planen presenteras och diskuteras. Planen är ett vägledande dokument för kommunens 
arbete för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utpekade områden att jobba med är boende och trygghet, arbete och studier 
samt demokrati. En bilaga med politiska uppdrag ska komplettera planen.   

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige har följande synpunkter på remissen:  

Polarisering och segregation måste motverkas. Barn och unga bör utbildas om fördomar 
i skolan.  

Uddevalla är segregerat med avseende på skolorna och bostadsområden, invandrare 
finns på ett ställe och svenskar på ett annat. Om dessa blandas mer i exempelvis samma 
skola så utmanas nyanlända att prata mer svenska.  

I de skolor med låg andel invandrare finns rasism. Om eleverna blandas mer skulle 
förståelsen för varandra öka. Det är viktigt att fördomar motverkas.  

Ungdomsfullmäktige fortsätter att diskutera Plan Integration 2030 på ett kommande 
möte och inkommer då eventuellt med fler synpunkter.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-20 Dnr KS 2019/00670 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 
flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  
Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-
och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 
långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 
arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 
som talar om vad vi vill uppnå: 
Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 
 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  
 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet.  
Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 
 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 
 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 
 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 

och medinflytande på jämlika villkor. 
 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    
 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 
varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 
sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 
profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 
dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 
Plan Integration 2030 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-20 Dnr KS 2019/00670 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 
samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Jonasson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KFN 2020/00092  

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit Plan Integration 2030 på remiss från Kommunstyrelsen.  
Kommunledningskontoret har utifrån flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 
vägledande plan för arbetet för integration och motverkande av segregation och 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
  
Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för hur man kommit fram till att integration, 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas i samma plan. En 
konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast vara avsaknad av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom planens definition av 
integration endast är avsaknad av segregation. Kultur och fritid menar att definitionen 
av ett begrepp såsom integration i en övergripande plan inte kan vara en negation.  
  
Kultur och fritid menar att det behövs ett brett arbete för integration, detta breda synsätt 
syns i planens utvalda fokusområden1 samt dess tillhörande ställningstaganden, som 
enligt planen ska vara en grund för kommunens arbete. Fokusområden och 
ställningstaganden handlar till stor del om bostadsmiljöer, mötesplatser, offentliga 
miljöer, medborgardialog och skolgång. Kultur och fritid menar att dessa 
ställningstaganden tangerar och i vissa fall överlappar nämndspecifika reglementen, 
befintliga styrdokument samt kommande översiktsplan. De har även bäring på befintliga 
kommunala processer såsom lokalförsörjning och förprövning.  
 
Eftersom ställningstaganden och fokusområden överlappar befintliga dokument och 
processer anser kultur och fritid att man behöver inventera befintliga styrdokument, 
processer och forum samt översätta nationella mål och lagstiftning till kommunal nivå. 
Det behövs även benchmark med forskning och andra kommuners arbete. Utifrån detta 
arbete, som bör göras av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, menar kultur och 
fritid att man kan identifiera vilka arbetsområden som man kan komplettera med i en 
plan för integration, och vad som behöver justeras i befintliga styrdokument och 
processer för att nå målen. Därefter kan ställningstagandena eventuellt arbetas om. 
Kultur och fritid anser att Plan Integration skulle stärkas och bli lättare att arbeta efter 
om kopplingar till andra kommunala dokument och processer beskrivs i planen. 
 
Kultur och fritid menar att integrationsarbete är en viktig fråga och en 
förvaltningsgemensam angelägenhet. Därför behöver man på KF-nivå besluta om 
strategier och arbetsområden som förvaltningarna i samverkan med varandra kan bryta 
ner till handlingsplaner och aktiviteter. Ett exempel är kompetenshöjning hos 
tjänstepersoner och politiker. Kultur och fritid menar att detta vore ett mer 
resurseffektivt och förankrat arbetssätt än nämnderna isolerat ifrån varandra ska tolka de 
strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag utifrån dem. Kultur och fritid anser 
det även vara problematiskt att arbetet med uppdrag ska påbörjas medan Plan 
                                                 
1 Boende och trygghet, arbete och studier, demokrati.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Integration fortfarande är på remiss, då en av förvaltningens synpunkter på planen är 
just arbetssättet med politiska uppdrag i bilaga.  
 
Kultur och fritid anser att man i Plan Integration bör kunna utläsa vad som är 
Uddevallas aktuella utmaningar. Planen bör även byggas utifrån Uddevallas 
erfarenheter av integrationsarbete, vilka insatser som gjorts och hur de fungerat.  
 
Kultur och fritid menar att Plan Integration innehåller ambitiösa mål och 
ställningstaganden med en god andemening vilket är positivt. Det blir dock utmanande 
att arbeta utifrån planen när det saknas en tydlig definition och målbild för 
integrationsarbetet. Kultur och fritid menar därför att man i detta arbete behöver 
definiera Uddevallas önskade läge: vad är vår definition på integration utifrån ett 
resonemang om vilken typ av samhälle vi vill ha. Om kommunen i utformningen av 
planen jobbar mer med mål och definition samt med hur arbetet ska organiseras, kan vi 
få en tydlig organisation med handlingskraft.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Plan Integration 2030 
Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden, 
övergripande plan Integration 2030 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 § 30 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Plan Integration 2030:  
  
Kultur och fritid anser att integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck 
är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam kraftansträngning. 
Beslut om arbetsområden eller strategier bör därför tas av kommunfullmäktige efter en 
förvaltningsövergripande process.  
  
Kultur och fritidsnämnden anser att det behövs ett förvaltningsövergripande arbete för 
att ta fram en tydlig definition av integrationsbegreppet.  
  
Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att Uddevallas nuläge identifieras som en grund 
till planen, med avseende på utmaningar och resurser inom integration. 
  
Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att en inventering görs av relevanta styrdokument 
samt förvaltningsövergripande forum och processer och utifrån det formar en Plan 
Integration som är tydligt förankrad i och kompletterar dessa.  
  
  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-09-29 
Annelie Högberg, Thommy Carlin 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-29 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2020-09-29 till 
Kommunledningskontoret 
  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-09-03 Dnr KFN 2020/00092 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 
Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit Plan Integration 2030 på remiss från Kommunstyrelsen.  
Kommunledningskontoret har utifrån flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 
vägledande plan för arbetet för integration och motverkande av segregation och 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för hur man kommit fram till att integration, 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas i samma plan. En 
konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast vara avsaknad av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom planens definition av 
integration endast är avsaknad av segregation. Kultur och fritid menar att definitionen 
av ett begrepp såsom integration i en övergripande plan inte kan vara en negation.  
 
Kultur och fritid menar att det behövs ett brett arbete för integration, detta breda synsätt 
syns i planens utvalda fokusområden1 samt dess tillhörande ställningstaganden, som 
enligt planen ska vara en grund för kommunens arbete. Fokusområden och 
ställningstaganden handlar till stor del om bostadsmiljöer, mötesplatser, offentliga 
miljöer, medborgardialog och skolgång. Kultur och fritid menar att dessa 
ställningstaganden tangerar och i vissa fall överlappar nämndspecifika reglementen, 
befintliga styrdokument samt kommande översiktsplan. De har även bäring på befintliga 
kommunala processer såsom lokalförsörjning och förprövning.  
 
Eftersom ställningstaganden och fokusområden överlappar befintliga dokument och 
processer anser kultur och fritid att man behöver inventera befintliga styrdokument, 
processer och forum samt översätta nationella mål och lagstiftning till kommunal nivå. 
Det behövs även benchmark med forskning och andra kommuners arbete. Utifrån detta 
arbete, som bör göras av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, menar kultur och 
fritid att man kan identifiera vilka arbetsområden som man kan komplettera med i en 
plan för integration, och vad som behöver justeras i befintliga styrdokument och 
processer för att nå målen. Därefter kan ställningstagandena eventuellt arbetas om. 
Kultur och fritid anser att Plan Integration skulle stärkas och bli lättare att arbeta efter 
om kopplingar till andra kommunala dokument och processer beskrivs i planen. 
 
Kultur och fritid menar att integrationsarbete är en viktig fråga och en 
förvaltningsgemensam angelägenhet. Därför behöver man på KF-nivå besluta om 
strategier och arbetsområden som förvaltningarna i samverkan med varandra kan bryta 

                                                      
1 Boende och trygghet, arbete och studier, demokrati 
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ner till handlingsplaner och aktiviteter. Ett exempel är kompetenshöjning hos 
tjänstepersoner och politiker. Kultur och fritid menar att detta vore ett mer 
resurseffektivt och förankrat arbetssätt än nämnderna isolerat ifrån varandra ska tolka de 
strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag utifrån dem. Kultur och fritid anser 
det även vara problematiskt att arbetet med uppdrag ska påbörjas medan Plan 
Integration fortfarande är på remiss, då en av förvaltningens synpunkter på planen är 
just arbetssättet med politiska uppdrag i bilaga.  
 
Kultur och fritid anser att man i Plan Integration bör kunna utläsa vad som är 
Uddevallas aktuella utmaningar. Planen bör även byggas utifrån Uddevallas 
erfarenheter av integrationsarbete, vilka insatser som gjorts och hur de fungerat.  
 
Kultur och fritid menar att Plan Integration innehåller ambitiösa mål och 
ställningstaganden med en god andemening vilket är positivt. Det blir dock utmanande 
att arbeta utifrån planen när det saknas en tydlig definition och målbild för 
integrationsarbetet. Kultur och fritid menar därför att man i detta arbete behöver 
definiera Uddevallas önskade läge: vad är vår definition på integration utifrån ett 
resonemang om vilken typ av samhälle vi vill ha. Om kommunen i utformningen av 
planen jobbar mer med mål och definition samt med hur arbetet ska organiseras, kan vi 
få en tydlig organisation med handlingskraft.  
 

Beslutsunderlag 

    
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Plan Integration 2030 
Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden, 
övergripande plan Integration 2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Plan Integration 2030:  
 
Kultur och fritid anser att integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck 
är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam kraftansträngning. 
Beslut om arbetsområden eller strategier bör därför tas av kommunfullmäktige efter en 
förvaltningsövergripande process.  
 
Kultur och fritidsnämnden anser att det behövs ett förvaltningsövergripande arbete för 
att ta fram en tydlig definition av integrationsbegreppet.  
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Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att Uddevallas nuläge identifieras som en grund 
till planen, med avseende på utmaningar och resurser inom integration. 
 
Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att en inventering görs av relevanta styrdokument 
samt förvaltningsövergripande forum och processer och utifrån det formar en Plan 
Integration som är tydligt förankrad i och kompletterar dessa.  
 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsavdelningen har tagit fram Plan Integration 2030 i samverkan med 
arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Planen ska vara ett strategiskt, långsiktigt, 
dokument som ska ena över partigränser. Den ska vara vägledande i arbetet för 
integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Kombinationen av integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck i 
samma plan 
Kultur och fritid menar att kombinationen av dessa tre arbetsområden i samma plan blir 
problematisk. En konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast 
vara avsaknad av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom 
planens definition av integration endast är avsaknad av segregation. 
 
Kultur och fritid anser att det är bra att kommunen har ett mål om att bekämpa och 
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen kan och bör ha en nollvision 
mot hedersrelaterat våld och förtryck, och ha som mål att exempelvis alla 
tjänstepersoner har grundläggande kunskap om förebyggande och bekämpning av 
hedersrelaterat våld.  Våld och förtryck, vare sig det är hedersrelaterat eller inte, är 
något brottsligt och ska inte ses som en nyckel i integrationsarbetet. Om brottsliga 
handlingar ska hanteras i en övergripande plan, så bör rimligen även nolltolerans mot 
rasism finnas med, som ett exempel.  
 
Beskrivning av processen att ta fram fokusområden efterfrågas 
Planen anger att även om det inte går att måla upp en färdig bild av lyckad integration 
så kan man ändå ha ”tydliga utgångspunkter som forskning och erfarenhet visar är 
viktiga områden att fokusera på.” I planen har därför tre fokusområden ringats in som 
man anser vara viktiga att jobba med för att uppnå planens syfte. Dessa fokusområden 
är boende och trygghet, arbete och studier samt demokrati.  
 
Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för den process som mynnat ut i just dessa 
tre fokusområden, och varför de är nycklar till att arbeta för integration och mot 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kultur och fritid anser att det även 
skulle stärka planen och göra den enklare att arbeta utifrån om den hänvisar till vilka 
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erfarenheter och vilken forskning som ligger till grund för att man valt dessa tre 
områden.  
 
I Plan Integration har varje fokusområde strategiska ställningstaganden som ska 
beskriva vad det är man vill uppnå. Kultur och fritid anser att eftersom nämnderna ska 
ta fram uppdrag utifrån fokusområden och ställningstaganden, hade det varit 
fördelaktigt om varje nämnd utifrån sin profession hade fått delta i arbetet med att 
arbeta fram fokusområden och ställningstaganden. På så vis hade en kommungemensam 
grund skapats, där man definierar Uddevallas utmaningar, vilka de identifierade 
problemen, vad som gjorts hittills i integrationsarbetet, hur utfallet blivit, och sedan 
utifrån benchmarking med andra kommuner och forskning komma fram till vilka 
fokusområden som är viktiga för Uddevalla.  
 
Planens relation till styrdokument och forum och processer  
Uddevalla kommun har en rad styrdokument, lagar, nämndspecifika reglementen, planer 
som berör både integration och de tre fokusområdena. Några exempel är 
samhällsbyggnadsstrategi, bostadsförsörjningsmål, översiktsplan och ungdomsplan. 
 
Det finns även nationella mål och lagstiftning såsom folkhälsomål, jämställdhetsmål, 
agenda 2030 och barnkonventionen som berör Plan Integration. Planen nämner några av 
dessa vilket är positivt. Det finns även förvaltningsgemensamma forum som berör 
planens arbetsområden, t.ex Samverkan Integration Verksamhet, men även förprövning 
och lokalförsörjningsprocess som berör fokusområdet ”bostäder och trygghet”.  
 
Kultur och fritid anser att en genomgång behöver göras av kommunala dokument, 
processer och reglementen, för att man sedan ska kunna identifiera vilka luckor som 
behöver fyllas i en plan för integration.   
 
Det behöver även inventeras vilka gemensamma strukturer och forum som finns, för att 
se om befintliga processer behöver arbetas om och om man i arbetet med Plan 
Integration behöver skapa nya strukturer för samarbete. I planen bör även beskrivas i 
vilka processer och förvaltningsövergripande forum som arbete utifrån planen ska 
utföras. Kultur och fritid anser detta viktigt eftersom Plan Integration annars blir ett 
dokument som finns fristående från andra styrdokument och processer. Konsekvensen 
av detta kan bli målkonflikter.  
 
Det finns även kunskap och erfarenheter relaterat till integration såsom 
Välfärdsredovisning, LUPP, projektet hälsofrämjande integration, och projektet ”bryta 
segregationen tillsammans”. Uddevallas lokala utmaningar och förutsättningar bör 
tydliggöras och vara en utgångspunkt för planen. 
 
Formalisering av planens politiska ställning 
Plan Integration anger att nämnder och kommunala bolag och stiftelser ska ta fram egna 
uppdrag utifrån de strategiska ställningstagandena. Alla politiska uppdrag hamnar sedan 
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i en bilaga till Plan Integration, som ska uppdateras varje mandatperiod. Kultur och 
fritid är positiva till att man vill tillvarata nämndernas särskilda professioner. 
 
Kultur och fritid anser dock att integration, segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam 
kraftansträngning. Det behövs tydlig samverkan och ledning för att arbeta med dessa 
områden. Därför vore det inte resurseffektivt om varje nämnd, bolag och stiftelse 
isolerat från varandra ska tolka de strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag 
utifrån dem.  
 
Beslut om arbetsområden eller strategier för integration bör i stället tas av 
kommunfullmäktige och bygga på de inventeringar och benchmarkings som tidigare 
nämnts. Dessa kan sedan förvaltningarna bryta ner i olika aktiviteter. På så vis kan 
planens arbetsområden hamna högre upp i beslutshierarkin och förvaltningarna får 
tydligare och mer förankrade uppdrag som har större chans att bli förverkligade.  
 
Synpunkter på ställningstagande: Utveckla, skapa och stötta en variation av 
mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer samt Förtroendevalda politiker deltar 
aktivt i fler forum för utövande av demokrati och medinflytande på jämlika villkor.  
 
Kultur och fritid instämmer i att mötesplatser är viktiga och anser att de, kombinerat 
med flöden och samhällsservice, är viktiga för den sociala gemenskapen. Kultur och 
fritid är även positiva till att medinflytande har en plats i planen. Det behövs dock 
förtydligas på vilket sätt medinflytande ska bidra till att underlätta integration. 
 
Kultur och fritid konstaterar att det inte finns någon garanti för att mötesplatser eller 
forum i sig skapar integration. Ställningstagandet bygger på en förutsättning att 
människor kommer besöka dessa.  
 
Kultur och fritid vill peka på risken som föreligger att de som besöker mötesplatserna 
och forum är de som sedan innan känner igen sig i en sådan miljö. Det behövs därför en 
strategi eller metod i planen som syftar till att locka alla målgrupper. Kultur och fritid 
har stött på detta fenomen och utvecklat nya arbetssätt efter hand, t.ex i form av mobila 
fritidsledare som arbetar uppsökande. En annan erfarenhet är att man i Kulturskolan 
konstaterat att det fanns ett lägre antal deltagare från utanförskapsområden än andra 
områden, och man provade då uppsökande verksamhet. Kultur och fritid önskar att i 
samverkan med andra förvaltningar och instanser fortsätta arbeta uppsökande.   
 
Det finns resurser, erfarenhet och god vilja i form av exempelvis Navet, Unga navet och 
föräldraföreningar som kommunen kan utgå ifrån, vidareutveckla och komplettera. 
detta. 
 
Kultur och fritid önskar även att begreppen ”mötesplatser” samt ”tillgänglig offentlig 
miljö” exemplifierades och att behoven av dessa var tydligare beskrivet i planen.  
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Det vore även positivt om dessa ställningstaganden var mer evidensbaserat utformade. 
Dels utifrån Uddevallas egna erfarenheter, dels utifrån forskning samt erfarenheter från 
andra kommuner. På så vis kan ställningstagandena utformas grundat på vad som 
fungerar för att uppnå syftet, och inte. Man skulle även kunna utgå ifrån en kartläggning 
av vilka mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer som finns idag utifrån 
frågeställningar om var de finns, hur de fungerar och vilka som besöker dem, för att 
sedan komma fram till vad man behöver ändra eller komplettera med. 
 
Kultur och fritid anser att innan kommunen kan landa i ett ställningstagande om fler 
mötesplatser, behöver frågor besvaras om varför mötesplatser behövs, vilka 
professioner som ska utforma dem, samt hur ansvarsfördelningen mellan 
förvaltningarna ska se ut vad gäller kostnader, drift, bemanning med mera. Kultur och 
fritid anser att resurser och budget till mötesplatser bör vara säkrade innan det skapas 
uppdrag om att utforma dem. En utgångspunkt är att förvaltningarna samarbetar i detta 
och att forum för dialog finns.  
 
Vad gäller uppföljning är det svårt att veta när ställningstagandet är uppnått, när det är 
formulerat som ”fler”.  
 
Synpunkter på ställningstagande:”Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika 
villkor, med en trygg närmiljö.” samt ”Kommunen ska bestå av attraktiva och 
likvärdiga bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer. ” 

 
Kultur och fritid är positiva till andemeningen men önskar att dessa ställningstaganden 
formuleras tydligare.  Begreppen ”rimligt boende på lika villkor”, ”attraktiva och 
likvärdiga” kan bli föremål för många olika tolkningar. Även om planen ska vara 
vägledande och översiktlig, skulle det vara bra med något som tydligare illustrerar vad 
målet är med kommunens arbete utifrån planen och vari problemen ligger idag. Handlar 
ett rimligt boende om brist på bostäder eller brist på upplåtelseformer?  
 
Kultur och fritid anser att detta är viktiga frågor där ansvariga för genomförandet 
behöver pekas ut. Det behöver även länkas in i existerande processer såsom 
förprövning.  
 
 
 
Katarina Hansson Josefin Florell 
Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 

remittera ärenden, övergripande plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2020-06-03 att föreslå 
kommunstyrelsen att sända den övergripande plan Integration 2030 på remiss. Förslaget 
är att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om remiss på delegation.  
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända 
plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt 
demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sända plan Integration 2030 på remiss för yttrande senast 2 oktober till: 
Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen Uddevallahem och Ljungskilehem 
HSB Stiftelsen Jakobsberg, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB 
Uddevalla Turism AB, Uddevalla Energi AB, Demokratiberedningen och  
Ungdomsfullmäktige 
 
 
 
 
 
Christer Hasslebäck  
Kommunstyrelsen ordförande 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 
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Ändringar i Plan Integration 2030 efter remissrunda 
Detta dokument beskriver de ändringar och förtydliganden som gjorts i det 
strategiska dokumentet Plan Integration 2030, som varit ute på remiss. 

 Dokumentet är du på nio sidor mot tidigare 10. 
 Rubriken 4. Genomförande är borttagen som egen rubrik. Rubriken heter 

nu 4. Genomförande och Kommunicering. 
 Nedan följer de ändringar som gjorts: 

1. Inledning och bakgrund  
Inledning 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan 
Integration 2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.               
Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska 
ställningstaganden inom utpekade områden.  
Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra 
till att uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den 
bilaga som antas efter varje politiskt val.  

NY: 1. Inledning och bakgrund  
Inledning 
Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   
Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam 
målbild, med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade 
verksamhetsområden. Den övergripande målsättningen är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med övriga; så 
som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 
Politiska uppdrag ska antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag 
och stiftelser vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, 
kopplat till detta strategiska dokument.  
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Bakgrund       
Från det globala till det lokala                                                                                          
Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska 
vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om 
hållbar utveckling. 
 
NY: Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska 
vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om 
hållbar utveckling. 
 
Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig 
välkomna, må bra och ha stor framtidstro.  
 
NY: Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig 
välkomna, må bra och ha framtidstro. 
 

2. Omvärldens påverkan    

I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och 
konflikt.  
NY: I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse 
och konflikt. 
 

3. Syfte och mål  
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering 
av det långsiktiga integrationsarbetet. Genom att peka ut den strategiska 
viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av de konkreta 
politiska uppdrag som tas fram av varje nämnd, bolag och stiftelse i samband med 
ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska 
segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, 
organisationer och det civila samhället. (Detta står nu i inledningen) 
 
I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället 
ständigt är i förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste 
även ta hänsyn till frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa 
sig om ökad sysselsättning men även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med 
andra ord inte att måla en helt färdig bild av lyckad integration och hur den ser ut 
om tio år. Man kan dock ha tydliga utgångspunkter som forskning och erfarenhet 
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visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med detta 
strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet 
ska utvecklas de kommande åren.    
 

NY: 3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället 
ständigt är i förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn 
måste även tas till frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa 
sig om ökad sysselsättning men även bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra 
ord går det inte att måla en helt färdig bild av lyckad integration och hur den ser ut 
om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som forskning och erfarenhet 
visar är viktiga områden att fokusera på.  
 
Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem 
visa åt vilken riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. 
Integrationen ska förbättras genom att minska segregationen och förebygga och 
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Detta genom att arbeta inom 
verksamhetsområdena:  

 boende och trygghet  
 arbete och studier  
 demokrati  

 
Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga 
verksamhetsområden, liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en 
förbättrad hälsa. 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om 
flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna 
i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om 
pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor 
och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det 
handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja 
med någon som familjen eller släkten valt ut.  
 
De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. 
De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett 
ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de 
måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem. (Kvar) 

 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det 
oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors 
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sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en 
angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl 
flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara 
förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, detta gäller inte 
minst pojkar och unga män 

(Ändrat till Regeringens formulering i stället) 

NY: Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 
föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck 
och kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade 
familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens 
anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet. 
Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i 
vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det 
gäller val av utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli 
gifta mot sin vilja och hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 
Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden. 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. 
De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett 
ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de 
måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem. 

3.2 Strategiska ställningstagande och 

utpekade områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom 
att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck, så behöver vi arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska 
beskriva VAD det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara 
vägledande för samtliga nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta 
om HUR de ska arbeta. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag 
som beslutas om inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade 
områden. Detta inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en 
större hälsa. (Detta står under punkt 3. Syfte och mål) 
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NY: 3.2 Strategiska ställningstagande inom 

utpekade områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom 
att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck, så behöver vi arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska 
ställningstaganden, som beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa 
ställningstaganden ska vara vägledande för samtliga nämnder och kommunala 
bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under mandatperioden ska 
arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och 
överenskommelser som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden 
nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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NY: 

 
 

Boende och Trygghet:  
Många invånare känner sig inte delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område 
med stora socioekonomiska utmaningar, kan bidra till att framför allt ungdomar, 
identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i kriminalitet utgör därför en 
påtaglig fara. 
NY: Under sådana omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till 
kriminalitet.  

Arbete och Studier: 
Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa på 
jämställda insatser. 
NY: Det är viktigt att satsa på jämställda insatser. 

Demokrati: 
Strategiska ställningstaganden:  

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av 
demokrati och medinflytande på jämlika villkor. 

 NY: Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och 
medinflytande på jämlika villkor. 
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4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande 
dokument som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå 
fram till år 2030. Planen ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med 
Integration, Segregation och Hedersrelaterat våld och förtryck. (Detta står nu i 

inledningen) 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till 
kommunfullmäktige. Varje nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med 
dels nämndens uppdrag, dels som visar hur nämnden tänker jobba med nya 
uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här beskrivs en egen målbild av 
det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  Varje uppdrag ska 
beskriva om insatsen 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 beslutade antagna ställningstaganden.           
(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som 
kopplas till planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom 
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. (Beskrivs under rubrik 5.) 

 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är 
viktigt att samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, 
framför allt på sin arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika 
arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Styrande majoritet ska utgå från 
innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens Strategiska plan. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet levande genom ansvarigt 
beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. Dokumentet ska 
vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

NY: 4. Genomförande och kommunicering  
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. De olika 
professionerna beskriver uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. 
Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om uppdragen görs inom budgetram, eller om 
medel kommer att begäras genom ordinarie budget-och planeringsdialog. 
Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i mandatperiodens 
aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  
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Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med 
politiska uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel 
spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumenten levande genom ansvarigt 
beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara lätta att hitta på 
kommunens hemsida.  

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp 
genom antagen Styr och ledningsmodell genom 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. Vid behov kallar Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för dialog i 
ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna 
summera en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna 
tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

NY: 5. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp 
genom antagen styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling 
IT-stöd) varje delår. Varje nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar 
för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en 
summering av insatserna. Vid behov kallar ansvarigt beredande utskott eller 

liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i ämnet. 
Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna 
summera en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna 
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. 

NY: 6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är 
aktuell och måste uppdateras.  

 
Annette Jonasson 
Utvecklare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 346 Dnr KS 2020/00657  

Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, ersätter nuvarande 
bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 
samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 
hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 
och trakasserier. 
  
Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 
verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2020-11-04 § 60   
Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 
Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 
Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, samt 
 
att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 
rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling. 
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2020-11-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2020/00657  

Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, ersätter nuvarande 
bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 
samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 
hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 
och trakasserier. 
 
Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 
verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 
Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 
Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 
 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, samt 
 
att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 
rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling. 
 
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2020-11-09 
Ingemar Samuelsson (S) och Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-10 
Annika Thorström 
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Handläggare 

Hr-partner Cecilia Ekström 
Telefon 0522-69 60 03 
cecilia.ekstrom@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, ersätter nuvarande 

bestämmelser 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har i 
samband med detta sett behovet av att uppdatera befintliga styrande dokument gällande 
hälsa och arbetsmiljö, rehabiliteringsarbetet samt åtgärder mot kränkande särbehandling 
och trakasserier. 
 
Syftet med riktlinjerna är att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) och Diskrimineringslagen samt underlätta framtida uppdateringar i 
verksamheternas rutiner för arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 
Förslag till riktlinje för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 
Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet 
Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier 
 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö samt 
 
att dessa riktlinjer ersätter Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö, Bestämmelser för 
rehabiliteringsarbetet och Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljölagen kap. 1 §1 bedriva ett arbetsmiljöarbete 
för att förebygga olyckor och ohälsa samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  
 
Arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av verksamheten där uppgiftsfördelning, 
kunskaper och rutiner blir viktiga delar för att bedriva detta. Arbetsgivaren ska främja 
en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av fysiska, organisatoriska 
och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Om en arbetstagare blir sjuk eller riskerar att bli 
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sjuk ska arbetsgivaren bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering och det ska finnas rutiner 
för arbetsanpassning och rehabilitering. 
 
Arbetsgivare ska tydligt kommunicera att diskriminering och kränkande särbehandling 
inte accepteras samt förebygga och vidta åtgärder mot diskriminering och kränkande 
särbehandling. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av att uppdatera rådande 
bestämmelser och riktlinjer för att möta nya krav i Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4) samt Diskrimineringslagen. Kommunledningskontoret bedömer vidare att 
dessa riktlinjer ska kompletteras med rutiner i verksamheterna för mer detaljrik 
vägledning i arbetsmiljöarbetet.  
 
Laghänvisning 

Enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsmiljöfrågorna vara en 
naturlig del av verksamheten där uppgiftsfördelning, kunskaper och rutiner blir viktiga 
delar för att bedriva detta.  
 
Enligt Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) ska arbetsgivaren organisera 
och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. 
 
Enligt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivaren främja en 
god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska tydligt kommunicera att kränkande 
särbehandling inte accepteras samt förebygga och vidta åtgärder mot kränkande 
särbehandling. 
 
Enligt Diskrimineringslagen Kap. 2 §§ 1-3 får arbetsgivare inte diskriminera 
arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller inhyrd arbetskraft med berättigade 
undantag samt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier  
 
Enligt Diskrimineringslagen kap. 3 § 4 Ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder som ett 
förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering 
och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund.  
 

Förslagets innebörd 

Förslaget innebär att rådande Bestämmelser för Hälsa och arbetsmiljö, Dnr: 2014:24, 
Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet, antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 
§ 53 samt Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och trakasserier, antagna 
av kommunfullmäktige 8 mars 2017, § 75 ersätts av dessa riktlinjer.  
 
Dessa riktlinjer har en mer övergripande inriktning än tidigare styrdokument och ska 
kompletteras med rutiner som kan uppdateras löpande utifrån mindre förändringar i 
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lagrum samt verksamheternas behov. Syftet att minska antalet styrdokument från tre till 
ett är att underlätta för medarbetare och chefer att hitta rätt styrdokument och följa det. 
 
 
 
 
Peter Larsson Cecilia Ekström 
Kommundirektör Hr-partner 

Skickas till 
Samtliga nämnder 
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Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 

 
Ansvar för arbetsmiljön 

De folkvalda politikerna i kommunen är ytterst ansvarig arbetsgivare, vilket 
inkluderar att skapa en god arbetsmiljö. I praktiken är det tjänstemän som bedriver 
det operativa arbetet. För att det ska bli tydligt vad som förväntas ska en 
uppgiftsfördelning göras. 
 
Alla chefer förväntas driva arbetsmiljöarbetet för att förebygga olyckor och ohälsa 
samt skapa en god arbetsmiljö enligt tilldelad uppgiftsfördelning. 
Alla medarbetare förväntas vara delaktiga i arbetet med att förbättra arbetsmiljön 
samt följa rutiner eller instruktioner för att förebygga olyckor och ohälsa. Om en 
medarbetare upptäcker ett problem i arbetsmiljön ska chefen uppmärksammas och 
en dialog föras om möjliga orsaker och åtgärder.  
  
Vissa medarbetare, exempelvis slöjdlärare, kan bli tilldelad en uppgiftsfördelning 
och förväntas driva arbetsmiljöarbetet inom ett begränsat område.  
 
Skyddsombud är valda ombud för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, 
gällande arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud och arbetsgivare ska samarbeta i 
arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud har vissa rättigheter att agera inom 
arbetsmiljöarbetet som andra medarbetare inte har. Elevskyddsombud är elevers 
ombud och ska involveras i arbetsmiljöarbetet på samma sätt. Det är 
arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö. 
 
Samordningsansvar 

När två eller flera verksamheter samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de 
samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Dessutom är var och en av dem 
skyldig att se till att inte deras verksamhet eller anordningar på arbetsstället 
utsätter någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
I Uddevalla kommun arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär 
att det ska vara en del av vår dagliga drift. Arbetsmiljön tas regelbundet upp på 
APT eller personalmöten. Den årliga uppföljningen säkerställer att vi arbetar med 
alla delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Det operativa arbetet med att driva arbetsmiljöarbetet ska tilldelas enligt en 
uppgiftsfördelning. Delaktighet innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av 
chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Chefer och skyddsombud 
ska ha tillräcklig kompetens om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Medarbetare ska 
ha tillräcklig kompetens för att i sitt arbete förebygga risker för olyckor och 
ohälsa. 
 
I arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska arbetsmiljömål och riskbedömningar 
göras. Dessa initieras av undersökning av arbetsmiljön, utredning av olycka, 
ohälsa och tillbud, verksamhetsförändringar eller undersökning av särbehandling. 
Åtgärder ska tas fram och läggas i en handlingsplan. Åtgärderna ska sedan följas 
upp för att kontrollera att de har förbättrat arbetsmiljön. 
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Främjande och förebyggande arbete 

Arbetsmiljön ska förbättras genom att främja en god arbetsmiljö samt förebygga 
risker för olyckor och ohälsa. Stort fokus ska ligga på det främjande perspektivet 
och arbetsmiljömålen ska ha en hälsofrämjande inriktning. 
 
Arbetsmiljön kan delas in i delarna fysiska, digitala, organisatoriska och sociala 
förhållanden. Alla arbetsmiljöförhållanden ska ingå i förbättringsarbetet. Hur de 
olika delarna påverkar varandra är en viktig del av analysarbetet. 
  
Arbetsmiljön ska beaktas och riskbedömningar ska göras inför beslut i 
verksamheten, vid upphandling och inköp av inredning, verktyg, utrustning och 
IT-lösningar samt vid nybyggnationer, underhåll av lokal och inhyrning av lokal. 
 

Rehabiliterande arbete 
Närmsta chef ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och följer 
Uddevalla kommuns process för rehabilitering, när en medarbetare har blivit 
sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven. Målet är i första hand att 
medarbetaren ska kunna återgå till ordinarie arbete och anpassningar kan behöva 
göras för att underlätta återgång i arbete, med hänsyn till medarbetarens behov 
och förutsättningar i verksamheten. Om det inte är möjligt med återgång i 
ordinarie arbete avslutas rehabiliteringen. 
 
Medarbetaren ska delta i sin egen rehabilitering, vilket innebär att ge den 
information till arbetsgivaren som behövs i rehabiliteringsarbetet, delta i möten 
och aktivt pröva olika möjligheter att återgå i arbete.  
 

En inkluderande arbetsplats fri från särbehandling  

I Uddevalla kommun arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig välkomna 
och vi bemöter varandra med öppenhet, respekt och professionalitet. Uddevalla 
kommun accepterar inte förekomst av kränkande särbehandling eller trakasserier 
och risker för detta ska förebyggas genom aktiva åtgärder. I de fall då det ändå 
förekommer ska det hanteras skyndsamt samt följas upp.  
 
Dokumentation 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras i tillgängliga IT-system. 
Rutiner ska finnas för att beskriva hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken. 
Rutiner eller instruktioner ska finnas för att beskriva hur medarbetare får den 
kompetens som behövs för att förebygga risker i arbetet samt för att stödja 
medarbetare i det dagliga arbetet att förebygga risker. Rutiner och instruktioner 
ska vara kända bland medarbetarna.  
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RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE 

SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER 

 
Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, § 75, ersätter policy och 

handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. 

 
Förhållningssätt 

Uddevalla kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande 
särbehandling eller trakasserier. Alla medarbetare har rätt att mötas med öppenhet, 
respekt och professionalitet och att arbeta i en miljö som är fri från kränkande 
särbehandling.  
 
Riktlinjen är ett stöd till chefer och medarbetare och den ska tydliggöra de olika 
parternas ansvar.  Alla chefer och medarbetare ska känna till innehållet i denna 
riktlinje.  
 

Syfte 

Inom Uddevalla kommuns verksamheter ska  
 ett förebyggande arbete planeras och organiseras 
 rutiner finnas som gör det möjligt att på ett tidigt stadium fånga upp signaler 

om kränkande särbehandling och trakasserier 
 eventuella situationer av kränkande särbehandling och trakasserier hanteras 

snabbt, relevant och på ett respektfullt sätt för att få situationen att upphöra 
 

Vad innebär kränkande särbehandling? 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
definierar kränkande särbehandling genom ”Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 
utanför arbetsplatsens gemenskap”. Med andra ord - en anställd upplever sig bli 
förnedrad i ord eller handling, eller annorlunda behandlad.  
 
Exempel på detta kan vara: 

 förtal eller smutskastning av en anställd 
 medvetet undanhållande av information eller lämnande av felaktig sådan 
 medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande 
 utfrysning, osynliggörande av en anställd 
 förföljelse, förnedring i olika former samt hot och skapande av rädsla 
 medvetna förolämpningar, överkritiskt, negativt bemötande eller 

förhållningssätt 
 omotiverad kontroll av en anställd utan dennes vetskap 
 godtyckliga och omotiverade bestraffningar 

 
Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och samarbetsproblem i allmänhet 
betraktas inte som kränkande särbehandling. 



UaFS     

  Blad 2 

 
Vad innebär trakasserier? 

Med trakasserier menas varje slag av uppträdande som kränker någons värdighet och 
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserierna kan bland annat bestå i 
att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det kan 
även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen. 
 
Orsaker till kränkande särbehandling och trakasserier 

Det kan finnas många olika orsaker till att kränkande särbehandling eller trakasserier 
uppstår. Det kan handla om brister i arbetsinnehåll, organisatoriska förhållanden, 
rollfördelning o.s.v.  Frågor att fundera på - finns det missnöje och konflikter som har 
sin grund i arbetsbelastning och fördelning av arbetet? Är rollfördelning tydlig? 
Vilka är förutsättningarna för samarbete? Kan följder av förändringar påverka 
motsättningar och hur man beter sig mot varandra? Finns det konkurrens mellan 
grupper? Det kan även finnas en grund i enskilda personers val av agerande eller 
beteende. 
 

Förebyggande åtgärder 

Exempel på förhållanden i arbetsmiljön som man måste vara uppmärksam på och 
regelbundet undersöka: 

1. konflikter 
2. arbetsbelastning 
3. arbetsfördelning 
4. förutsättningar för samarbete 
5. konsekvenser av förändringar 
 

Följande generella åtgärder är viktiga för att förebygga kränkande särbehandling och 
trakasserier: 

 Informera och utbilda ledningsfunktioner i hur man förebygger, identifierar 
och hanterar fall av kränkande särbehandling och trakasserier. Detta sker bl.a. 
genom den arbetsmiljöutbildning kommunen anordnar för chefer och 
skyddsombud. Chefer har ett särskilt ansvar för att förebygga, 
uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling och trakasserier. 

 Regelbundet följa upp riktlinjerna och informera nyanställda om riktlinjens 
innehåll. 

 Använd gärna medarbetarsamtalet för att prata kring arbetsklimat och 
samarbete.  Medarbetarsamtalsmodellen 

 Uppmärksamma dessa frågor vid regelbundna inventeringsmöten som hålls i 
kommunens verksamheter. 

 

file:///C:/Users/anda08/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Medarbetarsamtal,%20lönesamtal/Ny%20version%202016/Gammal%20version/Vägledning+vid+medarbetarsamtal+och+lönedialog.pdf
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Ansvar 

Chefens ansvar  

Chef har ansvaret för arbetsmiljön och har fått arbetsmiljöuppgifter tilldelade sig i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ansvar ligger att upprätta handlingsplan 
och rutiner för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt utöva tillsyn över 
arbetsförhållanden och analysera, vidta åtgärder samt följa upp arbetsmiljörisker. 
Detta syftar bl.a. till att kränkande särbehandling och destruktiva konflikter förebyggs 
samt att signaler om kränkande särbehandling och trakasserier upptäcks tidigt och 
åtgärdas snabbt. 
 

Medarbetarens ansvar 

Alla anställda har ett ansvar att påtala arbetsmiljöbrister till sin chef eller överordnad 
chef och bidra till att upprätthålla en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling och 
trakasserier. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet, respekt och professionalitet, detta 
innebär att alla har ett ansvar för att rapportera och påtala risker om 
otillfredsställande arbetsmiljö såsom kränkande särbehandling och trakasserier. 
 

Rutiner för hur kränkande särbehandling eller trakasserier ska hanteras – steg för 
steg: 

 
Anmälan om kränkande särbehandling eller trakasserier 

 
Om du som medarbetare upplever kränkande särbehandling eller trakasserier ska du: 

 Dokumentera vad som hänt och lämna en anmälan till närmaste chef,  
skyddsombud eller till HR-partner/HR-funktion. Upplever du dig vara utsatt 
för kränkande särbehandling eller trakasserier av din närmste chef ska du 
vända dig till chefens överordnade chef alternativt skyddsombud.  

 Anteckna datum, tid, eventuella vittnen, vad den som kränkte/trakasserade sa 
eller gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. 

 Tala om klart och tydligt för den som du upplever trakasserar eller kränker 
dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Var konkret 
och prata om de handlingar som du anser vara kränkande. 

 Anmälan om tillbud eller arbetsskada ska göras.  
 Vid anmälan om trakasserier är det av vikt att den trakasserade kan visa på 

omständigheter som ger anledning att anta att trakasserierna har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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Arbetsgivarens åtgärder vid anmälan om kränkning eller trakasserier 
 När du som chef får vetskap om missförhållanden är du skyldig att vidta 

åtgärder för att få situationen att upphöra.  
 Gör en bedömning av situationen för att förhindra att den förvärras och 

identifiera vilka som är inblandade.  
 Håll omgående ett samtal med den medarbetare som upplever sig kränkt eller 

trakasserad för att utreda situationen. Informera den utsatte om möjligheten 
till fackligt stöd om medarbetaren är fackligt ansluten. 

 Dokumentera löpande. 
 Chef har möjlighet att kontakta HR-partner för stöd och hjälp. 

 
Stöd och hjälp 

 Chefen ska se till att medarbetaren som är utsatt får stöd och hjälp samt 
behandlas respektfullt.  Stödet ska utformas utifrån det individuella behovet. 

 För stöd och hjälp kan du som chef kontakta företagshälsovården. 
 

Utredning 

En arbetsgivare som får reda på att någon anser sig kränkt eller utsatt för trakasserier 
på arbetsplatsen har en skyldighet att utreda och i förekommande fall sätta stopp för 
det. De som är inblandade ska inte hålla i en utredning om kränkande särbehandling 
eller trakasserier. Det kan då vara nödvändigt att ta in någon utomstående som 
utredare såsom företagshälsovård, vilken kan vara en oberoende expertresurs i denna 
typ av ärende. Den som utreder situationen ska ha tillräcklig kompetens, agera 
opartiskt och sakligt. Utredaren ska vara objektiv och ska göra en noggrann utredning 
av fakta. Om chef behöver stöd i utredningen kontakta HR-partner, för att ta ställning 
till vem som ska utreda situationen. 
 
När det rör sig om trakasserier ska arbetsgivaren så snabbt och diskret som möjligt ta 
reda på vad som hänt genom att intervjua de inblandade och eventuella vittnen. 
Arbetsgivaren ska genom utredningen försöka skapa sig en egen bild av vad som 
inträffat. Om arbetsgivaren kommer fram till att trakasserier har förekommit är 
arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att sätta stopp för dem. 

 

Åtgärder 

 Chefen ska förtydliga för inblandade parter att Uddevalla kommun som 
arbetsgivare ser mycket allvarligt på kränkande särbehandling och trakasserier 
och att det inte accepteras. 

 Chefen kan i samråd med HR-partner vidta lämpliga åtgärder. 
 Dokumentera löpande. 

 

Uppföljning 

 Anmälan och vidtagna åtgärder om kränkande särbehandling eller trakasserier 
ska noggrant följas upp av den som utreder situationen. Uppföljningssamtal 
ska hållas inom tre månader efter  det att trakasserierna upphört. 
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Arbetsrättsliga konsekvenser 

Kränkande särbehandling och trakasserier ska motverkas främst genom utredning och 
samtal. Eventuella åtgärder/sanktioner till följd av handlingen ska alltid riktas mot 
den som kränker/trakasserar och inte mot den som utsätts. Det kan i vissa fall, när 
man inte kommer till rätta med problematiken vidtas arbetsrättsliga åtgärder mot en 
anställd som kränker/trakasserar. Arbetsgivaren avgör vad som ska ske med 
trakasseraren med beaktande av arbetsrättsliga regler. Det kan då handla om 
exempelvis. disciplinpåföljd, omplacering, uppsägning av personliga skäl eller 
avsked. Innan den frågan väcks måste trakasserarens fackliga organisation kopplas in 
och alltid i dialog med HR-partner. 
 
Åtgärder vid brott 

I fall där det finns misstankar om att brott begåtts t.ex. ofredande, förtal, olaga hot 
eller misshandel har den som blivit kränkt/trakasserad alltid möjlighet att göra en 
polisanmälan. 
 
Regelverk 
AFS 2015:4 13,14 §§ 
Arbetsgivaren ska klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på 
arbetsplatsen – och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som 
kan ge upphov till detta (13 §). 
Arbetsgivaren ska ha tydliga rutiner för vad man ska göra om kränkande 
särbehandling inträffar (14 §). 
 
AFS 2001:1 9 § 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man utreda orsakerna till 
arbetsrelaterad ohälsa, för att man i fortsättningen ska kunna undvika att något 
liknande händer.  
 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivare och anställda ska samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 
 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
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BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 
 
Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 
 
(Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt 
Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. 
KS 2008-10-29) 
 
Mål 

 Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv 
genom att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö.  
Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja arbetstillfredsställelse samt öka 
medarbetarnas delaktighet och utveckling i arbetet.  
 
Syfte 
Hälso- och arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt och långsiktigt arbete som ställer krav 
på kompetens och rutiner för att säkerställa en bra verksamhet och en hållbar 
arbetsmiljö. Uddevalla kommuns övergripande syn på det gemensamma hälso- och 
arbetsmiljöarbetet är att främja, bibehålla och stärka resursen hälsa på grupp- individ 
och organisationsnivå. 
 
Vad styr? 
Den rättsliga grunden för hälso- och arbetsmiljöarbetet finns i gällande lagstiftning, 
föreskrifter och avtal. 
Nationellt: 

• Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen är en ramlag med principer 
om riktlinjer och krav inom arbetsmiljön 

• Diskrimineringslagen  
• Arbetsmiljöförordningen (AMF) Praktiska anvisningar från regeringen 

om arbetsmiljön för att förtydliga och komplettera lagen. 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Föreskrifter är bindande 

och avser detaljbestämmelser om arbetsmiljön. De föreskrifter som är 
relevanta att känna till för att uppfylla arbetsmiljöbestämmelserna är bl.a.: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 
Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
Belastningsergonomi (2012:02) 

Lokalt: 
• Samverkansavtalet (2008-01-01) 
• Mångfalds- och jämställdhetsplan (KS 2013-06-19 § 166) 
• Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet (KS/2009-02-25 § 53) 
• Kommunens strategiska mål 
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Rutiner 
Arbetsgivaren ska se till att verksamheten i alla avseenden uppfyller 
arbetsmiljölagens krav. Det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet ingår som en 
naturlig del i det vardagliga arbetet. Uddevalla kommuns olika verksamheter ska 
bedriva ett fortlöpande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Detta arbete 
dokumenteras och kvalitetssäkras genom att:  
 

• årlig systematisk arbetsmiljöprocess (AFS 2001:1) genomförs på respektive 
arbetsplats, se bilaga 1 ”årlig systematisk arbetsmiljöprocess” 

 
• delarna i modell för systematiskt arbetsmiljöarbete följs, se bilaga 2 ”modell 

för systematiskt arbetsmiljöarbete” 
 

• skyddsronder ska genomföras minst 1 gång/år, dessa ska protokollföras 
 

• kontinuerlig uppföljning av riskbedömningar görs och handlingsplaner 
upprättas för det som inte går att åtgärda direkt, se bilaga 3 ”blankett för 
riskbedömning och handlingsplan” och ”blankett för friskfaktorer” 

 
• ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud ska förebyggas, utredas och åtgärdas 

 
• insatser av rehabilitering och arbetsanpassning ska göras så tidigt som 

möjligt, aktivt och i samverkan med den enskilde  
 

• varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljöuppgifter fördelas utifrån 
befogenheter, självständig ställning, kunskaper och resurser, se bilaga 4 
”fördelningshandlingar” samt bilaga 5 ”guide för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter” 

 
• chefer och arbetsledare ska ha de särskilda kunskaper som behövs för att 

kunna utföra sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

• arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i 
arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

 
• uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet på 

verksamhetsnivå, se bilaga 6 ”checklista årlig revidering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen” samt bilaga 7 ”SAM-trappan”.  

 

Ansvar och roller  
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ansvaret att leda och samordna 
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kommunens strategiska arbetsmiljöfrågor. 
Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kommunstyrelse och 
respektive nämnd via reglementet.  
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunens övergripande personalpolitik, 
arbetsmiljöfrågorna är en del av denna. Kommunstyrelsen har det yttersta 
arbetsgivaransvaret för kommunalt anställd personal i Uddevalla kommun. 
Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård i 
kommunen och har via kommunledningskontoret en strategisk övergripande funktion 
att följa upp det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa att nämnder och 
förvaltningar driver verksamheten i enlighet med styrdokumenten för arbetsmiljön. 
Kommunstyrelsen har det direkta arbetsmiljöansvaret för kommundirketörens och 
förvaltningschefernas egen arbetsmiljö. 
 
Nämnd/styrelse har det yttersta juridiska arbetsmiljöansvaret inom respektive 
förvaltning. I praktiken innebär detta att det konkreta arbetsmiljöansvaret finns 
fördelat i linjeorganisationen. Nämnden/styrelsen har ett arbetsmiljö- och 
verksamhetsansvar inom sitt verksamhetsområde och ska fördela sina resurser och 
bedriva verksamhet utifrån kommunens övergripande vision, lagar, avtal och 
politiska beslut. Varje nämnd/styrelse har ansvaret för att det inom förvaltningen 
bedrivs ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och att detta följs upp. De 
förtroendevalda i varje nämnd/styrelse har, inom nämndens av kommunfullmäktige 
beslutade verksamhetsområde, ansvar för att arbetsmiljölagen följs. 
Nämnden/styrelsen ansvarar kollektivt för sina beslut. Nämnden/styrelsen tar beslut 
om att ge ordförande rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter. 
 
Kommundirektören ska i sin samordnande funktion för förvaltningscheferna 
samordna det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. Ansvarar för rapportering 
av arbetsmiljösituation av kommunövergripande karaktär till kommunstyrelse. 
 
Förvaltningschefer ska enligt gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter vara 
ansvariga för arbetsmiljön inom sin förvaltning. Ansvarar för att i det dagliga arbetet 
verkställa den del av personalpolitiken som avser arbetsmiljö. Förvaltningschef ska 
informera nämnd/styrelse om aktuell arbetsmiljösituation inom förvaltningen, se bil. 
7. Sammanställningen ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer 
– uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud, se 
bil 7. 
 
Avdelnings- och enhetschefer har det arbetsrättsliga och juridiska ansvaret för 
verksamheten enligt gällande delegation samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Cheferna ser hälsa och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv och integrerar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten. Detta uppnås genom att 
cheferna är medvetna om kopplingen mellan hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och 
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verksamhetens resultat. 
 
Skyddsombud/Arbetsplatsombud ska delta i planering och genomförande av 
hälso- och arbetsmiljöarbetet på respektive nivå i samverkanssystemet. Ombuden 
innehar en särställning som valda representanter med rätt att övervaka att 
arbetsmiljön inte skadar eller medför ohälsa. 
 
Samverkansgrupperna består av representanter för arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna. Samverkansgrupperna utgör skyddskommitté enligt 
arbetsmiljölagen och ska inom sitt ansvarsområde: 
 

• delta i planeringen av hälso-och arbetsmiljöarbetet 
• följa hälso- och arbetsmiljöarbetets genomförande 
• följa utvecklingen i frågor som rör det främjande och 

förebyggande arbete som bedrivs mot ohälsa och olycksfall 
• ta del av de handlingsplaner som verksamheterna gör 
• ta initiativ/agera i arbetsmiljöfrågor vid behov 
• behandla arbetsskador och tillbud som berör flera förvaltningar i 

den centrala samverkansgruppen. (Rapportering sker av 
initierande förvaltningschef till den centrala samverkansgruppen. 
Kommundirektör fattar beslut kring hur handläggningen av 
ärendena ska ske). 

 
Medarbetare 
Varje medarbetare ska aktivt medverka och ta ansvar för sin och andras hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. En förutsättning för ett framgångsrikt hälso- och 
arbetsmiljöarbete är att undersöka arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Vid brister i 
arbetsmiljön kontaktar medarbetare först sin chef för att få problemet löst. Om 
medarbetaren inte är nöjd, kan kontakt tas med skyddsombudet.  
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BILAGA 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet 
Följande bild beskriver de olika nivåerna och vilka samverkansarenor som gäller i 
Uddevalla kommun. 

 
 

Central samverkansgrupp 
Förvaltningarnas 
samverkansgrupp 
 

Lokal samverkansgrupp 
(i förekommande fall) 

Arbetsplatsträff 

Förvaltningarnas 
samverkansgrupp 

Kommunstyrelsen/Nämnd 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
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Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet  
Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, § 53. 
 
1. Mål
Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete.
 
1.1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen 
(AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del 
av de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att arbetstagaren skall 
kunna fortsätta arbeta. Där framgår också att arbetsgivaren ska arbeta med 
arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiserat sätt. Ytterligare 
bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i 
Arbetsmiljöverket föreskrifter 2001:1 och 1994:1 samt  i Diskrimineringslagen.  I 
Lagen om allmän försäkring (AFL) framgår att arbetsgivaren ska svara för att de 
åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Indirekt styr även reglerna i 
Lagen om anställningsskydd (LAS) om saklig grund för uppsägning. En 
rehabiliteringskedja finns med fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av 
arbetsförmågan. En arbetstagare som varit sjuk i 180 dagar kan begära tjänstledighet 
enligt lagen om rätt till ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete.
 
1.2 Syfte
Syftet med arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar är att arbetsgivaren ska 
göra allt som är möjligt för att arbetstagaren 
ska kunna återgå i arbete inom ramen för 
anställningen. Det finns ingen skyldighet att 
utvidga verksamheten genom att tillskapa nya 
arbetsuppgifter eller tjänster åt arbetstagaren.
 
Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa en 
likabehandling i den rehabiliteringsverksamhet som 
bedrivs inom de olika förvaltningarna i kommunen.  
Bestämmelserna gäller för alla anställda inom kommunen. 
 
1.3 Rehabiliteringsskyldighet
Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet inträder när en arbetstagare blir sjuk. De 
tidiga åtgärderna i rehabiliteringskedjan ska ske på arbetsplatsen och inom hälso- och 
sjukvården. Det är av stor vikt att arbetsgivaren följer en väl strukturerad 
rehabiliteringsprocess och att den kommer igång så tidigt som möjligt för att ta 
tillvara den rehabiliteringspotential som finns.  
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2. Rehabiliteringskedjan enligt AFL 
Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning ska nedsättningen av arbetsförmågan 
bedömas i förhållande till arbetstagarens ordinarie arbete. Försäkringskassan 
bedömer om arbetstagaren har förmåga att klara sitt ordinarie arbete eller annat 
lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder.  
Från och med den 91:a dagen i en sjukperiod ska – vid bedömning av rätten till 
sjukpenning – även beaktas om arbetstagaren kan utföra något annat arbete hos 
arbetsgivaren. Om Försäkringskassan begär det ska arbetstagaren lämna ett utlåtande 
av sin arbetsgivare. 
Om Försäkringskassan gör bedömningen att arbetstagaren inte bedöms kunna återgå 
i arbete hos arbetsgivaren inom 180 dagar, ska stöd erbjudas via Arbetsförmedlingen. 
Arbetstagaren kan då, med Arbetsförmedlingens stöd, få hjälp att aktivt söka nytt 
arbete utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts fram till dag 180 i sjukperioden. 
 
From den 181:a dagen av en sjukperiod – om inte särskilda skäl talar mot det – ska 
Försäkringskassan bedöma om den försäkrade kan ta annat normalt förekommande 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt. I det fall personen har 
arbetsförmåga för något annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska personen 
inte vara berättigad till sjukpenning.  
 
Efter 365 dagar ska arbetsförmågan alltid bedömas i förhållande till arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden i övrigt. Om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt, men inte 
stadigvarande nedsatt, ska personen kunna få s.k förlängd sjukpenning i ytterligare 
1,5 år.  
Det finns en bortre gräns för sjukpenning. Sjukpenning kan lämnas under högst 364 
dagar, under en ramtid som omfattar de 450 närmast föregående dagarna.  Vid 
synnerliga skäl får sjukpenning lämnas för ytterligare tid efter ansökan. Med 
synnerliga skäl avses endast mycket allvarliga sjukdomar. 
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Förlängd sjukpenning i ytterligare 550 dagar efter ett års sjukskrivning 
Om arbetstagaren fortfarande är sjuk med beaktande av allt reguljärt arbete på 
arbetsmarknaden och inte berättigad till fortsatt vanlig sjukpenning kan den sjuke få 
förlängd sjukpenning. Den förlängda sjukpenningen kan maximalt beviljas i 
ytterligare 1,5 år. 
 
Sjukersättning vid stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan 
Om arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av sin arbetsförmåga och 
rehabilitering inte bedöms kunna leda till att någon arbetsförmåga återfås har 
arbetstagaren rätt till sjukersättning istället för sjukpenning. 
  
2.1 Utlåtande från arbetsgivaren 
Försäkringskassan kan begära att arbetstagaren ska lämna ett utlåtande från 
arbetsgivaren. Utlåtandet ska innehålla uppgifter om de möjligheter som finns på 
arbetsplatsen att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga, vilka möjligheter till 
anpassning av arbetsplatsen som finns samt eventuella andra arbeten. Arbetsgivare 
som inte lämnar sådana uppgifter på begäran av Försäkringskassan kan dömas till 
böter. Ev. arbetsförmågebedömning kan tillsammans med handlingsplan tydliggöra 
dessa möjligheter. 
Arbetsgivaren har endast skyldighet att lämna uppgifter om möjligheter att ta till 
vara arbetstagarens arbetsförmåga, det finns ingen skyldighet att på 
Försäkringskassans önskemål genomföra en formell omplaceringsutredning. 
 
2.2 Avstämningsmöte 
Försäkringskassan kan ta initiativ till ett avstämningsmöte under pågående 
sjukskrivning. Detta kan vara ett tillfälle att upprätta en plan för återgång i arbete.  
 
3. Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess
3.1 Föreligger rehabiliteringsskyldighet? 
När det står klart för arbetsgivaren att frånvaron inte är helt kort ska arbetsgivaren 
kalla arbetstagaren till ett samtal och vid detta tillfälle inleds rehabiliteringsarbetet. 
Arbetsgivarens uppgift vid samtalet är att i samråd med arbetstagaren konstatera om 
arbetslivsinriktad rehabilitering behövs. Chefen informerar arbetstagaren om den 
rehabiliteringspolicy som finns i kommunen. Arbetsgivaren ska också informera om 
att arbetstagaren har en skyldighet att vara aktiv i rehabiliteringsarbetet.  
 
För att hantera rehabiliteringsansvaret är det viktigt att arbetsgivaren håller kontakt 
med den sjukskrivne. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter 7 kalenderdagar och 
får kräva läkarintyg även vid kortare ledighet, s.k. förstadagsintyg (AB § 28 mom.2). 
Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete bör vara påbörjat senast 3 veckor efter att 
sjukfrånvaron började. 
 
3.2 Rehabiliteringsbehov föreligger 
Om man vid samtalet kommer fram till att det föreligger ett rehabiliteringsbehov 
utgör detta samtal ett startskott för arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. Samtycker 
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arbetstagaren bör arbetsgivaren informera berörd facklig organisation. 
Företagshälsovården kan kontaktas i detta läge och har som uppgift att göra en 
medicinsk bedömning utifrån hälsotillstånd och de insatser som redan är gjorda av t 
ex behandlande läkare. För att företagshälsovården ska få tillgång till 
journalanteckningar måste arbetstagaren kontakta behandlande läkare. Arbetsgivaren 
bör begära att arbetstagaren skriftligen medger att företagshälsovården och/eller 
arbetsgivaren får tillgång till uppgifterna, dvs. ”lyfter sekretessen”. 
 
3.3 Rehabiliteringsbehov föreligger inte 
Om arbetsgivaren och arbetstagaren vid samtalet kommer fram till att det inte 
föreligger något behov av speciella insatser och att arbetstagaren kan återgå i 
ordinarie arbete utan särskild anpassning krävs inget ytterligare av arbetsgivaren. 
 
Om samtalet resulterar i ett konstaterande av att arbetslivsinriktad rehabilitering för 
närvarande inte är aktuell ska ett nytt samtal bokas in för avstämning efter 
förslagsvis ytterligare 4 veckors sjukskrivning. 
 
Observera att arbetsgivarens ställningstagande bör dokumenteras som ett formellt 
avslut av rehabiliteringsinsatser genom minnesanteckningar som sedan förvaras i 
personakten. 
 
4. Rehabiliteringsmöte 
Om det föreligger ett rehabiliteringsbehov blir nästa steg oftast ett 
rehabiliteringsmöte med följande personer inblandade: 
• Arbetstagaren 
• Arbetsgivaren - arbetsledare/chef och personalspecialist 
• Arbetstagaren har rätt att ha med sig en facklig representant. Arbetstagaren kan 

avsäga sig sittfackliga stöd om hon/han så önskar. (Detta ska i så fall noteras)  
• Ev. Företagshälsovården 
• Ev. Försäkringskassan, Arbetsförmedling 
 
Med utgångspunkt från den medicinska diagnosen och de närvarandes olika 
kompetenser bestämmer man vilka rehabiliteringsåtgärder som skall vidtas för att 
återgång tillbaka i arbete ska bli möjlig. 
 
5. Handlingsplan för rehabiliteringsarbetet
De åtgärder som skall vidtas dokumenteras i en handlingsplan, se bilaga 2. Det är av 
stort värde att åtgärder anges tydligt och att de tidsbestäms. Anpassningsåtgärder kan 
bli aktuella på arbetsplatsen. Tidpunkt för uppföljningsmöten anges i 
handlingsplanen. Arbetsgivaren och arbetstagaren undertecknar handlingsplanen som 
därigenom överenskommes.  
Arbetsgivaren kan behöva ”pausa” med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i 
avvaktan på medicinsk rehabilitering. 
I första hand ska åtgärderna vara inriktade på återgång i ordinarie arbete men om det 
finns stöd för att återgång med anpassning inte är möjlig, ska handlingsplanens 
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inriktning vara åtgärder för återgång i arbete hos hela arbetsgivaren. 
 
För det fall arbetstagaren har egna förslag på rehabiliteringsåtgärder som framstår 
som realistiska utifrån verksamhetens behov och arbetstagarens förmåga/kompetens 
bör dessa antecknas och analyseras. Om man har svårigheter att komma överens så 
beslutar arbetsgivaren. 
 
5.1 Arbetstagaren medverkar inte i sin rehabilitering 
Arbetstagaren är skyldig att medverka i sin rehabilitering. (AFL 22 kap 4 §). Om 
arbetstagaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter 
rehabiliteringen i förtid anses rehabiliteringen vara avslutad. Exempel på att 
arbetstagaren inte medverkar kan vara att hon/han inte kommer till möten, vägrar gå 
till företagshälsovården eller avbryter pågående arbetsträning.  
 
6. Arbetsförmågebedömning 
Om det finns skäl att tro att arbetstagaren inte kan återgå i sitt ordinarie arbete utan 
anpassning ska en arbetsförmågebedömning göras av företagshälsovården. En 
bedömning av arbetsförmågan görs genom att analysera samtliga arbetsuppgifter som 
ingår i arbetstagarens ordinarie arbete, både stora som små, och utforma en lista av 
dessa.  Företagshälsovården gör sedan en bedömning utifrån den diagnos som finns 
för arbetstagaren. Om diagnos inte finns får företagshälsovården utgå från de 
uppgifter som framgår av de intyg som de har tillgång till.  
 
Arbetsförmågebedömningen ska ge svar på om arbetstagaren kan utföra en viss 
arbetsuppgift, helt, delvis eller inte alls. Dessutom ska utredningen ge svar på om 
arbetsuppgifterna kan utföras efter arbetsanpassning, till exempel tekniska 
hjälpmedel eller omfördelning av arbetsuppgift. Om arbetstagaren inte kan eller bara 
delvis kan utföra uppgiften, bör det framgå varför och på vilket sätt arbetstagaren är 
förhindrad. Arbetsgivaren ska därefter utreda om nödvändiga 
arbetsanpassningsåtgärder är möjliga att genomföra eller inte. Därefter kan 
arbetsförmågebedömningen kompletteras med vad arbetstagaren själv bedömer vara 
möjligt att utföra. 
 
6.1 Arbetsförmåga för anpassat arbete? 
Om slutsatsen av arbetsförmågebedömningen är att arbetstagaren efter rehabilitering 
kan återgå i sitt ordinarie arbete efter viss anpassning så är detta målet för 
arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder. 
 
Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetet till den enskildes förutsättningar.  
Om arbetsförmågebedömningen ger stöd för att arbetstagaren inte har arbetsförmåga 
för att återgå i sitt ordinarie arbete ska arbetsgivaren ta ställning till möjlig 
förflyttning, dvs. ändrade arbetsuppgifter inom anställningsavtalets ram (AB § 6 
mom.1). 
 
En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan 
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krävas. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att vidta åtgärder som leder till 
utvidgning av verksamheten. Arbetsgivaren har inte heller någon skyldighet att 
tillskapa nya arbetsuppgifter. 
 
6.2 Återgång möjlig i ordinarie arbete
Har arbetstagaren arbetsförmåga ska arbetstagaren återgå till sitt arbete. Placering till 
annat arbetsställe kan komma att ske. Det enskilda anställningsavtalet är emellertid 
oförändrat. 
 
6.3 Återgång inte möjlig i ordinarie arbete
Saknar arbetstagaren arbetsförmåga av betydelse och återgång i arbete därmed inte är 
möjlig, kan arbetsgivaren överväga uppsägning av personliga skäl. 
 
6.4 Avsluta rehabiliteringsarbetet
Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete ska avslutas på ett formellt sätt. Detta görs 
lämpligen genom att arbetsgivaren kallar berörda parter till ett nytt möte. Vid detta 
möte går arbetsgivaren igenom vilka åtgärder som vidtagits under utredningen samt 
redogör för hur dessa utfallit. Om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt och 
arbetstagaren ej kan utföra sitt ordinarie arbete av någon betydelse ska detta 
redovisas. Därefter förklarar arbetsgivaren rehabiliteringsarbetet vara avslutad. 
Ärendets dokumentation, minnesanteckningar alternativt protokoll, tillsammans med 
en detaljerad beskrivning av alla åtgärder som vidtagits. Handlingsplanen kan med 
fördel användas som underlag. Blankett för avslut finns att tillgå, se bilaga 3. De 
sekretessbelagda uppgifterna förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dessa. 
(Observera att avslutet skall vara formellt och förvaras i personakten på 
Kommunledningskontorets personalavdelning)  
 
7. Omplacering och uppsägning 
Utgångspunkten är att en uppsägning på grund av sjukdom inte är tillåten. Av praxis 
framgår dock att uppsägning kan bli aktuell om nedsättningen av arbetsförmågan är 
stadigvarande och arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste också ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. I 
detta ansvar ligger att arbetsgivaren gjort allt som är möjligt för att anställningen ska 
bestå och övervägt alla möjligheter att omplacera arbetstagaren. 
 
Innan arbetsgivaren säger upp arbetstagare av personliga skäl måste arbetsgivaren 
först undersöka om det finns någon omplaceringsmöjlighet i hela kommunen enligt 7 
§ 2 st LAS. Arbetsgivaren ska ta fram samtliga lediga anställningar och pröva 
huruvida arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra det lediga arbetet. 
Omplaceringsutredning och resultatet av denna ska dokumenteras. Om ingen 
omplaceringsutredning gjorts föreligger ingen saklig grund för uppsägning. Det är 
först inför en förestående uppsägning som en formell omplaceringsutredning sker. 
Omplaceringsutredningen sker vid ett tillfälle (under 1 vecka) och avser samtliga 
förvaltningars vakanta tjänster. De kriterier som gäller för omplacering är: 
• Att en vakans med lämpliga arbetsuppgifter finns inom kommunen, även 
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tidsbegränsade anställningar kan komma ifråga. Förutsättningen för detta är att 
det inte funnits någon lämplig tillsvidareanställning att ta i anspråk. 

• Att berörd anställd har den kompetens som efterfrågas på den vakanta tjänsten  
 
Vid analys av arbetstagarens förutsättningar i förhållande till eventuella lediga 
vakanser kan resultatet av arbetsförmågebedömningen med fördel användas. 
Arbetsgivaren ska om möjligt erbjuda omplacering till en anställning som är lik den 
ursprungliga. Omplaceringsskyldigheten innebär i princip inte någon rätt för 
arbetstagaren att behålla samma slags befattning, sysselsättningsgrad eller samma 
slags anställningsvillkor som tidigare. Lagens bestämmelser syftar istället primärt till 
att skydda en fortsatt anställning som sådan. En arbetstagare som utan godtagbar 
anledning avböjer ett omplaceringserbjudande får i allmänhet finna sig i att bli 
uppsagd. 
 
8. Roll- och ansvarsfördelning 
8.1 Arbetsgivarens roll
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att behovet av rehabilitering klarläggs och 
att nödvändig rehabilitering kommer igång när det behövs. Erfarenheten visar att det 
är viktigt att rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt för att resultatet ska 
bli framgångsrikt.  Det är också i allmänhet på den egna arbetsplatsen som de bästa 
förutsättningarna finns för att en rehabilitering ska lyckas. Närmsta chef har ansvaret 
för att rehabiliteringsrutinen fungerar. Personalspecialister inom förvaltningarna 
finns att tillgå som stödresurs. 
Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för att det finns en på lämpligt sätt 
organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.   
 
8.2 Arbetstagarens roll
Som arbetstagare har man skyldighet att aktivt delta i utredning och planering av en 
lämplig rehabilitering. I arbetstagarens ansvar ligger också att lämna de upplysningar 
som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. 
All rehabilitering innebär förändring. Av detta följer att människor behöver stärkas, 
växa och få inflytande över sin egen situation. 
 
8.3 Fackets roll
Fackets uppgift vid rehabilitering är att: 
• delta i arbetstagarens rehabilitering redan från början om så önskas 
• ge stöd till arbetstagaren   
 
8.4 Försäkringskassans roll
Försäkringskassan ska samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs för den 
enskildes rehabilitering. Försäkringskassan upprättar tillsammans med den 
försäkrade en plan för återgång i arbete och ansvarar för samordningen av åtgärder. 
Dokumentation från arbetsgivaren och läkarens bedömning tillsammans med den 
försäkrades uppfattning av situationen är det viktigaste underlaget för plan för 
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återgång i arbete. Försäkringskassan prövar också rätten till sjukpenning, 
sjukersättning och rehabiliteringsersättning. Se www.fk.se
 
8.5 Företagshälsovårdens roll
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs att tillgå i 
rehabiliteringsverksamheten och arbetar konsultativt på uppdrag av kommunens 
olika förvaltningar. 
 
9. Lagen om rätt till ledighet för att p.g.a. sjukdom pröva annat 
arbete 
Syftet med denna lag är att underlätta för sjukskrivna att återgå till arbete.  
Följande villkor gäller för ledigheten: 
att arbetstagaren p.g.a. sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt 
vanliga arbete 
(eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren) 
under en period om minst 90 dagar dels  
att arbetstagaren har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare från och 
med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. 
 
Rätten till ledighet omfattar den period som gäller för anställningen hos annan 
arbetsgivare. Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till 
ledigheten får tillsammans uppgå till högst ett år. Den som vill vara ledig ska varsla 
sin arbetsgivare två veckor i förväg. I samband med anmälan ska anges hur lång tid 
ledigheten är planerad att pågå. I princip kan den som är ledig avbryta ledigheten när 
som helst. Arbetstagaren ska i så fall underrätta arbetsgivaren om återgången snarast 
möjligt. Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, ska arbetsgivaren 
få skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren fått information 
om detta. 
 
Om arbetstagaren avser att återgå i arbete hos arbetsgivaren när ledighetsperioden 
löpt ut, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad före 
återgången i arbete. I praktiken kan detta innebära att arbetstagaren återgår i 
sjukskrivning i förhållande till sitt vanliga arbete och att rehabiliteringsarbetet 
fortsätter. 
 
En arbetstagare som begär eller tar i anspråk ledighet enligt denna lag tillförsäkras 
skydd mot uppsägning, avskedande och försämrade anställningsförmåner eller 
anställningsvillkor. 
För det fall arbetstagaren endast är ledig för att prova annat arbete på del av sin 
ursprungliga anställning förutsätts rehabiliteringsarbetet fortsätta, trots delledigheten. 



UaFS     
  Blad 9 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Återgång till 
ordinarie  

arbete 

Rehabilitering
sarbetet 

avslutas efter 
 utredd 

arbetsförmåga

Återgång ej 
möjlig (inom 

ramen för 
anställning)

Rehabiliteringsarbetet 
avslutas (6.4) 
 

Arbetstagaren vill inte 
delta alternativt 
avbryter (5.1) 

Rehabiliterings-
behov (3.2) 

Rehabiliteringsmöte (4) 
• Rehabplanering med åtgärder 
och tidplan 
• Handlingsplan (5) 
- arbetsförmågebedömning (6) 
- arbetsanpassning 

Återgång 
till arbetet 

(3.3)

Samtal 
Arbetsanpassning (3.1) 

Sjukanmälan innebär 
arbetsgivaraktivitet 



UaFS     
  Blad 10 

7 § LAS Uppsägning – på grund av personliga skäl 
 
 

 Nej tack      

 

Återgång till arbete inom ramen för 
anställningen ej möjlig –  
nedsättningen är stadigvarande 

Omplaceringsutredning enligt  
7 § 2 st LAS                        (7) 

Omplacering möjlig Omplacering ej möjlig 

Uppsägning av personliga skäl 
 

 



UaFS     
  Blad 11 

HANDLINGSPLAN   Bilaga 2      
 
Arbetstagare: 
      
Förvaltning/ Verksamhet: 
 
Åtgärder (tidsbestämda) :  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____
 
Uppföljningsmöte: 
 
Datum: 
 
 
Arbetstagare:      Arbetsledare/chef: 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 

Bilaga 3 



UaFS     
  Blad 12 

     
 
 
Avslutning av rehabiliteringsarbete   
 
Namn: 
 
Pnr: 
      
Förvaltning/Verksamhet:    
  
 
 
Rehabiliteringsarbetet förklaras avslutat 
 
Datum:_____________________ 
 
Chef:   Arbetstagare:  
 
 
_________________________________
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
(Skickas till Kommunledningskontorets personalkontor för förvaring i personalakt) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 340 Dnr KS 2020/00398  

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun.  
  
Förändringarna innebär bl.a. uppdatering av Uddevallas tätorter, ett tillägg om 
siktskymmande växtlighet med tillhörande illustration, karta över badförbud, karta över 
alkoholförbud, några mindre förtydliganden och i övrigt en anpassning efter relaterade 
styrdokument. Sedan samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet har det 
framkommit att förteckningen över § 3 badplatser behövde justeras, vilket nu är gjort 
enligt anvisning av kultur- och fritidsförvaltningen. 
  
Kommunledningskontoret föreslår också ett tillägg i § 11, innebärande att utsändning 
från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 
den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. Tillägget är behandlat av kommunens brottsförebyggande 
råd (BRÅ). 
  
Avsnitt med ändringar/tillägg är i förslaget markerade med grön färg, alt genomstruken 
text. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-18. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 256. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, förslag. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, nu gällande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna revideringen av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna beklagar att det inte funnits tillräckligt stöd i kommunfullmäktige 
för att denna revidering även kunde ha innefattat ett förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri). Tre partier sade sig före valdagen vara positiva till införandet av ett 
förbud i våra Allmänna lokala ordningsföreskrifter, men endast två partier röstade för 
en revidering när väl Sverigedemokraternas motion med diarienummer KS 2019/00137 
behandlades i kommunfullmäktige. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 340 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-11-18 Dnr KS 2020/00398 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun.  
 
Förändringarna innebär bl.a. uppdatering av Uddevallas tätorter, ett tillägg om 
siktskymmande växtlighet med tillhörande illustration, karta över badförbud, karta över 
alkoholförbud, några mindre förtydliganden och i övrigt en anpassning efter relaterade 
styrdokument.  
 
Sedan samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet har det framkommit att 
förteckningen över § 3 badplatser behövde justeras, vilket nu är gjort enligt anvisning 
av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår också ett tillägg i § 11, innebärande att utsändning 
från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 
den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. Tillägget är behandlat av kommunens brottsförebyggande 
råd (BRÅ). 
 
Avsnitt med ändringar/tillägg är i förslaget markerade med grön färg, alt genomstruken 
text. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-18. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 256. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, förslag. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, nu gällande. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringen av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-11-18 Dnr KS 2020/00398 

  

 

 

 

 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
Länsstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr SBN 2020/00320  

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick undertecknad ett uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. Syftet var att uppdatera detta utefter 
dagens förutsättningar och politiska vilja, samt gå hand i hand med övriga relaterade 
styrdokument i kommunen.    
  
Under revideringsarbetet är det inga större förändringar som gjorts, nämnvärt är att en 
ny paragraf (19 §) gällande siktskymmande växtlighet har konstruerats, för att få ett 
regelverk kring denna fråga istället för rekommendationer som för allmänheten kan 
anses vara otydliga.   
  
Sedan den senaste revideringen gjordes har man även strukturerat om bland kommunens 
tätorter, några har tillkommit, andra har tagits bort och vissa har utökat i storlek, därav 
en ny karta med tillhörande lista över kommunens tätorter. Utöver detta så är det några 
förtydliganden som gjorts inom några paragrafer, bland annat har rubriker lagts till vid 
alla paragrafer, där det inte fanns tidigare.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-28 
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 2020-02-29 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 1995-12-12 (revidering 
2007-11-14, 2012-06-13 samt 2017-05-10)  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): avslag på dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun i sin helhet 
 
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): att det tas fram en karta till § 16 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över var det inte är tillåtet att bada i 
Bäveåområdet, och att kartan biläggs styrdokumentet. I övrigt, bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 
Karin Engdahl (S): att det tas fram en karta till § 13 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över de zoner där man inte får förtära 
alkohol, och att kartan biläggs styrdokumentet. 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer proposition på Roger 
Johansson (L) med fleras yrkande tillsammans med deras och Karin Engdahls (S) 
tilläggsyrkande mot Martin Petterssons (SD) yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna tillsammans 
med de bägge tilläggs-att-satserna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av de Allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en karta till § 16 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över var det inte är tillåtet att bada i 
Bäveåområdet, och att kartan biläggs styrdokumentet 
 
samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en karta till § 13 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över de zoner där man inte får förtära 
alkohol, och att kartan biläggs styrdokumentet 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: ”Vi har inget att anmärka på med avseende på de revideringar och 
tillägg som gjorts. De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna tillåter dock fortsatt 
passiv insamling av pengar (tiggeri) vilket lämnar oss få alternativ till ställningstagande 
av dokumentet som helhet. Sverigedemokraternas hållning i frågan om passiv insamling 
av pengar (tigger) framgår av den motion som avhandlats i kommunfullmäktige med 
diarienummer KS 2019/00137.” 
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-05-29 
Mikael Staxäng 
Roger Johansson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-02 till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnad 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2020-04-28 Dnr SBN 2020/00320 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick undertecknad ett uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. Syftet var att uppdatera detta utefter 
dagens förutsättningar och politiska vilja, samt gå hand i hand med övriga relaterade 
styrdokument i kommunen.    
 
Under revideringsarbetet är det inga större förändringar som gjorts, nämnvärt är att en 
ny paragraf (19 §) gällande siktskymmande växtlighet har konstruerats, för att få ett 
regelverk kring denna fråga istället för rekommendationer som för allmänheten kan 
anses vara otydliga.   
 
Sedan den senaste revideringen gjordes har man även strukturerat om bland kommunens 
tätorter, några har tillkommit, andra har tagits bort och vissa har utökat i storlek, därav 
en ny karta med tillhörande lista över kommunens tätorter. Utöver detta så är det några 
förtydliganden som gjorts inom några paragrafer, bland annat har rubriker lagts till vid 
alla paragrafer, där det inte fanns tidigare.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-28 
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 2020-02-29 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 1995-12-12 (revidering 
2007-11-14, 2012-06-13 samt 2017-05-10)   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av de Allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna 
 
   
Aya Norvell Anna Sällström 
Tf. förvaltningschef Handläggare 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Kommunfullmäktige 



ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 

UDDEVALLA KOMMUN   

FÖRSLAG 2020-11-17 
Antagna av kommunfullmäktige den 12 december 1995, § 261 med ändring den 14 

november 2007, § 305, 13 juni 2012, § 141, 10 maj 2017, § 140, samt den 20 maj 2020, § 

256    

 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 1996.   

 

Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617)   
 
§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617).  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Uddevalla kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har till syfte att 
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor.   

§ 2 Offentlig plats  

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även 
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.   
 
För Kungstorget gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.   
 
För hundar finns i en hundstadga särskilda lokala ordningsföreskrifter.   
 
§ 3 Badplatser   

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § 
andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:   
 
Badplatserna vid: Bjursjön, Bodele, Gullmarsberg, Hällebäck, Kungsparken, Kärr, Lanesund, 
Lindesnäs, Mollön, Rödön, Saxenhof, Skeppsviken, Skår, Sörkullen och Unda.  

§ 4 Kommunen som remissinstans   

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.   
 



 

§ 5 Lastning av varor mm.   

 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt.   
 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras.   
 

§ 6 Schaktning, grävning m.m.   

 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.   
 

§ 7 Störande buller    

 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 
pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.   
 

§ 8 Containrar   

 

Ägare eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer.   
 

§ 9 Markiser, flaggor och skyltar   

 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre 
höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.   
 

§ 10 Affischering   

 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.   

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns.   
 
§ 11 Högtalarutsändning   
 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.    



Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske 
utan polismyndighetens tillstånd. 
 
§ 12 Insamling av pengar    
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.   

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till 
hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd.   
 
§ 13 Förtäring av alkohol   
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom begravningsplatser och ett område 
avgränsat i söder, öster och norr av Bohusbanan och i väster av Matrosgatan, 
Göteborgsvägen, Junogatan, Museigatan, Kampenhofsgatan, Bastionsgatan och 
Bävebäcksgatan annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker (se 
kartbilaga). 
 
§ 14 Ambulerande försäljning  

 

Ambulerande försäljning får inte ske på saluplatser på Kungstorget under tid som torghandel 
pågår.   
 
§ 15 Camping   
Camping får inte ske på offentlig plats annat än om den särskilt upplåtits för camping. 
Camping får heller inte ske utmed länsväg 697 från Stureparksvägen till västra infarten till 
Ängebacken och 30 m ut i terrängen från vägkant på båda sidor om länsväg 697 i samband 
med tävlingar på Glimminge motorstadium. 

Camping inom Uddevalla kommun får endast ske på anvisade platser.   
 

§ 16 Badförbud    
 
Bad är förbjudet i Bäveån i dess sträckning genom detaljplanelagt område samt inom 
Uddevalla hamnområde öster om en linje dragen från västra delen av kajanläggningen vid 
Skeppsvikens oljehamn till gränsen i väster för Sörvikshamnen samt vid Frölandshamnen (se 
kartbilaga).   
 
§ 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.   
 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom.  



 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser (gällande 
såväl offentliga som andra platser) dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen, dels i syfte att upprätthålla den allmänna 
ordningen.    
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor inom 
Uddevallas tätorter: Ljungskile, Herrestad, Sunningen, Ammenäs, Lanesund och Överby, 
Hogstorp, Fagerhult samt Utby, Hogstorp, Fagerhult, Uddevalla, Smedseröd, Kurveröd, 
Lanesund & Överby, Utby, Sundstrand, Ammenäs, Kristevik och Sundsandvik, Sjöskogen 
och Strand, Strandskogen, Restenäs och Ulvesund samt Ljungskile, vid alla tidpunkter utom 
mellan klockan 15:00 till därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton. Områden som omfattas av dessa regler framgår av bilagd 
kartbild. Kungstorget inom Uddevalla tätort omfattas inte av dessa regler. På Kungstorget 
inom Uddevalla tätort är fyrverkerier och andra pyrotekniska varor alltid förbjudet. 

  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det område som begränsas av 
Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i 
väster (Kungstorget), samt inom ett avstånd av 200 meter från Uddevalla sjukhus och 
samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun.      
 
§ 18 Avgift för att använda offentlig plats    
 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
19 § Växtlighet vid gatukorsningar  
 
Växtlighet vid korsningar intill allmänna kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar 
ska inte vara siktskymmande. Vid hörntomt gäller höjden 80 cm från körbanan till växternas 
topp, i minst 10 meter åt vardera håll från punkten då gatorna möts i rät vinkel. Vid 
fastighetsutfart gäller höjden 80 cm från körbanan till växternas topp, i minst 2,5 meter från 
gatan eller gångbanan (se skiss i bilaga).  
 

20 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift   

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §, 10 § första stycket, 11 §, 
12 § första stycket, 13, 14, 15, 16, och 17 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen.   
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.   
 
Gällande 19 § så ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Plan- 
och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §   
 



Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Samhällsbyggnadsnämnden förelägga en 
fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet. Följs inte föreläggandet kan åtgärden 
utföras på fastighetsägarens bekostnad.  

 

Bilaga: Kartbild över Uddevalla kommuns tätorter   

 

Tätortsnamn   

1. Hogstorp  
2. Fagerhult  
3. Uddevalla  
4. Smedseröd  
5. Kurveröd  
6. Lanesund och Överby  
7. Utby  
8. Sundstrand  
9. Ammenäs  
10. Kristevik och Sundsandvik  
11. Sjöskogen och Strand  
12. Strandskogen, Restenäs och Ulvesund 
13. Ljungskile  



Bilaga: § 13 karta gällande förtäring av alkohol 

 

 

 

Bilaga: § 16 karta gällande badförbud 

 

 



 

Bilaga: § 19 skiss gällande siktskymmande växtlighet 
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA 

KOMMUN 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 12 december 1995, § 261 med ändring den 

14 november 2007, § 305, 13 juni 2012, § 141, samt den 10 maj 2017, § 140  

 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 1996. 

 

Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617) 
 
§ 1  Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i  
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den all-
männa ordningen i Uddevalla kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 
 
§ 2  
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen 
i 17 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För Kungstorget gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
För hundar finns i en hundstadga särskilda lokala ordningsföreskrifter. 
 
§ 3   

 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 
1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig 
plats: 
  
Badplatser 
Badplatserna vid Unda, Skeppsviken, Bodele, Landbadet, Gullmarsberg, Eriksberg, 
Handikappbadet Sund, Bjursjön, Fossen, Rörbäck, Hafsten, Hällebäck, Kärr, Saxen-
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hof, Skår, Lanesund, Sörkullen, Ljungskile Kallbadhus, Kolvik, Kavlanda, Anfaste-
röds camping, Kloster, Lindesnäs, Kungsparken, Jordfall, Ammenäs och Mollön. 
 
§ 4   

 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
§ 5 Lastning av varor mm. 
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åt-
gärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläck-
ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 
 

§ 6 Schaktning, grävning m.m. 

 

 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-
massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 

§ 7 Störande buller  
 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkross-
ning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
§ 8  Containrar 

 

Ägare eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
§ 9 Markiser, flaggor och skyltar 

 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
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§ 10 Affischering 

 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för närings-
idkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens 
rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
§ 11 Högtalarutsändning 

 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis-
myndigheten.  
 
§ 12  Insamling av pengar  
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
 
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av 
skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd. 
 
§ 13 Förtäring av alkohol 

 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom begravningsplatser och ett område 
avgränsat i söder, öster och norr av Bohusbanan och i väster av Matrosgatan, Göte-
borgsvägen, Junogatan, Museigatan, Kampenhofsgatan, Bastionsgatan och Bäve-
bäcksgatan annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker. 
 

§ 14 Ambulerande försäljning 

 
Ambulerande försäljning får inte ske på saluplatser på Kungstorget under tid som 
torghandel pågår. 
 
§ 15 Camping 
 
Camping får inte ske på offentlig plats annat än om den särskilt upplåtits för 
camping. Camping får heller inte ske utmed länsväg 697 från Stureparksvägen till 
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västra infarten till Ängebacken och 30 m ut i terrängen från vägkant på båda sidor 
om länsväg 697 i samband med tävlingar på Glimminge motorstadium. 
 
§ 16 Badförbud  
 
Bad är förbjudet i Bäveån i dess sträckning genom detaljplanelagt område samt inom 
Uddevalla hamnområde öster om en linje dragen från västra delen av 
kajanläggningen vid Skeppsvikens oljehamn till gränsen i väster för Sörvikshamnen 
samt vid Frölandshamnen. 
 
 
§ 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 

 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndighet om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom.  
 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser 
(gällande såväl offentliga som andra platser) dels i syfte att förhindra att människors 
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen, dels i syfte att upprätthålla 
den allmänna ordningen.  
 
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor inom 
Uddevallas tätort, Ljungskile, Herrestad, Sunningen, Ammenäs, Lanesund och 
Överby, Hogstorp, Fagerhult samt Utby, vid alla tidpunkter utom mellan klockan 
15:00 till därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton. Områden som omfattas av dessa regler framgår 
av bilagd kartbild. Kungstorget inom Uddevalla tätort omfattas inte av dessa regler.   
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det område som 
begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt 
Västerlånggatan i väster (Kungstorget), samt inom ett avstånd av 200 från Uddevalla 
sjukhus och samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun.   
   
§ 18  Avgift för att använda offentlig plats  
 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
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19 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13, 14, 15, 16, och 17 § kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
 
Bilaga: Kartbild över Uddevalla kommuns tätorter 
 

 
 

Tätortsnamn 

1. Ammenäs 
2. Fagerhult 
3. Herrestad 
4. Hogstorp 
5. Lanesund och Överby 
6. Ljungskile 
7. Sunningen 
8. – 
9. Uddevalla tätort 
10. Utby  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr KS 2020/00683  

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande 
på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 
ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 
särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 
för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 
pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 
myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 
Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 
som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 
arbetsordning.  
  
Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 
under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 
måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2020-11-12 § 36 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 
Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 
 
Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Demokratiberedning 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00683  

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande 
på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 
ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 
särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 
för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 
pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 
myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 
Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 
som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 
arbetsordning.  
  
Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 
under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 
måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 
Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 
 
Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Vid protokollet 
Annette Jonasson 
 
Justerat 2020-11-16  
Elving Andersson 
Martin Pettersson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, 

deltagande på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 
ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 
särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 
för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 
pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 
myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 
Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 
som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 
arbetsordning.  
 
Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 
under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 
måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 
Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 
 
Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Skickas till 
Ungdomsfullmäktige 
Författningssamlingen 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (4) 
 

Dokumenttyp:  Arbetsordning 
Dnr: KS 2020/ 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2003-11-12 § 137 
Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, Kommunledningskontoret 
Senast reviderad: 2020-12-01 § XXX 

 

 
 
Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige 
 
§ 1 Syfte 

 
Syftet med ungdomsfullmäktige är att öka ungdomars verkliga inflytande i frågor 
som på olika sätt berör dem. Genom att delta i ungdomsfullmäktige får dessutom 
ungdomar direkt kunskap om hur den demokratiska processen i en kommun 
fungerar. 
 
Ungdomsfullmäktige är ett kommungemensamt rådgivande organ. 
Ungdomsfullmäktige ansvarar för att bevaka och lyfta ungas perspektiv i 
kommunens utveckling.  Ungdomsfullmäktige är ett kommunövergripande forum 
för dialog och samråd med unga. Samtliga nämnder och förvaltningar ansvarar för 
att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och för att återkoppla 
resultatet från dialogen till ledamöterna i ungdomsfullmäktige.  
 
§ 2 Tid och plats för sammanträdena  

 
Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger per skoltermin. På vårterminen 
sammanträder ungdomsfullmäktige en gång på skoltid och två gånger efter 
skoltid. På höstterminen sammanträder ungdomsfullmäktige två gånger på skoltid 
och en gång efter skoltid.  
 
Ungdomsfullmäktiges sammanträden är offentliga, vem som helst får komma och 
lyssna.  Information om sammanträdenas tid och plats meddelas via kommunens 
hemsida och genom kommunens sociala medier.  
 
§ 3 Ungdomsfullmäktiges sammansättning  

 
Ungdomsfullmäktige består av:  
 
-två ledamöter och en ersättare från varje grundskola och särskola, årskurs 7-9 
-två ledamöter och en ersättare från varje skolhus på gymnasieskolorna och 
gymnasiesärskolan 
-en ledamot och en ersättare från varje fritidsgård 
-en ledamot och en ersättare från politiska ungdomsförbund vars partier är 
representerade i kommunfullmäktige 
 
Ledamöter och ersättare behöver inte vara folkbokförda i Uddevalla kommun. Om 
ordinarie ledamot är förhindrad att delta vid sammanträdet ansvarar hen själv för 
att kalla in ersättare för tjänstgöring.  
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En styrelse väljs årligen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige, valet av 
styrelse sker vid höstterminens första sammanträde. Styrelsen består av; 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, informationsansvarig och 
ekonomiansvarig.  
 
§ 4 Deltagande på distans 

 
Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
 
§ 5 Val av ledamöter och ersättare 

 

Ledamöter och ersättare till ungdomsfullmäktige väljs varje år i samband med 
höstterminens skolstart. Valprocessen sker på varje skola för eleverna i årskurs 7-
9, på varje skolhus för eleverna på gymnasiet och på kommunens fritidsgårdar. 
Ungdomsförbunden ansvarar själva för att utse ledamöter och ersättare.  
 
Ungdomar som vill ställa upp i valet anmäler intresse genom att lämna en ansökan 
till kommunens ungdomssamordnare med motivering till varför just hen ska få 
sitta i ungdomsfullmäktige. Kommunens ungdomssamordnare kan hjälpa till med 
att skriva en motivering om någon så önskar.  Under valet tas namnen på 
kandidaterna bort, så att ungdomarna endast röstar på motiveringar. Ledamöter 
och ersättare utses utifrån valresultatet. Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag 
blir ersättaren ny ledamot och nästa person enligt valresultatet blir ersättare.  
 
Om kandidater saknas, så ingen ny ledamot eller ersättare kan utses, lämnas 
platsen tom tills nästa val.   
 
§ 6 Utbildning  

 
Ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska årligen erbjudas utbildning 
inom bland annat; demokratifrågor, hur Uddevalla kommun fungerar och 
mötesteknik.  
 
§ 7 Förberedelse av ärenden inför ungdomsfullmäktige  

 

Ungdomsfullmäktiges styrelse ansvarar för förberedelserna inför 
ungdomsfullmäktige. I förberedelserna ingår att välja ut ett antal 
medborgarförslag, motioner och ärenden samt att gå igenom de förslag som 
kommit in till ungdomsfullmäktige från ungdomar, så kallade ungdomsförslag.  
 
Förslag till ungdomsfullmäktige som ska tas upp på nästa sammanträde ska vara 
insända till kommunen senast två veckor före sammanträdet. Kallelse med 
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handlingar skickas ut till alla ledamöter och ersättare en vecka innan 
sammanträdet.  
 
Kallelsen publiceras även på kommunens hemsida.  
 
§ 8 Sammanträdet  

 

a. 
Sammanträdet följer en i förväg uppställd dagordning, d.v.s. de ärenden som ska 
tas upp listas och tas upp i den ordning de står på dagordningen.  
Ärenden som inte hunnits tas upp till diskussion och beslut flyttas till nästa 
sammanträde.  
 
Ärenden som inte förberetts men som någon ändå vill ska behandlas under 
sammanträdet får i så fall efter godkännande föras in under ”övriga frågor” i slutet 
av sammanträdet. Ärenden som kräver förberedelser kan då istället hänvisas till 
att tas upp på nästa sammanträde.  
 
b.  
I början av varje sammanträde utses en ledamot som tillsammans med ordförande 
ska justera protokollet. Val av justerare sker direkt efter uppropet.  
 
c.  
Ungdomsfullmäktiges styrelse har under förberedelsearbetet bestämt hur de olika 
ärendena behandlas. Vissa ärenden kan diskuteras i smågrupper medan andra 
debatteras direkt i storgrupp.  
 
d. 
För att ett ungdomsförslag ska kunna behandlas i ungdomsfullmäktige ska 
förslaget innehålla: förslagsställarens namn, skola, adress samt kontaktuppgifter. 
När ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett ungdomsförslag lämnas det till 
kommunfullmäktige som ett medborgarförslag. I de fall förslagsställaren inte är 
folkbokförd i Uddevalla kommun utses en ledamot som är folkbokförd i 
Uddevalla kommun att underteckna förslaget.   
 
Om ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett medborgarförslag ger detta ökad 
tyngd åt förslaget när det så småningom når nämnderna eller kommunfullmäktige. 
Nämnderna och kommunfullmäktige ansvarar för att beakta ungdomsfullmäktiges 
ställningstagande vid beslut av medborgarförslag.  
 
e. 
Vid personval ska sluten omröstning tillämpas. 
 
§ 9 Uppföljning av sammanträdet 

 

Protokoll från sammanträdet ska justeras och sedan publiceras inom två veckor på 
kommunens hemsida och genom kommunens sociala medier. De ungdomsförslag 
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som ungdomsfullmäktige beslutat ska bli medborgarförslag sänds till 
kommunfullmäktige för vidare hantering.   
 
 

§ 9 Arvodering 

Arvodering utgår endast till ordinarie ledamöter. Ersättare arvoderas endast vid 
tjänstgöring när ordinarie ledamot inte kan delta.  
 
Ersättning till ledamöterna utgår enligt kommunens Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i 
kommunfullmäktiges budget. 
 

§ 10 Budget  

Av ungdomsfullmäktiges totala budget förfogar ungdomsfullmäktige över 50 000 
kr att själva besluta om. Denna budget får inte användas för investeringar med 
tillkommande driftskostnader.  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr KS 2020/00652  

Revidering av reglemente för revisorerna, införande av andre 
vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att revisorernas presidium utökas med 
ytterligare en vice ordförande så att det består av ordförande samt två vice ordförande.  
  
Anledningen till utökningen är att majoritetskiftet i kommunfullmäktige kommit att 
innebära att ingen från oppositionen är representerad i revisionens presidium.  
  
Utökningen kräver en ändring i reglementet för revisorerna. Reglementet föreslås 
möjliggöra för kommunfullmäktige att välja en eller två vice ordförande. På så sätt kan 
en återgång till den nu rådande ordningen ske vid nästa mandatperiod utan justering av 
reglementet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-28. 
Reglemente för revisorerna, med revidering t.o.m. 8 januari 2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att § 10 i reglemente för revisorerna ska ha följande lydelse: 
  
Ordförande m.m.  
  
Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en eller två vice 
ordförande.  
  
Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-10-28 Dnr KS 2020/00652 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av reglemente för revisorerna, införande av andre 

vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att revisorernas presidium utökas med 
ytterligare en vice ordförande så att det består av ordförande samt två vice ordförande.  
 
Anledningen till utökningen är att majoritetskiftet i kommunfullmäktige kommit att 
innebära att ingen från oppositionen är representerad i revisionens presidium.  
 
Utökningen kräver en ändring i reglementet för revisorerna. Reglementet föreslås 
möjliggöra för kommunfullmäktige att välja en eller två vice ordförande. På så sätt kan 
en återgång till den nu rådande ordningen ske vid nästa mandatperiod utan justering av 
reglementet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-28. 
Reglemente för revisorerna, med revidering t.o.m. 8 januari 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att § 10 i reglemente för revisorerna ska ha följande lydelse: 
 
Ordförande m.m.  
 
Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en eller två vice 
ordförande.  
  
Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Författningssamlingen, Lönechef 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA  
  
Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, § 232 och gäller fr.o.m.  
2015-01-01, reviderat den 8 januari 2020 § 14 

 

Revisionens roll § 1   

  
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av 
all verksamhet som kommuner och regioner ansvarar för. Den har därmed en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, men kan också förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
  
Revisionsuppgiften § 2   

  
Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom 
givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och 
kontroll av verksamheten.  
  
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
  
§ 3   

Vid ärenden i kommunfullmäktige som berör revision har revisorerna rätt att yttra 
sig.  
  
Formell reglering för revisionsverksamheten  

  
4 §  
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, enligt senast gällande skrift 
”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting), 
detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv/aktieägaravtal för kommunens företag.  
  
Den kommunala revisionen regleras främst i 12 kap kommunallagen. 
Lekmannarevisionen regleras i 10 kap aktiebolagslagen. Regler för revision finns 
också i lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen.  
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Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som 
de behöver vara orienterade om för insikt om hur lagstiftningen styr och påverkar de 
organ som revisorerna granskar.  
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet.  
  
§ 5   
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision genomförs. Den 
goda sedan uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar 
liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i 
kommunen och dess företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från 
den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen skall bedrivas 
minst med utgångspunkt från den goda seden som senast är tolkad och uttryckt i 
skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges Kommuner och 
Landsting).  
  
§ 6   

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar 
också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen. Revisorerna verkar i 
övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen 
om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa övergripande riktlinjer från 
fullmäktige.  
  
Organisation § 7   

  

Antal revisorer  
  
Kommunen har 9 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. Den som har uppdrag i fullmäktiges presidium, nämnd, styrelse eller 
kommunalt företag kan inte vara revisor.  
  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under 
mandatperioden, förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
  
§ 8   

Arbetsorganisation  
  
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  
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§ 9   

Samordnad revision  
  
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens 
aktiebolag samt revisorer till kommunens stiftelser.  
§ 10   

Ordförande m.m.  
  
Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande.  
  
Rollen att vara ordförande innebär att leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  
  
Uppdragstid § 11   

  
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden 
inleds med dubbla grupper revisorer.  
  
Förvaltning och ekonomi § 12   

  
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv, sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.  
  
§ 13   

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av revisorerna skall 
undertecknas av ordföranden och vice ordföranden.  
  
§ 14   

Budget och bokslutsberedning  
  
Fullmäktiges presidium har i uppdrag att bereda revisorernas och lekmannarevisorernas 
budget.  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.  
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.  
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§ 15   

Ansvar för kostnader  
  
Respektive bolag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt till deras 
sakkunniga biträden.  
  
Sakkunniga biträden § 16   

  
Revisionstjänster  
  
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 
upphandling tillämpar revisorerna kommunens upphandlingsregler.  
  
Revisorerna bereder i samverkan med kommunens bolag och stiftelser 
upphandlingen av auktoriserade revisorer. Revisorerna bereder också upphandlingen 
av sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna i dessa bolag.  
  
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.  
  
§ 17   

Rätt till upplysningar  
  
Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna.  
  
Arbetsformer § 18   

  
Kallelse till möten  
  
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och 
nämnden till dessa sammankomster.  
  
När varken ordföranden eller vice ordföranden (vid ordförandens frånvaro) kan kalla 
till sammanträde eller överläggningar, skall den till åldern äldste revisorn göra det.  
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§ 19   

Protokoll  
  
Protokoll skall föras vid revisorernas sammankomster. Protokollet justeras av 
ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart.  
  
§ 20   

Skrivelse i revisorernas namn  
  
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense 
om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och av vice 
ordföranden.  
  
Utlåtande om måluppfyllelse § 21   

  
Revisionsberättelse   
  
Revisionsberättelsen skall lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige 
bestämmer.  
  
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 
revisorernas granskning.  
  
§ 22   

Utlåtande om delårsrapport  
  
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast 10 
dagar före det sammanträde där delårsrapporten skall behandlas av 
kommunfullmäktige.  
  
§ 23   

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter  
  
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till den granskningen berör 
samt till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige bestämmer.  
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Sakkunnigas rapporter § 24   

  
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
fullmäktige så snart en granskning är avslutad, för kännedom och debatt. 
Granskningsresultatet tas upp i särskild punkt på fullmäktiges dagordning. 
Revisorerna kan själva föredra, genom den revisor revisorerna utser, 
granskningsresultat och bedömningar vid de fullmäktigesammanträden där 
granskningsresultatet meddelas.  
  
I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och 
som formellt tillhör revisionsberättelsen, vilket uppfyller kravet i kommunallagen om 
att de sakkunnigas rapporter skall bifogas revisionsberättelsen.  
  
Kontakter med uppdragsgivaren § 25   
  
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst fyra 
gånger varje år.  
  
Initiativrätt § 26   

  
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt, efter att beredning har 
skett.  
  
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.  
  
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 
om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav, rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
  
Arkiv § 27   

  
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr KS 2020/00553  

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2020. 
  
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på 
ca 290 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna 
kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för 
uppdragstagare förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Det minskade antalet 
uppdrag är ett direkt resultat av Covid-19-pandemins påverkan på samhället och därmed 
förbundets kunder. Den minskade efterfrågan på tolk har även medfört att förbundet 
minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 
jämfört med budget. Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett 
nollresultat. 
  
Delårsrapporten ska enligt förbundsordningen översändas till respektive 
medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26. 
Delårsrapport januari-augusti Tolkförmedling Väst. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti. 
Direktionen, Tolkförmedling Väst, protokoll 2020-09-25 § 413. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att notera informationen. 
  
  
 Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-10-26 Dnr KS 2020/00553 

  

 

Handläggare 

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

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2020. 
 
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på 
ca 290 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna 
kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för 
uppdragstagare förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Det minskade antalet 
uppdrag är ett direkt resultat av Covid-19-pandemins påverkan på samhället och därmed 
förbundets kunder. Den minskade efterfrågan på tolk har även medfört att förbundet 
minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 
jämfört med budget. Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett 
nollresultat. 
 
Delårsrapporten ska enligt förbundsordningen översändas till respektive 
medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-26. 
Delårsrapport januari-augusti Tolkförmedling Väst. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti. 
Direktionen, Tolkförmedling Väst, protokoll 2020-09-25 § 413. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

  

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att under det senaste decenniet har andelen människor i världen 

som tvingats lämna sina hem dubblerats. Detta motsvarar 1% av världens befolkning. I slutet av 

2019 var andelen flyktningar 26 miljoner 

människor vilket är samma antal som 

2018. Drygt två tredjedelar av flyktingarna 

kommer från endast fem länder; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och 

Myanmar.2 

 

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att 

förlänga den tillfälliga lagen om 

uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och 

med den 19 juli 2021.3 I mitten av mars 

beslutade regeringen om ett tillfälligt 

inreseförbud på grund av den rådande 

pandemin, detta beslut har sedan förlängts till och med 30 oktober 2020.4   

 

Utifrån situationen i världen till följd av den rådande pandemin sänker Migrationsverket sin 

prognos i juli och bedömer att antalet asylsökande i Sverige kommer hamna på mellan 10 000 till 

17 000 personer under 2020. Anledningen till sänkningen är främst på grund av de 

reserestriktioner som finns inom Europa och Sverige samt den fortsatta ovissheten kring hur 

pandemisituationen kommer att utvecklas under hösten. 5 

 

Nuläge 
Under januari – augusti 2020 har förbundet 

utfört drygt 189 000 tolkuppdrag, jämfört 

med ca 224 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. Minskningen av uppdrag är 

direkt kopplat till Covid-19. Tjänster har 

förmedlats på 104 språk. De mest 

efterfrågade språken är arabiska och 

somaliska som tillsammans står för hälften av 

antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och 

sorani följer därefter. De tio största språken 

utgör drygt 80 % av samtliga tolkuppdrag. 

Jämfört med föregående år kan en liten 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2019/. Hämtat 2020-09-03. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-09-03. 
4 Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020. Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-
och-med-den-31-oktober-2020/. Hämtat 2020-09-03. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2020. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6f22e3491708b85db6e472f/1595833078097/Migrationsverkets%20
prognos%20juli%202020%20P3-20.pdf. Hämtat 2020-09-03. 

Arabiska 35%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 3%

Turkiska 2%

Polska 2%

Övriga 19%

Figur 2 Språkfördelning 

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 
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ökning ses i tigrinja, albanska, turkiska och polska, i övriga språk har efterfrågan minskat.  

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst  

 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt  

• arbetar miljömedvetet  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 %  ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 %  
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
45,2%  ≥50 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 %  <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Prognos 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,3 %  ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 

 Utfall är svårbedömt 

 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom 

utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkaspiranter 

genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god 

tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och 

handledning i förbundets regi. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta 

kompetens för uppdraget.   

 

Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar. Med anledning av Covid-19 har 

tolkuppdragen generellt minskat. Platsuppdragen har kraftigt minskat till förmån för fler 

distansuppdrag, framförallt telefontolkning. Detta innebär att tolkens tid i större utsträckning kan 

användas till effektiv tolktid. De auktoriserade tolkarna som tidigare utfört stor del av 

platstolkningarna har nu istället för restid kunnat tolka i större omfattning. Detta innebär att 

avsevärt fler uppdrag utförts av auktoriserade tolkar istället för endast utbildade tolkar.  

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har på grund av tekniska utmaningar i samband med 

driftsättning av nytt verksamhetssystem inte ökat i den omfattning som minskningen av 

efterfrågan borde ha genererat. Dock förväntas målet uppnås. Målvärdet för andelen 

sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros uppnås och andelen 

uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar förväntas bli avsevärt högre än målvärdet. Målet 

kopplat till uppdrag som utförs av utbildade tolkar (1C) förväntas inte uppnås till följd av 

ökningen av andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar. 
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Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år och 

målvärdet tros uppnås, detta främst tack vare användarvänligheten i det nya verksamhetssystemet.  

 

Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Dock 

har en ökad sjukfrånvaro noterats då medarbetarna ombetts att följa Folkhälsomyndighetens 

direktiv vilket inneburit att de stannat hemma vid minsta symptom. 

 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden 

som längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och 

app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 

förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst 

Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk6. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 50 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, vilket förklarar varför många uppdrag utförs av tolkar som inte är auktoriserade. På de 

största språken, arabiska och somaliska, erbjuds dock auktorisation. Ett kontinuerligt arbete pågår 

avseende att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar i syfte att säkerställa tillgång och 

kvalitet på förbundets tjänster. 

 

Den 31 augusti 2020 hade förbundet 1 074 aktiva tolkar vilket är en minskning med 86 tolkar 

från föregående period. Detta tros hänga ihop med minskat antal uppdrag på grund av Covid-19. 

Antalet auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar har dock ökat. I samband med införandet 

av nytt verksamhetssystem har registret avseende översättare uppdaterats. Inaktiva översättare 

finns inte längre kvar i registret därmed är antalet översättare färre jämfört med föregående 

period. 

 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2020 1 074 68 50 276 68 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

                                                 
6 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-
i-skolan/spraken-i-sverige/manga-modersmal.html. Hämtat 2020-09-02. 
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Under vårterminen 2020 genomgick 24 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; introduktion, sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap, vilket är 51 färre än 

jämförbar period föregående år. Minskningen är en direkt effekt av verksamhetens påverkan av 

Covid-19.   

 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2020 har endast 16 tolkar påbörjat utbildningen. På grund av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner kopplat till Covid-19 har inte SRHR-utbildningen kunnat 

slutföras enligt plan, dock bedöms detta kunna ske under hösten. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens. Under normala omständigheter bedöms 

ungefär 60-80 tolkar kunna genomgå utbildningen per år.   

 

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter erbjuds ett till två mentorsuppdrag i utbildningssyfte. 

Förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning. På grund av Covid-19 blev även 

språkhandledningen inställd under våren. Inga tolkar har därför deltagit i språkhandledning under 

2020.  

 

I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatrin 

avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 

inställd på grund av Covid-19, likaså den planerade etikkursen. 

 

Efter att såväl kunder som tolkar efterfrågat kompetensutveckling med inriktning mot skola 

erbjöds en ny vidareutbildning för tolkar avseende begrepp och realia kopplat till skolverksamhet.  

”Att tolka i skolan” erbjöds såväl på plats som på distans. Totalt har 29 tolkar genomgått 

utbildningsinsatsen. Utfallet var mycket positivt och en ny distansutbildning är planerad till 

hösten.  

 

På grund av Covid-19 har inga informationsträffar erbjudits tolkarna under våren på respektive 

kontor.  

 

Kunder 
Den 31 augusti 2020 hade förbundet 5 530 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till 1 600 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för knappt 74 % av inköpen. 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2020.  

 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2020-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
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Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Sandra Lind (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Mariestads kommun 

Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 

Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 

  

Marks kommun Munkedals kommun 

Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 

Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 

  

Mölndals stad Orust kommun 

Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 

Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Strömstads kommun Svenljunga kommun 

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 

Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 

  

Tanums kommun Tibro kommun 

Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 

Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  

  

Tidaholms kommun Tjörns kommun 

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 

Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 

  

Tranemo kommun Trollhättans Stad 

Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 

Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
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Töreboda kommun Uddevalla kommun 

Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 

Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 

  

Ulricehamn kommun Vara kommun 

Elisabeth Stålbrand (NU7), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 

Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 

  

Vårgårda kommun Öckerö kommun 

Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 

Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

 

Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 

utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 

har arbetet påbörjats för att anpassa bemanningen till de nya förutsättningarna.  

 

På grund av personalavgång har en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar 

med rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bemanningen är nu 2,0 istället för tidigare 

2,75 årsarbetare. Huruvida ytterligare resurser behövs eller inte kommer att beslutas under hösten 

när arbetsmetoder och processer har setts över och utvärderats. 

 

Årets löneöversyn har inte kunnat genomföras på grund av att centrala parter med anledning av 

Covid-19 flyttat avtalsförhandlingarna till senhösten 2020. Förbundets samtliga löner är dock 

utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 

Inga osakliga löneskillnader har identifierades. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 50 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 10 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre 

föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga. 

 

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 34,5 årsarbetare (åa) vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande 

1,0 åa från föregående år och uppgår nu till 7,1 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts 

inom förbundet under perioden januari- augusti 2020 motsvarat 41,6 åa, vilket är 3,0 åa färre än 

föregående år.  

 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete pågår ett ständigt arbete med att stabilisera och 

effektivisera bemanningen. Per den 31 augusti är bedömningen att bemanningen i förbundet är i 

underkant, detta beror dock på en restriktivitet i återbesättning av vakanta tjänster i avvaktan på 

effekterna av nya verksamhetssystemet. En effektivisering förväntas i förmedlingsarbetet och 

                                                 
7 Nya Ulricehamn. 
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därmed ett behov av färre tolkförmedlare över tid. Dock bedöms tillsättning av vakanta tjänster 

på kansliet bli aktuell under hösten. 

 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

2017 37,2 5,3 1,9 44,4 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 91,3 % av kvinnorna och 91,7 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för årets första fem 

månader är 6,9 %. Årets två första 

månader hade en lägre sjukfrånvaro 

jämfört med föregående år. Dock 

ses en tydlig ökning från och med 

mars. Detta har en direkt koppling 

till Folkhälsomyndighetens 

rekommendation att vid minsta 

sjuksymptom stanna hemma. Endast 

en person anställd in om förbundet 

har testats positiv för Covid-19. 

Inom förbundet finns idag inga 

signaler på arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. Injustering av 

systemet har pågått under hela sommaren och projektavslut är planerat till september. Det nya 

systemet är mer automatiserat och digitaliserat, vilket innebär att flera rutiner förenklats. 

 

Covid-19 
Covid-19 pandemin har tydligt bidragit till en minskad efterfrågan på tolk. Detta har medfört att 

förbundet minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% 

jämfört med budget. Minskningen påverkar såväl budgetutfallet som konkurrensen av 

tolkuppdragen mellan tolkarna.  
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Då förbundets målsättning är att erbjuda uppdrag utifrån prioriteringen högsta kompetens har en 

grupp icke auktoriserade tolkar under sommaren gått samman och uttryckt sitt missnöje över 

minskat antal uppdrag. Förbundets auktoriserade tolkar har haft likvärdigt antal uppdrag som 

föregående år. Covid-19 pandemin har även medfört att antalet distanstolkningar procentuellt 

ökat vilket innebär att tolkens tid i större utsträckning kan nyttjas till effektiv tolktid.  

 

Förbundets sjukfrånvaro har inte i någon större utsträckning påverkats av Covid-19. All personal 

som hade möjlighet erbjöds att arbeta hemifrån och samtliga möten har sedan mars hållits på 

distans. 

 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
I samband med att en fullständig personalomsättning skett i teamet som arbetar med rekrytering 

och utbildning av uppdragstagare har ett utvecklings- och förändringsarbete påbörjats avseende 

metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Bland annat 

planeras en förenkling och ökad digitalisering av rekryteringsprocessen kopplat till 

uppdragstagare. Covid-19 har påverkat och framförallt snabbat på utvecklingen av 

distansutbildning för förbundets tolkar. Innan sommaren genomfördes den första utbildningen 

på distans.  

 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som 

möjliggör att löpande följa arbetsmiljön i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 

engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 

dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning.  Verktyget mäter även 

regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 

traditionell medarbetarenkät vartannat år.  

 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av Covid-19 förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år och den 

påbörjade upphandlingen lades vilande för att återupptas i augusti. Nytt avtal förväntas tecknas 

under våren 2021. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 35 000 färre uppdrag än föregående år. Minskningen 

på efterfrågan av tolk beror framförallt på pandemins påverkan på samhället. Troligt är att 

efterfrågan på tolk kommer att öka under hösten. Det är dock svårt att fullt ut förutse pandemins 

påverkan.  

 

Pandemin har medfört att förbundets kunder markant har ökat sin användning av 

distanstolkning. Detta har inneburit att tolkarnas tillgängliga tid har kunnat nyttjas till effektiv 

tolktid. Då tolkuppdragen tillsätts utifrån prioriteringsordningen högsta kompetens har detta 

inneburit att de auktoriserade tolkarna i allt större utsträckning utfört uppdrag på bekostnad av 

att de icke auktoriserade tolkarna har fått färre uppdrag. De tidigare resorna mellan 

platsuppdragen har minskat avsevärt vilket har medfört lägre kostnader för kunderna och 

minskad miljöpåverkan. Kundens förändrade beställningsmönster förväntas till viss del bestå 
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över tid. Detta kan på sikt innebära att ett färre antal tolkar, men med högre kompetens, utför 

förbundets uppdrag.    

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,4 % vilket är något lägre jämfört med 

föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är en effekt av tekniska problem som uppstått i 

samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Tillsättningsgraden bedöms därmed 

öka under hösten.  

 

I början av sommaren driftsattes skärmtolkningsfunktionen i VGRs digitala tjänst ”Mitt 

vårdmöte”. Detta innebär att patient och vårdpersonal samt tolk möts via skärm i en app. I nya 

verksamhetssystemet finns skärmtolkningsfunktionen vilket innebär att förbundets samtliga 

kunder har tillgång till distanstolkning via skärm. Skärmtolkningstjänsten förväntas öka över tid.   

 

Sedan hösten 2019 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Under våren har 

en dialog skett mellan 1177 och Tolkförmedling Väst i syfte att förändra tolktillgängligheten i 

1177s verksamhet. Kundens behov innebär förändrade kontaktvägar mellan kund och tolk vilket 

kräver att Tolkförmedling Väst anlitar en underleverantör. En upphandling beräknas vara klar i 

början av hösten. Förbundets antal uppdrag förväntas inte påverkas. 

 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. På grund av Covid-19 och den därmed minskade 

efterfrågan på tolk har flera, hos andra förmedlingar, redan etablerade tolkar sökt sig till 

Tolkförmedling Väst. Under sommaren har dock få nya tolkar registrerats då målsättningen i 

första hand har varit att erbjuda förbundets redan aktiva tolkar de uppdrag som funnits.  

 

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. 

Senaste årens stabilisering och sista halvårets minskning av efterfrågan på tolk har gjort att 

rekryteringsstrategin har förändrats. Fokus ligger nu alltmer på kvalitet istället för kvantitet av 

tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken 

så att förbundet kan behålla professionella tolkar.  

 

I början av året fördes en dialog med Folkuniversitetet avseende ett eventuellt framtida samarbete 

gällande utbildning av tolk. Under hösten planeras samarbetet påbörjas.  

 

Första juni driftsattes det nya verksamhetssystemet. Systemet i sin helhet beräknas vara 

slutlevererat under september och införandeprojektet kommer då avslutas. Utvecklingsarbetet 

kommer dock att fortlöpa under hösten för att säkerställa funktionaliteten i systemet.  

 

Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick 

upphandlingen läggas vilande och befintligt avtal förlängas. Upphandlingsprocessen återupptogs 

efter semestern och nytt avtal förväntas tecknas under våren 2021. Driftsättning av ny 

telefoniplattform planeras till sommaren 2021. 

 

Den tidigare planerade kvalitetscertifieringen enligt FR2000 fick på grund av såväl Covid-19 som 

införande av nytt verksamhetssystem senareläggas. Certifieringsrevisionen kommer att 

genomföras under september. Certifiering förväntas ske under hösten. 
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Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med en ny leverantör av nytt verksamhetssystem. Då Tolkförmedling 

Väst och leverantören haft olika tolkningar av kraven i upphandlingen ledde detta till ett antal 

optioner för att säkerställa önskad funktionalitet i systemet. I mars 2020 beslutade direktionen om 

att höja investeringsbudgeten från 11 till 12 mkr. Verksamhetssystemet driftsattes första juni 2020 

och avskrivningar på investeringen har skett sedan dess. Projektet kommer att avslutas under 

september. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  

 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på ca 290 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

betydligt lägre än budgeterat Det minskade antalet uppdrag är ett direkt resultat av pandemins 

påverkan på samhället och därmed förbundets kunder.  

 

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat och beror på att vårens möten skett på 

distans till följd av den rådande pandemin. Även höstens möten förväntas ske på distans och 

därför prognostiseras årets totala direktionskostnader bli betydligt lägre jämfört med budget. 
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Löneutfallet per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en lägre bemanning och dels 

på vakanta tjänster, men också på en generell minskning av övriga personalkostnader till exempel 

minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till följd av Covid-19. Löneöversyn 2020 är 

ej genomförd då centrala parter bordlade förhandlingarna på grund av Covid-19. Detta är taget i 

beaktan för det prognostiserade utfallet för helåret. 

 

Implementering av det nya verksamhetssystemet har resulterat i högre IT-kostnader än 

budgeterat. Detta är kopplat till det beslut som togs under hösten 2019 om att senarelägga 

driftsättningen av det nya verksamhetssystemet till våren 2020. Beslutet resulterade i att 

förbundet var tvungna att förlänga avtalet med den tidigare leverantören av verksamhetssystem. 

 

Kostnader kopplat till lokaler, förbrukningsmaterial samt administrativa- och konsulttjänster 

förväntas ligga i paritet med budget. De finansiella kostnaderna är något lägre än budgeterat och 

beror på senareläggningen av driftsättningen av det nya verksamhetssystemet. Investeringen 

aktiverades från första juni och avskrivningar har skett sedan dess. 

 

Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett nollresultat. 

 

INTÄKTER 
Utfall  

jan-aug 2020 
Budget  

jan-aug 2020 
Prognos  

helår 2020 
Budget  

2020 

Förmedlingstjänster 121 792 147 333 178 640 221 000 

Övriga Intäkter 183 0  183  0 

Summering 121 975 147 333 178 823 221 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 314 733 800 1 100 

Personalkostnader 18 443 21 384 30 000 32 076 

Arvoden uppdragstagare 92 082 116 393 135 615 174 590 

Tolkutbildning 263 1 000 700 1 500 

Lokalkostnader 2 325 2 417 3 625 3 625 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 2 793 1 899 3 300 2 849 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 268 310 403 

Administrativa och konsulttjänster 2 211 2 249 3 373 3 373 

Finansiella kostnader 474 990 1 100 1 485 

Summering 119 066 147 333 178 823 221 000 

RESULTAT 2 909 0 0 0 

Tabell 3 Utfall mot budget per 2020-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2020   

 
Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  

 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2020 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2020 beräknas uppnås.  
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 121 975  141 065  220 370  

Verksamhetens kostnader 2 -118 593  -137 000  -214 448  

Avskrivningar 3 -446  0  -24  

     
Verksamhetens nettokostnader 2 936  4 065  5 898  

     
Finansiella intäkter 4 1  3  7  

Finansiella kostnader 5 -28  -28  -38  

     
Resultat före extraordinära poster 2 909  4 040  5 867  

     
Extraordinära poster  0  0  0  

     
Redovisat resultat  2 909  4 040  5 867  
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 12 360  2 220  2 671  

Inventarier 7 287  325  336  

Summa anläggningstillgångar  12 647  2 545  3 007  

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 27 532  29 961  41 160  

Likvida medel 9 15 042  19 496  18 273  

Summa omsättningstillgångar  42 574  49 457  59 433  

     
Summa tillgångar  55 221  52 002  62 440  

     
     
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 27 868  22 000  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997  2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Summa eget kapital  33 774  29 037  30 864  

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 21 447  22 965  31 576  

Summa skulder  21 447  22 965  31 576  

     
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  55 221  52 002  62 440  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 2 909  4 040  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 446  0  24  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  3 355  4 040  5 891  

     
Minskning kortfristiga fordringar  13 628  14 016  2 817  

Minskning kortfristiga skulder  -10 127  -9 141  -530  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 856  8 915  8 178  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 087  -2 545  -3 031  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0  218  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  -4 458  

     
Årets kassaflöde  -3 231  1 912  689  

Likvida medel vid periodens början  18 273  17 584  17 584  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 15 042  19 496  18 273  

     
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisningsprinciper är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar 

och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den 

period som tolkuppdragen har utförts och 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 av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning 

av inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år. 

 

Noter 
 Belopp i tkr 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 
Not     

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 121 792  140 636  219 946  

 Övriga intäkter 183  429  424  

 Summa 121 975  141 065  220 370  

 Av övriga intäkter uppgår 171 tkr för kompensation för höga sjuklönekostnader 2020 
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 227  495  784  

 Sociala avgifter direktion 87  173  269  

 Personalkostnad 14 057  14 587  22 713  

 Sociala avgifter personal 4 387  4 657  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 76 763  89 791  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 15 319  19 443  30 306  

 Tolkutbildning 263  528  755  

 Lokalkostnader 2 325  2 324  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 2 793  2 331  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161  180  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 211  2 491  4 092  

 Summa 118 593  137 000  214 448  
     

3 Avskrivningar    
 Inventarier 446  0  24  

 Summa 446  0  24  
     

4 Finansiella intäkter    
 Ränteintäkter 1  3  7  

 Summa 1  3  7  
     

5 Finansiella kostnader    
 Räntekostnad  0  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  28  37  

 Summa 28  28  38  
     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

     
6 Immateriell anläggningstillgångar    

 Pågående investering 0  2 220  2 671  

 Årets investering 12 758  0  0  

 Årets avskrivning -398  0  0  

 Summa 12 360  2 220  2 671  
     

7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 600  1 241  1 241  
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 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  -1 241  

 Årets investering 0  325  360  

 Årets avskrivning -48  0  -24  

 Summa 287  325  336  
     

8 Fordringar    
 Kundfordringar 12 764  14 154  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 149  0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 619  15 807  15 933  

 Summa 27 532  29 961  41 160  
     

9 Kassa och bank    
 Bank 15 042  19 496  18 273  

 Summa 15 042  19 496  18 273  
     

10 Eget kapital    
 Ingående balans Allmänt eget kapital 27 868  26 676  26 676  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar 0  -4 676  -4 676  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 27 868  22 000  22 000  

 Årets/periodens resultat 2 909  4 040  5 867  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  2 997  

 Summa 33 774  29 037  30 864  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 382  1 582  3 622  

 Moms 4 948  5 194  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 1 724  1 964  3 402  

 Skulder till anställda 3  1  0  

 Upplupna semesterlöner 840  592  882  

 Upplupet arvode tolkar, inkl sociala avgifter 4 997  9 347  9 560  

 Övriga upplupna kostnader 7 553  4 285  5 741  

 Summa 21 447  22 965  31 576  
     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2020. 
     

12 Andelskapital    
 Årets förändring av andelskapital 0  218  218  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 0  218  218  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-09-25  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 348 Dnr KS 2020/00649  

Delårsrapport 2020-06-30 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2020 med 
tillhörande revisonsdokument. Förbundets prognos för helåret 2020 är plus 58 tkr 
jämfört med budgeterat resultat om plus 170 tkr. 
  
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande 
resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. 
  
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
  
Revisorerna noterar att det i delårsrapporten inte redovisas någon prognostiserad 
måluppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte 
möjlig att genomföra. Viss uppföljning av de strategiska verksamhetsmålen sker i 
bilagor. Förbundet redogör i tillhörande tjänsteskrivelse för åtgärder i enlighet med 
revisorernas synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10. 
Delårsrapport 2020-06-30. 
Protokoll förbundsdirektionen med bilagor tjänsteskrivelse, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och delårsrapport.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna rapporten. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-11-27 
Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Delårsrapport 2020-06-30 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2020 med 
tillhörande revisonsdokument. Förbundets prognos för helåret 2020 är plus 58 tkr 
jämfört med budgeterat resultat om plus 170 tkr. 
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande 
resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. 
 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
 
Revisorerna noterar att det i delårsrapporten inte redovisas någon prognostiserad 
måluppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte 
möjlig att genomföra. Viss uppföljning av de strategiska verksamhetsmålen sker i 
bilagor. Förbundet redogör i tillhörande tjänsteskrivelse för åtgärder i enlighet med 
revisorernas synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10. 
Delårsrapport 2020-06-30. 
Protokoll förbundsdirektionen med bilagor tjänsteskrivelse, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och delårsrapport.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten. 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 349 Dnr KS 2020/00712  

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050. 
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. 
  
Prognoserna för kommunens resultat 2020 visar på ett resultat på 163 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2020 till 968 mkr, inklusive särskild löneskatt. 
  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mkr. 
  
Kommunen kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, 
om en nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17 
Controllerrapport per Oktober 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före 1998 med ett maximalt belopp om maximalt 105 mkr 
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Handläggare 

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

 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050. 
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. 
 
Prognoserna för kommunens resultat 2020 visar på ett resultat på 163 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2020 till 968 mkr, inklusive särskild löneskatt. 
  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mkr. 
 
Kommunen kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, 
om en nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17 
Controllerrapport per Oktober 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före 1998 med ett maximalt belopp om maximalt 105 mkr 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Ärendebeskrivning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas.  
Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade blandmodellen. 
Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till andra halvan av 
2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är slutbetalda några år efter 
2050. 
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. Detta har skett vid ett antal tillfällen 
under 2010-talet, när kommunens resultat för enskilda år har medgivit detta. Åtgärden 
påverkar både årets resultat och likviditet. 
  
Enligt riktlinjerna ligger ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med 
tryggandet av pensionsutfästelserna hos kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
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CONTROLLER-RAPPORT OKTOBER 2020 – UDDEVALLA KOMMUN

Här följer några fakta ur budget 2020 och 

nyckeltal som har koppling till de finansiella 
målen med jämförelse några år tillbaka. 

Målet nås Målet nås inte

BUDGET 2020

Förutsättningarna för 2020 års resultat styrs framförallt 
av de marginaler som finns i budget 2020. Diagrammen 
nedan speglar årets budget samt årsprognos från senaste 
delårsrapport. Samtliga tre finansiella mål i den strate-
giska planen och budget ser ut att nås i årsprognosen.

I delårsrapporen per den sista augusti prognosticerades 
resultatet till 172 mkr. I denna rapport görs en justering 
till 163 mkr, exkl. jämförelsestörande poster. Nämndernas 
totala överskott är 8 mkr bättre, medan skatter och bidrag 
är 16 mkr sämre. I prognosen ingår -10 mkr för nedlagda 
utgifter på Windingsborg vilka kommer att kostnadsföras 
på grund av ändrad byggplan.    

Delar av det prognosticerade överskottet på 163 mkr 
planeras att användas till en försäkringslösning för fram-
tida pensioner, ca 70 mkr.

Investeringarna prognosticeras i oktober till 349 mkr 
vilket är 35 mkr lägre än i senaste delårsrapport.  Jämfört 
med budget 697 mkr är det en avvikelse på -348 mkr.

Utmaningar och tillfälliga överskott 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång 
i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick 
ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt se-
dan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer 
att fortgå är fortfarande högst osäkert. 

UPPFÖLJNING PER SISTA 

OKTOBER 2020
Denna rapport är ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den är inte 

heltäckande utan innehåller väsentlig ekonomisk information av betydelse för ekonomin. 

Målgruppen är både politiken och förvaltningarna med syfte att ytterligare förbättra kon-

trollen över ekonomin och inspirera till fördjupade analyser hos förvaltningarna om resulta-

ten ger anledning till detta. 
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Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd 
av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket 
starka resultat i år. Givet de ryckiga förutsättningarna 
under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten 
har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommun-
sektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. 

Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att 
ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi 
och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att 
både effektivisera verksamheten och komma ikapp med 

sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets 
starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar 
som regioner och kommuner inte har möjlighet att upp-
fylla på längre sikt. 

BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till -4,9 % enligt 
SKRs prognos i augusti. 2019 var den 1,2 %.

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Några fakta ur budget 2020 och nyckeltal 

som har koppling till de finansiella målen 
med jämförelse några år tillbaka. 

BUDGET 2020 forts
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Arbetslöshet i Uddevalla

I Uddevalla var den totala arbetslösheten i oktober 9,4 % 
(kvinnor 8,7 % och män 10 %). Diagrammet nedan visar 
tydligt en ökad arbetslöshet i riket såväl som i Uddevalla, 
till följd av den lågkonjunktur som till stor del orsakats av 
Coronaviruset. De senaste månaderna har dock arbets-
lösheten stabiliserats något till följd av att aktiviteten på 
arbetsmarknaden har börjat komma igång igen. Uddevalla 
har fortsatt en högre arbetslöshet än både riket (8,8 %) 
och Västra Götaland (8,3 %). 

Även tiden i arbetslöshet ökar för en allt större grupp. 
I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknyt-
ning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. Redan innan 
pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har 
svårt att få fäste på arbetsmarknaden, och därmed riskerar 
att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka i riket. 
Det som nu händer är att även människor med gymnasie-
utbildning riskerar att hamna i en långtidsarbetslöshet. 
Konkurrensen om jobben ökar, vilket gör att situationen 
blir än svårare för de som har en svag anknytning till 
arbetsmarknaden. 
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Befolkningsutveckling

I början av november hade kommunen drygt 56 830 
folkbokförda invånare. Detta är en ökning med cirka 130 
invånare hittills under året. Ökningen är lägre än väntat 
och kan jämföras med motsvarande period föregående år 
då antalet invånare ökat med cirka 450 personer. Vi får gå 
så långt tillbaka som till tidigt 2000-tal för att se samma 
takt i befolkningsutvecklingen. Detta beror framförallt på 
att utflyttningen varit hög under hösten. 

Coronapandemin har gjort det svårare för personer 
med svag anknytning till arbetsmarknaden att få jobb 
och många högskolor och universitet har utökat antalet 
utbildningsplatser. Möjligheterna att lämna kommunen 
för studier på högskoleorter har därför ökat. Inflyttningen 
varit lägre än väntat och invandringen har varit låg.

 Då några större nybyggnationer väntas vara inflytt-
ningsklara i slutet av året kan inflyttningen möjligen 
komma att öka något under november och december. 
Osäkerheten över antalet nyanlända i kommunerna 
förblir hög och Migrationsverket gör även bedömningen 
att antalet asylsökande i år kommer bli det lägsta sedan 
millennieskiftet. Coronapandemin påverkar även befolk-
ningsutvecklingen och kommunens befolkningen vid 
årsskiftet förväntas bli lägre än de drygt 56 700 invånare 
som prognostiserats.

Ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunk-
tur på grund av deras svagare anknytning till arbetsmark-
naden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt 
snabbt bland just ungdomar. Från att länge ha sjunkit har 
nu ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt i Uddevalla och 
mer än den totala arbetslösheten. Bland ungdomar 18-24 
år var 11,8 % arbetslösa i oktober månad (kvinnor 9,6 % 
och män 13,7 %). 

Under den tidiga hösten syns en tydligare avmattning 
av arbetslösheten än för den totala arbetskraften. Detta 
beror på att rörligheten bland ungdomar varit särskilt stor. 
I riket lämnade något fler än 9 000 unga arbetsförmed-
lingen för studier, vilket kan jämföras med drygt 5 000 
samma period föregående år. Detta beror främst på att det 
har tagits fram fler utbildningsplatser och att fler tenderar 
att studera i lågkonjunkturer. 

Hittills har varslen under pandemin framförallt varit 
koncentrerade till storstadsregionerna även om övriga län 
också sett en stor ökning. Arbetsförmedlingen har ingen 
möjlighet att redovisa varsel kommunvis, men vi ser en 
hög nivå av varsel i Västra Götaland. Under oktober syns 
de flesta varsel i Västra Götaland inom tillverkningsindu-
strin, besöksnäringen, samt handelsverksamheten.
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Uppföljning av helårsprognosen

Årsprognosen 163 mkr exkl. jämförelsestörande poster är 
8 mkr sämre än senaste delårsrapport, men 162 mkr bättre 
än budgeterat resultat. 

Skatter och generella bidrag bedöms till +60 mkr vilket 
är 18 mkr sämre än prognosen i augusti. Försämringen 
beror på lägre förväntad skatteunderlagstillväxt samt lägre 
kompensation för periodiseringsfonder än tidigare.

Förvaltningarnas samlade bedömning om +78 mkr är   
8 mkr bättre jämfört med delårsårsrapport augusti. 

Kommunstyrelsens överskott beror på avvikelser av 
engångskaraktär såsom sjuklöneersättning, avslutade pro-
jekt, avsatta medel för validering som inte förbrukats samt 
ej använda medel från effektiviseringsfonden. Därutöver 
är prognosen för försörjningsstödet +2,5 mkr lägre än 
augusti.

För Barn och utbildningsnämnden prognosticerar 
förskola och vuxenutbildning överskott, medan gymna-
sieskolan och särskolan visar underskott. Statsbidragen 
till vuxenutbildning och grundskola ökar, samtidigt som 
personal- och omkostnader är något lägre för dessa verk-
samheter. De interkommunala ersättningarna till gymna-
sieskolan minskar med 4,5 mkr.

Socialnämndens prognos påverkas av flera engångs-
intäkter såsom sjuklöneersättning, statsbidrag för mer-
kostnader covid, andra tillfälliga bidrag samt ej använda 
medel från effektiviseringsfonden. Därutöver har flera 
verksamheter varit stängda till följd av pandemin vilket 
har lett till lägre kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämndens överskott beror på försälj-
ning av tomer på Sundstrand, sjuklöneersättning, vakanta 
tjänster samt ej använda medel från effektiviseringsfon-
den. Lägre parkeringsintäkter på grund av pandemin samt 
skredundersökningar ger underskott.

Kultur- och fritidsnämndens prognos är lägre än augusti 
på grund av minskade intäkter, inställda verksamheter 
och arrangemang, senarelagda projekt mm. Underskotten 
balanseras av att den nystartade verksamheten Rampen 
inte får full ekonomisk effekt i år.

mkr Bedömn 
Feb

Progn 
Apr

Progn 
Aug

Bedömn 
Okt

Kommunfullmäktige och 
revision -0,1 0,3 0,8 0,8

Kommunstyrelsen 1,2 -0,9 16,5 18,0

Barn och utbildningsnämnden -14,0 -14,0 0,0 9,0

Socialnämnden 0,0 14,9 40,7 40,7

Samhällsbyggnadsnämnden 3,0 4,0 9,0 9,0

Kultur och fritidsnämnden 1,5 1,3 3,2 0,5

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder och styrelse -8,4 5,6 70,2 78,0

Övrigt ofördelat -2,3 -10,7 17,2 13,0

Skatt o generella bidrag 12,0 10,5 77,7 59,7

Finansnetto 0,0 6,5 5,5 2,5

Delsumma 9,7 6,3 100,4 75,2

Budgeterat resultat 10,1 1,2 1,2 1,2

Årsprognos 11,4 13,1 171,7 154,4

Avgår reavinster/reaförluster -1,3 -1,0 -0,6 8,7

Årsprognos exkl jämfstörande 10,1 12,1 171,1 163,1

Övriga ofördelade poster består bland annat av medel 
för nytt badhus +20 mkr, efffektiviseringsfond +16 mkr, 
ej förbrukad kapitalkostnadsreserv +11 mkr, pris- och 
lönereserv +11 mkr och lägre arbetsgivaravgifter +7 mkr. 
Den centrala reserven för försörjningsstödet, -29 mkr, och 
pensionskostnaderna, -12 mkr, visar underskott. Tidigare 
nedlagda utgifter på Windingsborg kommer att kostnads-
föras på grund av ändrad byggplan -10 mkr.

Prognosen för finansnettot är 3 mkr lägre till följd av 
ökade finansiella kostnader.

Delar av det prognosticerade överskottet på 163 mkr 
planeras att användas till en försäkringslösning för att 
minska framtida pensionskostnader, ca 70 mkr.
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Kostnader för personal

Diagrammet till höger visar ett urval av kommunens    
personalkostnaderna med jämförelse över tid. 

Övertidskostnaderna har ökat stadigt under flera år 
men för 2020 är nivån hittills oförändrad jämfört med 
2019. Merparten av övertidskostnaderna är hänförliga till 
socialtjänsten och där syns en viss ökning, medan övriga 
förvaltningar har lägre kostnader.

Övriga personalkostnader såsom fyllnadstjänstgöring, 
avgifter för kurser och tjänsteresor har minskat markant 
under 2020. 

Löneutbetalningar

Diagrammet till höger speglar de faktiska löneutbetal-
ningarna under året, mätt som ett helårsperspektiv och 
förändringstakten i utbetalningarna. Varje stapel repre-
senterar en 12-månadersperiod tillbaka i tiden och linjen 
visar den procentuella förändringen jämfört med föregå-
ende 12-månadersperiod.

Förändringstakten för den gångna 12-månadersperio-
den byggs upp av 2019 och 2020 års avtalsökningar. Flera 
avtalsområden (Kommunal, Vision och SSR) är ännu inte 
färdigförhandlade för 2020, vilket gör att kostnaderna för 
2020 är eftersläpande.

En bedömning är att ökningstakten på grund av avtals-
utfallet för senaste 12-månadersperioden borde vara ca 
1,9 %, om inte några förändringar i personalvolymen skett 
i verksamheterna. Den tidigare trenden uppåt har sjunkit 
markant sedan hösten 2016. 

I diagrammet ”Löneutbetalningar” visas den procen-
tuella förändringen per förvaltning för januari-oktober, 
jämfört med föregående år. Ökningstakten om 0,1 % för 
hela kommunen indikerar en minskad personalvolym. 
Genomförda nettokostnadsminskningar, vakanshållna 
tjänster och stor restriktivitet vid nyanställningar för-
klarar en del av den minskade ökningstakten. Därutöver 
påverkas diagrammet av att flera avtalsområden ännu inte 
är utbetalda för 2020.
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Uppföljning av försörjningsstöd 

Följande diagram visar kostnaden för försörjningsstöd för 
de senaste 12 månaderna, från 1995 och framåt. Under 
några år stabiliserades kostnaden vid 48 mkr, vilket mot-
svarar den budget som finns inklusive extra tillskott från 
kommunfullmäktige.

Från hösten 2017 och framåt har kostnaderna ökat och 
årstakten är nu dygt 73 mkr. Ökningen beror i första hand 
på fler bidragshushåll och att hushållen erhåller bidrag 
under längre tid än tidigare. I dagsläget erhåller drygt 800 
hushåll försörjningsstöd.

Långtidsarbetslösheten väntas öka till historiskt höga 
nivåer, dock råder stor osäkerhet till följd av pandemin. 
Unga under 25 år har drabbats hårdast av arbetslösheten. 
Arbetsmarknadens utveckling är avgörande för riktningen 
framöver.
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Köp av varor och tjänster och konsult-

tjänster

I nedanstående diagram visas kostnader för köp av varor 
och tjänster samt konsulttjänster med jämförelse över tid.

För köp av varor och tjänster är kostnaderna betydligt 
högre än föregående år. Ökningen uppgår till 27 mkr, 
vilket motsvarar en ökning på 19 %.  

För konsulttjänster finns en ökande trend sedan flera år 
tillbaka, men för 2020 märks en minskning.
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Kommunens kvalitet i korthet 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en 
årligen återkommande undersökning med cirka 
40 mått, som samordnas av Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR). Uddevalla kommun 
har deltagit sedan 2009. Syftet med måtten är 
bland annat att kommunen ska använda måtten 
som en del i styrningen och verksamhetsut-
vecklingen, i dialogen med invånarna samt ge 
en övergripande bild av kommunens service i 
jämförelse med andra kommuner.

 Måtten som används innehåller uppgifter 
som kommer från bl.a. Statistiska Centralbyrån 
(SCB), Socialstyrelsen, Skolverket och kom-
munens egna mätningar, de publiceras i en rap-
port i januari.  Kommunernas egna mätningar 
är dock redan klara och publicerade och en del 
av måtten redovisas till höger.

För att visa hur resultatet är i jämfört med 
andra kommuner används färgerna rött, gult 
och grönt. De bästa 25 % har grön färg, de 
sämsta 25 % har röd färg och de 50 % i mitten 
har gul färg.

KONTAKT

Frågor och synpunkter om rapporten ställs till  

controller Helena Olsson, ekonomiavdelningen,  

tel 0522 - 69 60 36 eller e-post  

helena.olsson@uddevalla.se

Mått 2018 2019 2020

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) totalt 83,7 87,3 85,1

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) män 82,3 85,3 82,3

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) kvinnor 85,2 89,5 88,3

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) totalt 82,1 81,3 83,7

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) män 78,9 83,3 82,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) kvinnor 85,4 79,2 84,7

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala 
skolor, andel (%) Totalt 87,7 88,1 87,9

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala 
skolor, andel (%) Män 87,5 91,8 87,6

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala 
skolor, andel (%) Kvinnor 87,8 84,3 88,3

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%) Totalt 85 86 90

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde Totalt 12 12 15

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Totalt 42 42 55

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde män 51 44 59

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde kvinnor 36 41 52

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde Totalt 16 16

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) totalt 81 85 79

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) män 90 90 88

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) kvinnor 77 83 75

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 
Totalt 91 91 89

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 
män 92 90 90

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 
kvinnor 90 91 88

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng totalt 80 74

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som 
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal dagar

42 33

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 45,5 43,9 43,9



Till 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktige 

 

 

Ansökan om avsägning från uppdrag 

 

Jag ansöker härmed om att få avsäga mig uppdraget som ordförande för kommunens 

revisorskollegium från och med årsskiftet 2020-2021.. 

 

 

Uddevalla 29 oktober 2020 

 

 

Christian Persson 



  

Avsägelse 

 
Till 
Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige 
 
Ansökan om avsägelse från uppdrag 
 
Jag ansöker härmed om att få avsäga mig uppdraget som vice ordförande för kommunens 
revisorskollegium från och med årsskiftet 2020-2021. 
 
Uddevalla 30 oktober 2020 
 
 
Carl-Johan Sernestrand  
 

Skickat från min iPhone 
 



 
 
Från: Anna Lena Heydar <anna-lena.heydar@uddevalla.se>  
Skickat: den 25 november 2020 12:42 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>; 
Ingemar Samuelsson <ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Anna Lena Heydar <anna-
lena.heydar@uddevalla.se> 
Ämne: Re: Avsägelse i Fyrbodals direktion 
 
Jag avsäger mig min ersättarplats i Fyrbodals kommunalförbund.  
Mvh 
Anna-Lena Heydar  
 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

https://aka.ms/o0ukef


Från: Stefan Skoglund <stefan.skoglund@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 november 2020 11:13 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej! 
 
Pga ny majoritet avsäger jag mig från och med kommande årsskifte, uppdraget i 
kommunalförbundets direktion för Tolkförmedling Väst då det hör till nya oppositionen. 
 
Mvh Stefan Skoglund (S) 
Ordförande 
Socialnämnden 
Uddevalla Kommun 
Tel: 0761767523 
 

mailto:stefan.skoglund@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Från: Christina Nilsson <christina.a.nilsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 25 november 2020 13:02 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej 
Jag vill härmed avsäga mig posten som  
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige  
 
 
Med vänlig hälsning Christina Nilsson Kristdemokraterna  
 

mailto:christina.a.nilsson@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
 
 

 

 

Uddevalla 2020-10-25 

 

 

 

 

 

AVSÄGELSE 

 

Härmed avsäger jag mig följande kommunala uppdrag från och med 1 januari 2021 

 Andre vice ordförande Uddevalla kommunfullmäktige  

 Vice ordförande Demokratiberedningen  

 Vice ordförande Vänortskommittén  

 

 

Louise Åsenfors 

Socialdemokraterna 
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Handläggare 

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

 

Fyllnadsval till demokratiberedningen med anledning av 

utökning av antalet ledamöter 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 § 179 att utöka demokratiberedningen med 
ytterligare två platser från och med den 1 januari 2021. Syftet med utökningen är att 
kunna bereda alla partier möjlighet att representeras. Idag har alla partier förutom 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Uddevallapartiet representanter i 
demokratiberedningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-30 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja N.N. och N.N. till ledamöter i kommunfullmäktiges demokratiberedning till 
och med 2022-12-31. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Förtroendemannaregistret 
Valda ledamöter 
Demokratiberedningen 
Löneenheten 



Organisation väljs av Uppdragstyp Person - Namn Partibeteckning (Uppdrag)Nytt namn parti kommentar

Gustafsbergsstiftelsen

tom 2022-12-

31 KF Ledamot Roger Johansson L

numera 

mandatperiod

Gustafsbergsstiftelsen

tom 2022-12-

31 KF Ledamot Anita Linder MP

numera 

mandatperiod

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening 1 år KF Revisor Ulf Teghammar C

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening 1 år KF Revisorsersättare Bengt Andersson S

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen 1 år KF Revisor Inger Gillberg-Carlsson S

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen 1 år KF Revisorersättare Bengt Andersson S



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(3) 

2020-11-02 Dnr KS 2020/00001 

  

 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
2020/72 
Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna.  Ett 
medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam för 
sexualundervisning i alla kommunala skolor. Barn och utbildningsnämnden beslutar  
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är rektor som ansvarar för att 
undervisningen om sex- och samlevnad genomförs i olika ämnen. 
 
2019/896 
Det har inkommit ett medborgarförslag att använda UF företagande inom gymnasie-skolan 
till att utveckla lokalt producerade odlingssystem i staden. Detta skulle ge produktion av 
grönsaker lokalt. Minska transporter samt ge ekologisk odling. Barn och 
utbildningsnämnden beslutar att UF företagande redan idag har ett hållbarhetsperspektiv i 
utvecklingen av idé och affärsplan. Det är dock inom den kreativa processen inom 
ungdomars skapande som det skall avgöras vilken idé som skall utformas och skapa 
grunden för UF företaget. Det är själva drivkraften hos de elever som väljer att arbeta med 
UF. Att använda ungdomar inom UF till färdiga syften och verksamheter är inte möjligt. 
 
309154  
Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 2020-11-06 
 
309272 
Skrivelse från Länsstyrelsen om arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del för ny 130 
kV kraftledning inom Orust, Uddevalla och Lysekils kommun, 431-3750-2020 
 
2019/235  
Örjan Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om att utvärdera möjligheterna att 
anlägga ett skidspår som inte är beroende av snö. Förslaget är att se på möjligheterna för 
att anlägga ett spår med en produkt som heter Neveplast i exempelvis Sandersdalar eller 
vid Bjursjöområdet. Kultur och fritid anser att medborgarförslaget är intressant och bör 
utredas vidare eftersom det i dagsläget inte finns resurser till att anlägga denna typ av 
spår på en friställd plats. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inkludera utredning av 
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möjligheten att förlägga en anläggning för rullskidor eller längdskidor för åretrunt-bruk 
i utvecklingsprojekt för Rimnersområdet. 
 
2020/525 
Medborgarförslag från Malin Elbing har inkommit som innehåller förslag om att bygga 
ett kallbadhus vid Skeppsviken. Kultur och fritid anser att möjligheten till bastu- och 
kallbad kan bringa en positiv hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under 
åren finns ett behov och starkt önskemål. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge 
förvaltningschef i uppdrag att utreda behov för bastu- och kallbad samt möjlig plats, typ av 
anläggning, driftsform, tillgänglighet och kostnad för detta.   
 
2020/293  
Det har inkommit ett medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad för 
kommuninvånarna i förslagsvis Ljungskile eller vid Svenskholmen/Gustafsberg, Sund 
med flera. Kultur och fritid anser att möjligheten till bastu- och kallbad kan bringa en 
positiv hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under åren finns ett behov och 
starkt önskemål. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att 
utreda behov för bastu- och kallbad samt möjlig plats, typ av anläggning, driftsform, 
tillgänglighet och kostnad för detta. 
 
2020/424  
Medborgarförslag om en ny förbindelse via bro eller under mark i höjd med korsningen 
MyWok/Spisen/ÖoB har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till 
kommunstyrelsen att besluta i ärenden. Väg 44 är en statlig väg, förslagsställaren 
hänvisas därför att framföra synpunkterna till Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå medborgarförslaget.  
 
2020/425  
Ett medborgarförslag om lekplats på Kissleberg har inkommit. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter den lekplatsutredning tagen i 
kommunfullmäktige 2009 och 2016. Den var även uppe som informationspunkt 2020 på 
Samhällsbyggnadsnämndens möte i mitten av mars. Då inga ändringar begärdes i mars 
2020, kvarstår beslutet om lekplatsutredningen. Samhällsbyggnad har inga planer på att 
bygga någon ny lekplats på Kissleberg, lekplatsutredningen kvarstår. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 
2020/533  
Medborgarförslag om ett övergångsställe på Blekevägen i höjd med området Järvstigen 
har inkommit. Busshållplatsen planeras att byggas om under år 2021 och behov av ett 
övergångsställe kommer då även att ses över. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
anse medborgarförslaget besvarat.  
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2020/39 
Johan Henriksson föreslår i ett medborgarförslag att införa hastighetsbegränsningar 
utanför alla kommunens grundskolor samt utanför de platser som överensstämmer med 
de förslag som finns med i inskickad bilaga. Vid lägre hastighet blir konsekvensen av en 
olycka mindre allvarlig. Hastighetsbegränsning efterlevs inte alltid, inte ens på 30-
sträckor. Många gånger krävs det en hastighetsdämpande åtgärd för att lyckas få ned 
hastigheten till 30 km/h. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att antalet platser med 
30-sträckor bör begränsas. 30-sträckor bör endast finnas där det är av stor vikt att 
hastigheten hålls låg och, i den mån det går, kombineras med en hastighetsdämpande 
åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 
2020/492  
Kristina Börjesson föreslår i ett medborgarförslag att fågelhuset i Hasselbacken ska tas 
bort. I de idéstudier av området som skett i samband med förstudien av Å-rummet har 
även grönytorna i Hasselbacken och Dyrehaven studerats och huset föreslås avlägsnas. I 
diskussionerna om området där huset står har ett förslag varit att det skulle kunna utgöra 
en samlingsplats för fiskeintresserade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla 
medborgarförslaget vad avser rivning av det så kallade fågelhuset i Hasselbacken till en 
uppskattad kostnad av cirka 50 tkr, samt att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.  
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 november 2020 09:04 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Förbättring av information av motionsslingor inom Uddevalla kommun 
 
Ditt medborgarförslag: 
Inom Uddevalla kommun finns det många fina vandringsspår/motionsslingor men tyvärr finns det 
ingen centraliserad information där man kan se information om dessa. Den information som finns på 
hemsidan är mycket begränsad och jag skulle vilja att Uddevalla kommun förbättrar sig på att 
tydliggöra informationen till medborgarna.  
 
Som exempel skulle jag prova den nya slingan vid Skalbankarna med mina barn, det slutade med att 
efter 4 timmar i skogen fick vi avbryta och gå på stora vägen från Glimmingen tillbaka till 
Skalbankarna. Även ifall informationen ang. hur lång denna slinga var, hur svår den , vilken terräng 
som förväntas, mm.. finns någon stans kunde jag inte hittade den när jag sökte. Ingen informations 
tavla finns heller vid Skalbankarna.  
 
Om jag vill promenera i 2h vill jag gå in på ett ställe på kommunens hemsida och se alla olika 
alternativ inom Uddevalla kommun. Därefter göra en bedömning på vilken typ av vandring jag vill 
göra för att sedan välja slinga. Idag går inte det, och det hindrar mig från att utnyttja allt det fina som 
finns. 
 
Dagens datum: 
2020-11-26 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 november 2020 14:07 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
25/11 internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Många byggnader och statyer världen över belyses med färgen orange för att uppmärksamma denna 
dag. 
Förslag: Även Uddevalla bör uppmärksamma denna dag med orange belysning på någon byggnad i 
centrum eller på statyn på torget. 
 
Dagens datum: 
2020 11 24 
 
Namn: 
Inga Lundqvist 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 november 2020 07:03 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Covid vaccination 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Mitt förslag för loggestik vid vaccination av covid 19 - jag tycker det vore bättre att sjukvårds 
personal åkte runt till invånarna än att invånarna skall åka till någon utsatt plats. Då kan vaccinet 
hållas nedkylt och invånarna slipper parkerings problem och smittorisk. 
Vi skojade lite om exempelvis glassbilen. Att gatovis gå ut med information om när vaccinstionen 
kommer till dig. Kanske en idé.. 
Vänligen  
 
Dagens datum: 
24112020 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



     KS: 2020/735 
Medborgarförslagets ärende: 
Hundrastgård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Saknar så en hundrastgård där man kan släppa sin hund under kontrollerade former och träffa andra 
hundar och hundägare. 
 
Dagens datum: 
2020-11-19 
 
Namn: 
Maria Herlogsson 
 
  
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 november 2020 19:21 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Parkering bleket 
 
Ditt medborgarförslag: 
Eftersom parkeringarna på bleket kommer att försvinna i samband med byggnation av ny förskola så 
har kommer här ett förslag på nya parkeringsmöjligheter. 
Gör en parkering på gräsmattan innan radhusen på blekevägen 49. 
 
Dagens datum: 
20201119 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 november 2020 23:29 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Konstgräsplan på Grohedsvallen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt medborgarförslag är att bygga konstgräsplan på Grohedsvallen. Den kortsiktiga vinsten är att 
därmed ersätta Rimnersvallens konstgräsplan innan en ny kan byggas inom Rimnersområdet. 
 
Den långsiktiga vinsten är att detta är en viktig del i att bygga ut infrastrukturen i detta område som 
kanske växer mest i kommunen just nu. Det borde vara av intresse att främja möjligheter till 
idrottsaktiviteter i närområdet till alla de bostäder som byggs och planeras att byggas. Idag är 
området Ammenäs - Ulvesund en blind fläck på anläggningskartan vad gäller idrottsarenor i 
kommunen, vad gäller anläggningar som kan nyttjas året runt. En sak som inflyttare definitivt tittar 
på och som höjer attraktionen. Busshållsplats i direkt anslutning till arenan möjliggör också enkel 
pendling till träning och match. 
 
Befintlig grusplan med befintligt ljus underlättar anläggningsarbetet. 
 
Dagens datum: 
20201117 
 
Namn: 
Gustav Johansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 november 2020 16:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hundrastgård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Då Svevia hundrastgård är nedlagd är behovet stort för en ny rastgård!  
En kommunal rastgård fyller en viktig social funktion där hundägare kan mötas och släppa sina 
hundar lösa! 
Satsningen på ”Dogpark” är privat och ett ok projekt! Men tyvärr långt ifrån till för alla pga 
kostnaden! 
ALLA borde ha tillgång till en hundrastgård i kommunens regi! 
Hundägande i Uddevalla ökar ,vilket talar för att att det är viktigt att kommunen tillgodoser det 
ökande behovet av en rastgård, så undertecknad önskar att ni på styrelsemöte tar det under allvarligt 
övervägande och tillgodoser ett stort antal medborgares önskan! 
Mvh Eva-Britt 
Förslag på möjligt område för hundrastgård: Samneröd fil bifogas 
 
Dagens datum: 
201114 
 
Namn: 
Eva Britt Lindsten 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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1(1) 

2020-11-19 Dnr: KS 2020/00711 

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 
Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

 

 

 

 
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 
 

 
 

Tjänsteanteckning om efterfrågad bifogad fil i 

medborgarförslag från Eva Lindsten om hundrastgård 
Undertecknad har efterfrågat den bifogade filen som nämns i medborgarförslaget från 
Eva Lindsten om hundrastgård. En gång när bekräftelsebrevet skickades 2020-11-16 
samt via mejl 2020-11-17. Förslagsställaren Eva Lindsten har inte svarat eller skickat in 
filen som nämns i medborgarförslaget.  
 
 
 
 
 
 
Kajsa Jansson 
Administratör 
 
 
 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 november 2020 18:41 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ute gym i Ljungskile. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Nu är det hög tid att placera ett ute gym även i Ljungskile. I dessa tider med en pågående pandemi 
som ingen vet hur långvarig den kan bli måste kommunen se till att medborgarnas välbefinnande 
tillvaratas på bästa sätt. 
Även efter pandemin så kommer dessa gym att användas flitigt om placeringen är genomtänkt. 
I Ljungskile finns flera platser som är lämpliga för en placering, exempelvis i närheten av 
Ljungskilegården, utefter strandpromenaden vid kallbadhuset, vid nyrenoverade tennisbanan mellan 
Irisvägen och Hästhovsvägen eller någon annan lämplig plats. 
Viktigt att den placeras så att tillgängligheten är god för kommunens medborgare att ta sig dit. 
 
Dagens datum: 
2020-11-15 
 
Namn: 
Håkan Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Från:  
Skickat: den 12 november 2020 12:04 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne:  
 
Medborgarförslag 
En rastgård för hundar då den gamla fått ge vika för nybygge för brandkår. 
Vilket är viktigt för hundägare 
Stängsel och grindar kan återanvändas , det ska ju ändå bort 
Det finns många hundägare som vill ha det ! 
Mvh Kristina Hamamieh AlShaar  
 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 11 november 2020 22:48 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hundrastgård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi är många hundägare i Uddevalla kommun som vill ha en hundrastgård i centrala Uddevalla med 
tillgång för allmänheten likt den som nu stängts pga byggande av ny brandstation. 
Många anser att en allmän hundgård i Uddevalla kommun är en rolig aktivitet och träning både för 
våra hundar och en social mötesplats för oss med hundintresse där av är ger det  bra hälsoaspekter 
även för oss hundägare i en rastgård. 
Vi hoppas verkligen att detta tas på allvar då vi är många som känner oss besvikna och upprörda när 
hundrastgården tas bort, likt många andra kommuner bör det finnas en hundrastgård som 
allmänheten har tillgång till. 
 
Dagens datum: 
11/11 2020 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 11 november 2020 13:24 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hundrastgård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Undertecknad med flera önskar en hundrastgård i Uddevalla Kommun. En centralt belägen sådan likt 
den som fanns fram till 2020-10-15, vilken p g a att brandstationen ska byggas på området stängdes. 
Inhägnad med staket och grindar är vad som behövs för att våra hundar ska kunna vara lösa och 
umgås med andra hundar. 
Hundrastgården behöver ligga centralt så att även hundägare utan bil kan komma till platsen för 
nyttjande av rastgården. 
Mitt förslag till plats är en mindre del mark på Samneröd. 
En önskan är att detta förslag tas på allvar av mig som medborgare i kommunen tillika hundägare  
 
Dagens datum: 
2020-11-11 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
>> -----Ursprungligt meddelande----- 
>> Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
>> Skickat: den 11 november 2020 20:09 
>> Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
>> Ämne: Medborgarförslag 
>>  
>> Medborgarförslagets ärende: 
>> Hundrastgård 
>>  
>> Ditt medborgarförslag: 
>> Mitt förslag är att det anordnas en kommunal hundrastgård på ett lämpligt och centralt område. 
Området behöver vara inhägnat så att hundar kan rastas lösa. Det behöver vara en öppen yta, röjd 
från alltför mycket träd och sly. Vidare bör den ligga centralt, så att hundägare utan bil kan ta sig dit. 
>> I Uddevalla finns det runt 4500 hundar. Det är en stor grupp av kommunens invånare, c:a 8%, som 
har hund och som saknar lämplig plats att rasta sina älskade fyrfota kompisar på. Att ha hund är för 
de flesta ett stort fritidsintresse som innebär att hunden måste motioneras varje dag med 
medföljande friskvård för hundägaren. Behovet av rastgård är stort och angeläget. 
>> Svante Hallberg 
>> . 
>>  
>> Dagens datum: 
>> 2020-11-11 
>>  
>> Namn: 
>> Svante Hallberg 
>>  
>>  
>> Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 11 november 2020 10:58 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hundrastgård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Undertecknad med flera önskar en hundrastgård i Uddevalla kommun. 
En centralt belägen sådan likt den som fanns fram till 2020-10-15, vilken p g a att brandstation skall 
byggas på området stängdes. 
Inhägnad med staket och grindar är vad som behövs för att våra hundar ska kunna vara lösa och 
umgås med andra hundar. 
Hundrastgården behöver ligga centralt så att även hundägare utan bil kan komma till platsen för 
nyttjande av rastgården. 
Mitt förslag till plats är en mindre del mark på Samneröd. 
En önskan är att detta förslag tas på allvar av mig som medborgare i kommunen  tillika hundägare. 
Mary Gadd 
 
Dagens datum: 
202-11-11 
 
Namn: 
Mary Gadd 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 november 2020 19:29 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ökade parkeringsmöjligheter 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det mycket populära området vid Bjursjön har idagsläget begränsad möjlighet med parkering i norra 
änden på sjön. 
Friluftslivet ökar för varje år och parkeringsytan vid norra änden av sjön är ofta full och skulle på ett 
enkelt sätt kunna byggas ut. 
 
Dagens datum: 
2020-11-15 
 
Namn: 
Magnus Ekwall 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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