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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 30 september 

2020  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  
Förslag: Fredagen den 2 oktober 

 

2.  Information om fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen 

avseende kajpromenad med översvämningsskydd 
Dnr KS 307903  

Kl. 11:00-11:30 
Patrik Petré, 
Andreas Roos 

3.  Information om delårsrapport augusti 2020 för Uddevalla kommun 
Dnr KS 287808  

Kl. 11:30-12:00 
Bengt Adolfsson 

4.  Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet av 

heltidsresan 
Dnr KS 2019/00895  

Kl. 13:00 

5.  Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om önskemål av skylt vid 

Kärrs badplats 
Dnr KS 2019/00549  

Kl. 13:00 

6.  Medborgarförslag från Kurt Fernold om gratis bussar till Vänerpalatset i 

Vänersborg 
Dnr KS 2020/00200  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00 

7.  Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning 
Dnr KS 2020/00157  

 

8.  Delårsrapport augusti 2020, Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00564  

Handlingar skickas 
26 september. 
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt förfrågan om 

mötesadministrativt stöd  
Dnr KS 2020/00493  

 

10.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

31 augusti 2020 
Dnr KS 2020/00013  

 

11.  Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 
Dnr KS 2020/00518  

 

12.  Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för 

områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för planbesked 

från 2021-01-01 
Dnr KS 2020/00439  

 

13.  Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, prognos för 2020 
Dnr KS 2020/00554  

 

14.  Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 
Dnr KS 2020/00154  

 

15.  Kultur- och fritidsnämndens och överförmyndarens svar på 

revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019  
Dnr KS 2020/00228  

 

16.  Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  
Dnr KS 2020/00062  

 

17.  Nyttjande av Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB och 

Uddevalla kommun i Uddevalla 
Dnr KS 2020/00144  

 

18.  Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i 

Jordfall  
Dnr KS 2020/00539  

 

19.  Vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00282  

 

20.  Fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen avseende 

kajpromenad med översvämningsskydd 
Dnr KS 2020/00440  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Delårsrapport augusti 2020, kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020/00552  

 

22.  Begäran från barn och utbildningsnämnden om ersättning för 

nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 

Dnr KS 2020/00546  

 

23.  Samrådsyttrande rörande detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr 

1:8 m.fl., Tuvullsvägen 
Dnr KS 2020/00544  

 

24.  Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om budget för delregionala 

utvecklingsmedel 2021-2023 
Dnr KS 2020/00543  

 

25.  Remiss från Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan och 

budget 2021-2023 
Dnr KS 2020/00469  

 

26.  Remiss angående Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

2021-2030  
Dnr KS 2020/00261  

 

27.  Revidering av medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg 

mellan Ammenäs och Sundsstrand (väg 679) 
Dnr KS 2019/00031  

 

28.  Förnyad ansökan från Ljungskile Sportklubb om stöd till del av kostnad 

för att bibehålla Skarsjövallen som godkänd arena enligt Svenska 

Fotbollsförbundets krav 
Dnr KS 2020/00515  

 

29.  Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 
Dnr KS 2020/00386  

 

30.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712  

 

31.  Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i de 

kommunala bolagen år 2019 varit förenlig med kommunala ändamål 

och befogenheter  
Dnr KS 2020/00251  

 

32.  Förordnande som borglig vigselförrättare för centerpartiet efter Maud 

Hagelberg 
Dnr KS 2020/00517  
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Föredragningslista Föredragande 

33.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2020 
Dnr KS 2020/00005  

 

34.  Information från kommundirektören 2020 

Dnr KS 2020/00004  
 

35.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/00002  

 

36.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 
Dnr KS 2020/00003  

 

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

Deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 
Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 
rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 
 
I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 
ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 
kommunledningskontoret. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00895  

Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet 
av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmgren föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 
heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. Heltidsresan 
är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom kommunals 
avtalsområde ska kunna erbjudas heltid.  
 
I Uddevalla kommun erbjöds heltidstjänster till alla som önskade inom pilot-område 
Rosenhäll under hösten 2019. Då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som 
norm behövdes en mer flexibel arbetstidsförläggning. Med utgångspunkt i centrala 
parters intentioner så påbörjades en organisationsförändring för att skapa förutsättningar 
att kunna erbjuda heltid.  
 
Föreslagna åtgärder samt organisationsförändring kommer att prövas mellan centrala 
parter då parterna på lokal nivå inte kunnat enas i samverkan. I väntan på central 
prövning kommer inga fler heltidsanställningar att erbjudas. Utfallet från den centrala 
tvisten blir vägledande för vilka möjligheter som därefter kan komma i fråga vad gäller 
schema- och platsförändringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19  

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att medborgarförslaget från Lena Elmberg angående genomförandet av heltidsresan är 
besvarad. 
  
  
  
Vid protokollet 
Elisabeth Johansson 
 
Justerat 2020-09-07 
Paula Berger 
 
Justeringen är tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-09 intygar Elisabeth Johansson 
 
Expedierat 2020-09-07 
KS 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00895 

  

 

Handläggare 

Förhandlingschef Yvonne Strid 
Telefon 0552-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 

genomförandet av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmgren föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 
heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. Heltidsresan 
är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom kommunals 
avtalsområde ska kunna erbjudas heltid. I Uddevalla kommun erbjöds heltidstjänster till 
alla som önskade inom pilot-område Rosenhäll under hösten 2019. Då arbetsplatsen 
gick från deltid som norm till heltid som norm behövdes en mer flexibel 
arbetstidsförläggning. Med utgångspunkt i centrala parters intentioner så påbörjades en 
organisationsförändring för att skapa förutsättningar att kunna erbjuda heltid. 
Föreslagna åtgärder samt organisationsförändring kommer att prövas mellan centrala 
parter då parterna på lokal nivå inte kunnat enas i samverkan. I väntan på central 
prövning kommer inga fler heltidsanställningar att erbjudas. Utfallet från den centrala 
tvisten blir vägledande för vilka möjligheter som därefter kan komma i fråga vad gäller 
schema- och platsförändringar 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avseende svar gällande medborgarförslag från Lena Elmberg angående 
genomförandet av heltidsresan 2020-05-19 
 
 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
Att medborgarförslaget från Lena Elmberg angående genomförandet av heltidsresan är 
besvarad 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Yvonne Strid 
Kommundirektör Förhandlingschef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00895 

  

 

 

 

Skickas till 
Socialtjänsten 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2020-02-19 Dnr SN 2019/00275 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Britta Hedén 
Telefon 0522-69 70 41 
britta.heden@uddevalla.se 

 

Remiss - Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 

genomförandet av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmberg föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 
heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. 
Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 
omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 
innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning för att uppnå detta.  
Det pågår en central tvist mellan parterna och utfallet där kommer att bli vägledande 
och påverka det fortsatta arbetet med heltidsresan med avseende på bland annat schema- 
och platsförändringar som lyfts i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlåta ärendet till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta 
efter remissvar från socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-19.  
Medborgarförslag 2019-12-17.  
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-17.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbetet med heltidsresan 
är pausat i väntan på central tvist där utfallet blir vägledande. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Lena Elmgren föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 
heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. I nuläget 
betonar Lena att undersköterskorna får helt nya scheman och delvis nya arbetsplatser 
och anser att det behöver finnas ett fastställt grundschema som följs och undvika nya 
arbetsplatser med nya arbetskamrater och brukare. 
 
Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 
omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 
innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning när det gäller schema och arbetsplatser för 
att kunna hantera den uppkomna överkapaciteten i relation till verksamhetens behov.  



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2020-02-19 Dnr SN 2019/00275 

  

 

 

 

 
Heltidsresan är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner 
och fackförbundet Kommunal, som syftar till att alla medarbetare inom kommunals 
avtalsområde ska kunna erbjudas heltid. 
I Uddevalla kommun erbjöds heltidstjänster till alla som önskade inom pilot-område 
Rosenhäll under hösten 2019. Då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som 
norm behövde en mer flexibel arbetstidsförläggning införas. Utifrån erfarenheter från 
pilotområdet har arbetsgivaren nu formulerat och samverkat de 
organisationsförändringar som arbetsgivaren ser behöver genomföras för att 
heltidsanställningar ska kunna erbjudas inom socialtjänsten. I samverkan har 
arbetsgivaren och kommunal funnits oeniga. 

I januari 2020 har Uddevalla kommun blivit informerad om att Kommunal lyft 
punkterna i de planerade organisationsförändringarna till förhandling på central nivå. 
Ärendet kommer därför prövas mellan parterna centralt, och utfallet kan komma att bli 
vägledande för parterna i det fortsatta arbetet. Inga fler heltidsanställningar erbjudas 
förens den centrala tvisten är löst. 

 
 
 
 
Roger Granat Marion Vaern 
Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 
Lena Elmgren 
Marion Vaern, avdelningschef 
Britta Hedén, utvecklare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr SN 2019/00275  

Remiss - Medborgarförslag från Lena Elmberg angående 
genomförandet av heltidsresan 

Sammanfattning 

Lena Elmberg föreslår i ett medborgarförslag att politikerna ska satsar pengar för att 
heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan schema- och platsändringar. 
Bakgrunden är införandet av heltidsresan inom pilotområdet Rosenhäll vård- och 
omsorgsboende då arbetsplatsen gick från deltid som norm till heltid som norm vilket 
innebar en mer flexibel arbetstidsförläggning för att uppnå detta.  
Det pågår en central tvist mellan parterna och utfallet där kommer att bli vägledande 
och påverka det fortsatta arbetet med heltidsresan med avseende på bland annat schema- 
och platsförändringar som lyfts i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlåta ärendet till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta 
efter remissvar från socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 10 Remiss - Medborgarförslag från 
Lena Elmberg angående genomförandet av heltidsresan. 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-19.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 322 Medborgarförslag från Lena 
Elmberg angående genomförandet av heltidsresan. 
Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet av heltidsresan 2019-
12-01.  

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbetet med heltidsresan 
är pausat i väntan på central tvist där utfallet blir vägledande. 
  
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-03-25 
Ann-Charlott Gustafsson, Raymond Wälsjö 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-26 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-03-27 
Marion Vaern, avdelningschef 



Medborgarförslagets ärende: 
Satsa pengar till genomförandet av heltidsresan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Heltidsresan innebär för många undersköterskor att de får helt nya scheman och delvis nya 
arbetsplatser. 
Det känns inte rimligt att inte kunna veta hur man jobbar två månader fram i tiden. Inte kunna tacka 
ja till ett bröllop eller låta barnen gå på regelbundna aktiviteter, för kanske måste föräldern jobba. 
Ingen som jobbar måndag till fredag hade tyckt det var ok om man plötsligt ska gå in en lördag bara 
sådär. Så ser det däremot ut för undersköterskorna just nu, som plötsligt måste byta en av sina 
fridagar till en arbetsdag! 
Det som måste till är ett grundschema som är fastställt och som man vet följs. 
Att dessutom utanpå detta gå till helt nya arbetsplatser då och då, med nya arbetskamrater och 
framförallt nya brukare gör hela situationen extra jobbig. 
 
Jag vill att politikerna satsar pengar för att heltidsresan ska kunna gå att genomföra utan dessa 
omänskliga schema- och platsändringar! 
 
Dagens datum: 
20191201 
 
Namn: 
Lena Elmberg 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-09-15 Dnr KS 2019/00549 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om önskemål av 

skylt vid Kärrs badplats 

Sammanfattning 

Birgitta Rist Eliasson har inkommit med medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 

km/h till 30 km/h sommartid, samt skyltar som varnar för fotgängare. Även farthinder 

anges som en lösning. 

 

Förslaget motiveras av att fordon kommer i hög hastighet samtidigt som badgäster 

passerar vägen från parkeringen till badplatsen.  

 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

Den aktuella vägsträckan är statlig väg. Det är länsstyrelsen som beslutar om 

hastighetsnedsättning m.m. på statlig väg. Förslagsställaren uppmanas därför att vända 

sig till länsstyrelsen i frågan.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse förslaget besvarat. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Birgitta Rist Eliasson 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-15 Dnr KS 2019/00549 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Birgitta Rist Eliasson 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Badplatsskylt Kärrs badplats 
 
Ditt medborgarförslag: 
I kurvan vid Kärrs badplats är det tillåten hastighet 50 kilometer. Bilar kommer i hög fart från 
raksträckan och väg 160 och 70 km/h.  Flera gånger om dagen tvärbromsar bilar för badgäster som 
går över vägen från parkeringen till badplatsen. Små barn som inte syns och ingen trottoar eller 
övergångsställe. Det är bara en tidsfråga innan något händer. Traktorer och tunga jordbruksfordon 
kör även ständigt här. Farthinder hade varit optimalt men kanske omöjligt med tanke på 
jordbrukstransporterna. Det vettigaste hade varit ordentliga skyltar som anger badplats och varning 
för fotgängare i trafikbanan. Optimalt hade varit en 30 skylt iallafall sommartid. 
 
Dagens datum: 
20190718 
 
Namn: 
Birgitta Rist Eliasson 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-09-15 Dnr KS 2020/00200 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Kurt Fernold om gratis bussar till 

Vänerpalatset i Vänersborg 

Sammanfattning 

Kurt Fernold inkom i mars 2020 med följande medborgarförslag om gratis badbussar 
till Vänerpalatset i Vänersborg. I förslaget bifogas en uppmaning till kommunen att 
iordningsställa nytt badhus snarast.  
 
Kommunfullmäktige har delegat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Nytt badhus i Uddevalla planeras för byggnation på Rimnersområdet. Under byggtiden 
kommer walkesborgsbadet att ha sedvanligt öppethållande. Behov av badbussar till 
Vänersborg föreligger därför inte enligt kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
Medborgarförslag från Kurt Fernold. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kurt Fernold 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 7 mars 2020 13:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Nytt badhus för rekreation och Uddevallabornas folkhälsa 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det är ohållbart att vi inte fått vårt nya badhus  i Uddevalla kommun på så många år. Mitt förslag är 
ni äntligen skall kunna iordningställa detta snarast och utan fördröjningar. Under tiden förslår jag att 
ni tillhandahåller gratis badbussar till Vänerpalatset i Vänersborg vid lämpliga tidpunkter enligt deras 
öppettider. Förslaget jag har är minst 2 avgångar per dag minst tre gånger i veckan. När man kommer 
dit skall hemresebussen avgå efter två och en halvtimme efter ankomsten. 
 
Dagens datum: 
2020-03-07 
 
Namn: 
Kurt Fernold 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-18 Dnr KS 2020/00157 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning 

Sammanfattning 

Reine Larsson har inkommit med medborgarförslag om att sommarboende ska få betala 
för sophämtning veckan efter storhelger för att undvika nedskräpning på 
återvinningsstationerna.  Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Nämnden skriver i sitt remissvar att det under storhelgerna är främst förpackningar som 
ökar på återvinningsstationerna. Detta och övrigt avfall som går under 
producentansvaret ska inte slängas i hushållsavfallet och därmed bedömer inte 
Uddevalla energi att en ändrad intervall under storhelger för hämtning av hushållsavfall 
har effekt. Är det skrymmande material som uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter 
att nyttja sina kort på återvinningscentralen även vintertid. 
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för återvinningsstationerna och 
är de är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som 
städar på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på 
fyllnadsgrad och statistik. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska 
kontaktas om återvinningsstationerna behöver städas utanför ordinarie städintervall. På 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se när återvinningsstationer 
ska tömmas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 § 250. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07.  
Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-08-18 Dnr KS 2020/00157 

  

 

 

 

 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Reine Larsson 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr SBN 2020/00225  

Remiss om medborgarförslag från Reine Larsson om 
sophämtning 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit från Reine Larsson som föreslår att ”sommarboende ” 
får betala för sophämtning veckan efter storhelger så kanske vi slipper se 
återvinningsstationer som ser ut som soptippar. Kommunfullmäktige har beslutat att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ge sin syn på medborgarförslaget. 
Under storhelgerna är det främst förpackningar som ökar på återvinningsstationerna. 
Detta och övrigt avfall som går under producentansvaret ska inte slängas i 
hushållsavfallet och därmed ser inte Uddevalla energi att en ändrad intervall under 
storhelger för hämtning av hushållsavfall har effekt. Är det skrymmande material som 
uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter att nyttja sina kort på återvinningscentralen 
även vintertid. 
Återvinningsstationerna ansvaras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som 
är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som städar 
på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på fyllnadsgrad och statistik. 
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska kontaktas om 
återvinningsstationerna behöver städas utanför Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
ordinarie städintervall. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se 
när återvinningsstationer ska tömmas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-11 § 76 
Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att med hänvisning till samhällsbyggnads tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat   
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-05-29 
Mikael Staxäng 
Roger Johansson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 intygar 
Ola Löfgren 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Skickat 2020-06-02 till 
Kommunledningskontoret 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-04-07 Dnr SBN 2020/00225 

  

 

Handläggare 

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

 

Remiss om medborgarförslag från Reine Larsson om 

sophämtning 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit från Reine Larsson som föreslår att ”sommarboende ” 
får betala för sophämtning veckan efter storhelger så kanske vi slipper se 
återvinningsstationer som ser ut som soptippar. Kommunfullmäktige har beslutat att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ge sin syn på medborgarförslaget. 
Under storhelgerna är det främst förpackningar som ökar på återvinningsstationerna. 
Detta och övrigt avfall som går under producentansvaret ska inte slängas i 
hushållsavfallet och därmed ser inte Uddevalla energi att en ändrad intervall under 
storhelger för hämtning av hushållsavfall har effekt. Är det skrymmande material som 
uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter att nyttja sina kort på återvinningscentralen 
även vintertid. 
Återvinningsstationerna ansvaras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som 
är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som städar 
på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på fyllnadsgrad och statistik. 
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska kontaktas om 
återvinningsstationerna behöver städas utanför Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
ordinarie städintervall. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se 
när återvinningsstationer ska tömmas.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-11 § 76 
Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till samhällsbyggnads tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat   
 
Aya Norvell    Pia Svensson 
Tf. förvaltningschef Miljösamordnare 
 
Skickas till  
Kommunfullmäktige 
Reine Larsson 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 februari 2020 18:34 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Sophämntning 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag föreslår att ”sommarboende ” får och betalar för sophämtning veckan efter storhelger så kanske 
vi slipper se återvinningsstationer som ser ut som soptippar. 
 
Dagens datum: 
20200217 
 
Namn: 
Reine Larsson 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00493  

Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt 
förfrågan om mötesadministrativt stöd  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige föreslår att göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning  
§ 4 vad gäller mandatperiod och tidpunkt för val.  
  
Mot bakgrund av de besparingar som har gjorts där både ungdomssamordnartjänsten 
och demokratiutvecklartjänsten har försvunnit anser ungdomsfullmäktige att det inte är 
möjligt att kunna genomföra nya val under hösten 2020 och föreslår att mandatperioden 
förlängs till sista mötet våren 2021. Kommunledningskontoret har påbörjat en 
rekrytering av en ny demokratiutvecklare som bedöms kunna vara på plats under våren 
2021. 
  
Därutöver föreslår ungdomsfullmäktige att kommunledningskontoret ska bistå med 
mötesadministrativt stöd i väntan på den nya demokratiutvecklaren. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det finns skäl för att förlänga mandatperioden till 
dess en demokratiutvecklare är anställd. Kommunledningskontoret bedömer att det är 
av stor vikt att ungdomsfullmäktige upprätthålls under hösten och kommer därför göra 
nödvändiga omprioriteringar för att tillhandahålla mötesadministrativt stöd i väntan på 
att den nya demokratiutvecklaren tillträder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-11 
Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-07-01 § 12 
Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-06-30 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att tillåta att avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs i form av att 
ledamöter som blivit invalda till Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det 
sista mötet våren 2021.  
 
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att bistå ungdomsfullmäktige med 
mötesadministrativt stöd. 
  
  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2020-08-11 Dnr KS 2020/00493 

  

 

Handläggare 

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

 

Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt 

förfrågan om mötesadministrativt stöd  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige föreslår att göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning  
§ 4 vad gäller mandatperiod och tidpunkt för val.  
 
Mot bakgrund av de besparingar som har gjorts där både ungdomssamordnartjänsten 
och demokratiutvecklartjänsten har försvunnit anser ungdomsfullmäktige att det inte är 
möjligt att kunna genomföra nya val under hösten 2020 och föreslår att mandatperioden 
förlängs till sista mötet våren 2021. Kommunledningskontoret har påbörjat en 
rekrytering av en ny demokratiutvecklare som bedöms kunna vara på plats under våren 
2021. 
 
Därutöver föreslår ungdomsfullmäktige att kommunledningskontoret ska bistå med 
mötesadministrativt stöd i väntan på den nya demokratiutvecklaren. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det finns skäl för att förlänga mandatperioden till 
dess en demokratiutvecklare är anställd. Kommunledningskontoret bedömer att det är 
av stor vikt att ungdomsfullmäktige upprätthålls under hösten och kommer därför göra 
nödvändiga omprioriteringar för att tillhandahålla mötesadministrativt stöd i väntan på 
att den nya demokratiutvecklaren tillträder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-11 
Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-07-01 § 12 
Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-06-30 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillåta att avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs i form av att 
ledamöter som blivit invalda till Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det 
sista mötet våren 2021.  
 
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att bistå ungdomsfullmäktige med 
mötesadministrativt stöd. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2020-08-11 Dnr KS 2020/00493 

  

 

 

 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund 

Uddevalla kommun har sedan 2003 i perioder haft ett arbetande ungdomsfullmäktige. 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning reviderades senast under 2016. På grund av olika 
omständigheter upphörde ungdomsfullmäktige att sammanträda under 2017 men har 
under våren/vintern 2020 haft möte efter genomförda val i februari samma år. 
Sammanlagt 11 ledamöter och 1 ersättare är valda och har tackat ja till uppdraget. 
 
Ungdomsfullmäktiges arbete har dock försvårats genom covid-19:s utbrott och att 
ungdomssamordnartjänsten och demokratiutvecklartjänsten har avvecklats.  
Ungdomsfullmäktige beslutade därför 2020-07-01 att föreslå demokratiberedningen att 
göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning i form av att ledamöter som blivit 
invalda till ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021 
samt att kommunledningskontoret stöttar ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om 
möjligt en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats. 
 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att en förlängning av mandatperioden är rimlig mot 
bakgrund av den uppkomna situationen med en vakant tjänst. Att genomföra ett val utan 
tjänstemannastöd bedöms som orimligt och alternativet att pausa ungdomsfullmäktige 
bedöms inte heller önskvärt från vare sig kommunfullmäktige eller 
ungdomsfullmäktige. 
 
Tjänstemannastödet till ungdomsfullmäktige kommer inbegripas i den nya tjänst som 
demokratiutvecklare som är under rekrytering sommaren 2020. I väntan på den tjänsten 
anser kultur-och fritid sig inte längre ha ett ansvar för att ge stöd till 
ungdomsfullmäktige och har föreslagit att kommunledningskontoret fortsatt ska ge 
administrativt stöd till ungdomsfullmäktige efter den 1 juli 2020 i form av utskick av 
kallelser, protokollföring samt arvodeshantering. Kommunledningskontoret bedömer att 
det är viktigt att upprätthålla ungdomsfullmäktiges arbete i väntan på en ny 
demokratiutvecklare och föreslår att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att stödja 
ungdomsfullmäktiges arbete under hösten. 
 
Kommunledningskontorets förhoppning är att ungdomsfullmäktige kommer kunna 
arbeta med detta begränsade stöd under höstterminen 2020. 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-08-11 Dnr KS 2020/00493 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ungdomsfullmäktige 
Avdelningschef juridik och administration 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-05-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00391  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar möjligheten att förlänga mandatperioden för 2020.  
 
Mötesordförande föreslår att tjänstepersoner på kultur och fritid formulerar 
diskussionen på mötet i form av ett förslag om att förlänga ungdomsfullmäktiges 
mandatperiod för 2020 till att även innefatta hösten och kommunicerar detta till 
ungdomsfullmäktige för ställningstagande. 
  
Avsikten är att lämna förslaget till Demokratiberedningen för eventuell 
vidareförmedling till kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att ett förslag om förlängning av ungdomsfullmäktiges 
mandatperiod för 2020 ska författas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-06-30 Dnr KS 2020/00391 

  

 

Handläggare 

Samordnare Valentina Velasquez 
Telefon 0522-69 70 17 
Valentina.velasquez@uddevalla.se 

 

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sedan tidigare gett Kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samordna Uddevalla kommuns Ungdomsfullmäktige. Ansvaret för 
samordningen har legat på ungdomssamordnaren som har haft sin anställning hos 
Kultur och fritid. 
 
Under våren 2020 har Kultur och fritid gjort en rad besparingar. En sådan besparing är 
avvecklandet av ungdomssamordnartjänsten. Från och med 1 juli 2020 finns det inte 
längre någon ungdomssamordnare och därmed inte heller någon som kan ansvara för 
samordningen av Ungdomsfullmäktige på kultur och fritidsförvaltningen. 
Kommunledningskontoret har meddelat att tjänstepersonstöd till Ungdomsfullmäktige 
troligen inte finns tidigare än våren 2021. 
 
I februari 2020 gjordes ett avsteg från Ungdomsfullmäktiges arbetsordning genom att 
kultur och fritid genomförde ett val till Ungdomsfullmäktige på våren istället för på 
hösten. 14 ledamöter har sedan mars 2020 blivit invalda till Ungdomsfullmäktige för att 
representera sina skolor, fritidsgårdar och ungdomsförbund. Dessa ledamöter har under 
våren/sommaren haft tre inplanerade sammanträden, varav de två första blivit inställde 
på grund av Covid-19. På det tredje och sista sammanträdet beslutade 
Ungdomsfullmäktige att ha ett extra möte under sommaren för att ta fram ett förslag till 
Demokratiberedningen om att göra ett avsteg från Ungdomsfullmäktige arbetsordning 
och förlänga ledamöternas mandatperiod till juni 2021.   
  
Enligt Ungdomsfullmäktige arbetsordning ska val till Ungdomsfullmäktige ske på 
hösten i samband med terminsstart. På grund av att det varken finns en 
ungdomssamordnare eller en ansvarig person på kommunledningskontoret kommer ett 
val hösten 2020 inte att vara möjligt. Med anledning av detta föreslås att de ledamöter 
som blivit invalda våren 2020 ska sitta kvar till slutet på våren/sommaren 2021.   
 
För att möjliggöra att Ungdomsfullmäktige sammanträder trots ovan nämnda 
omständigheter föreslås att kommunledningskontoret fortsätter att stötta administrativt 
under hösten. Det administrativa stödet ska bestå i protokollföring, hjälp med utskick av 
kallelse och utbetalning av arvodering.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-28 § 4 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-06-30 Dnr KS 2020/00391 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen att avsteg från 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 
Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021.  
 
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt tills en ny 
ansvarig funktion är på plats.  
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Gerd     Valentina Velasquez 
Enhetschef     Samordnare   

Skickas till 
Demokratiberedningen 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2020/00391  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sedan tidigare gett Kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samordna Uddevalla kommuns Ungdomsfullmäktige. Ansvaret för 
samordningen har legat på ungdomssamordnaren som har haft sin anställning hos 
Kultur och fritid. 
  
Under våren 2020 har Kultur och fritid gjort en rad besparingar. En sådan besparing är 
avvecklandet av ungdomssamordnartjänsten. Från och med 1 juli 2020 finns det inte 
längre någon ungdomssamordnare och därmed inte heller någon som kan ansvara för 
samordningen av Ungdomsfullmäktige på kultur och fritidsförvaltningen. 
Kommunledningskontoret har meddelat att tjänstepersonstöd till Ungdomsfullmäktige 
troligen inte finns tidigare än våren 2021. 
  
I februari 2020 gjordes ett avsteg från Ungdomsfullmäktiges arbetsordning genom att 
kultur och fritid genomförde ett val till Ungdomsfullmäktige på våren istället för på 
hösten. 14 ledamöter har sedan mars 2020 blivit invalda till Ungdomsfullmäktige för att 
representera sina skolor, fritidsgårdar och ungdomsförbund. Dessa ledamöter har under 
våren/sommaren haft tre inplanerade sammanträden, varav de två första blivit inställde 
på grund av Covid-19. På det tredje och sista sammanträdet beslutade 
Ungdomsfullmäktige att ha ett extra möte under sommaren för att ta fram ett förslag till 
Demokratiberedningen om att göra ett avsteg från Ungdomsfullmäktige arbetsordning 
och förlänga ledamöternas mandatperiod till juni 2021.   
  
Enligt Ungdomsfullmäktige arbetsordning ska val till Ungdomsfullmäktige ske på 
hösten i samband med terminsstart. På grund av att det varken finns en 
ungdomssamordnare eller en ansvarig person på kommunledningskontoret kommer ett 
val hösten 2020 inte att vara möjligt. Med anledning av detta föreslås att de ledamöter 
som blivit invalda våren 2020 ska sitta kvar till slutet på våren/sommaren 2021.   
  
För att möjliggöra att Ungdomsfullmäktige sammanträder trots ovan nämnda 
omständigheter föreslås att kommunledningskontoret fortsätter att stötta administrativt 
under hösten. Det administrativa stödet ska bestå i protokollföring, hjälp med utskick av 
kallelse och utbetalning av arvodering.  
  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-28 § 4 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen att avsteg från 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 
Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021.  



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt tills en ny 
ansvarig funktion är på plats.  
  
Förslag till beslut på mötet 
Ungdomsfullmäktige föreslår att den andra beslutsmeningen ändras enligt följande:  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 
en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Ungdomsfullmäktige kan godkänna det första förslaget till beslut 
och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner det.  
  
Ordförande ställer förvaltningens andra förslag till beslut mot Ungdomsfullmäktiges 
förslag till beslut och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner sitt eget förslag till 
beslut.  
  
Beslut  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen att avsteg från 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 
Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021.   
  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 
en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  
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Handläggare 

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

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 

avgjorts den 31 augusti 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2020-08-31 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 
ett år sedan i kommunfullmäktige.       
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 31 augusti 2020 finns 11 icke avgjorda 
motioner samt 4 icke avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-31 
Förteckning över motioner, 2020-08-31 
Förteckning över medborgarförslag, 2020-08-31 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samtliga nämnder 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret  
 

2020-08-28 
 

  

Ärendeförteckning 

Nummer Datum då ärendet 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00235 

2019-04-10 Medborgarförslag från Örjan Nilsson om längdskidåkning, 
skidbacke och skridskobana 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
ärendet till kultur och fritidsnämnden. 
Ärendet expedierades dock mycket sent till 
nämnden, som därför inte har kunnat 
handlägga det i tid. 

KS 
2019/00053 

2019-02-13 Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för 
vätgasdrivna bilar 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen 

KS 
2019/00036 

2019-02-13 Medborgarförslag från Kent Cederholm om P-skylt vid 
laddparkeringsplatser i Uddevalla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

KS 
2018/00397 

2018-06-13 Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs Festplats Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Ärendeförteckning 

Nummer Datum då 

motionen 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2020/00138 

2020-02-10 Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson 
(SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 
och hörselnedsättning 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till socialnämnden samt de kommunala 
råden för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Socialnämnden har besvarat 
motionen men de kommunala råden har inte 
sammanträtt under våren på grund av Covid-19. 

KS 
2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen och rådet för 
personer med funktionshinder. 
 
Det kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar beslutade att föreningarna 
ska inkomma med skriftligt svar senast 2020-03-20, 
samt att ärendet tas upp på kommande sammanträde 
2020-04-02. Funktionsrätt Uddevalla har inkommit 
med ett remissvar. 
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Nummer Datum då 

motionen 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00911 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 
kooperativ hyresrättsförening  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till socialnämnden och det kommunala 
rådet för äldre. Socialnämnden har svarat. Det 
kommunala rådet för äldre beslutade att att skriftligt 
svar på motion ska inlämnas senast den 20 mars, 
samt att ta upp ärendet på nästa möte 2020-04-02.  
 
Pensionärsföreningarna i Uddevalla har inkommit 
med ett remissvar. Kommunledningskontoret har 
handlagt ärendet, men ärendet lyftes ur 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-26. 
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Nummer Datum då 

motionen 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00910 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige beslutade 
att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, det kommunala rådet 
för äldre och det kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
De kommunala råden beslutade att skriftligt svar på 
motion ska inlämnas senast den 20 mars, samt att ta 
upp ärendet på nästa möte 2020-04-02. 
Pensionärsföreningarna i Uddevalla och 
Funktionsrätt Uddevalla har inkommit med 
remissvar. Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte 
handlagt ärendet. 

KS 
2019/00832 

2019-11-13 Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 
samlad  kommunal tillsyn  

Kommunfullmäktige beslutar 
remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret har ännu inte handlagt 
ärendet. 
 

KS 
2019/00744 

2019-10-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
utökad säkerhetsorganisation  

Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret har ännu inte handlagt 
ärendet. 
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Nummer Datum då 

motionen 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00739 

2019-10-09 Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) 
om kommunal bostadsförmedling 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret har ännu inte handlagt 
ärendet. 
 

KS 
2019/00470 

2019-06-13 Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om 
att införa ett digitalt verktyg för omröstning- och 
närvarohantering i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
har berett ärendet som tillställs kommunfullmäktige 
för beslut 2020-09-09. 

KS 
2019/00319 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Kmmunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnde har yttrat sig. 
Kommunledningskonotret har ärendet för 
handläggning. 

KS 
2019/00317 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte yttrat sig. 
 

KS 
2019/00150 

2019-02-13 Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 
anställningar 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
har berett ärendet som tillställs kommunfullmäktige 
för beslut 2020-09-09. 
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Handläggare 

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

 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har initierat en översyn av Uddevalla kommuns 
författningssamling. I samband med översynen har det framkommit ett behov av att 
förtydliga befintlig riktlinje terminologi för olika styrdokument, beslutade av 
kommunfullmäktige 2007 och reviderade 2011. 
 
Riktlinjerna syftar till att skapa en mer enhetlig struktur för styrdokument tillhörandes 
författningssamlingen. Kommunledningskontoret har även upprättat 
tillämpningsanvisningar som stöd för handläggare i samband med upprättande och 
revideringar av styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret kommer även förnya författningssamlingens struktur på 
Uddevallas kommuns hemsida och föreslår att nämnderna gör en översyn av sina 
föreskrifter och styrdokument i författningssamlingen i syfte att säkerställa 
dokumentens aktualitet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-01 
Förslag till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 
Riktlinje för olika styrande dokument, 2007-04-11 § 104 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 
 
att riktlinjerna ersätter Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument fastställd 2007-
04-11 § 104 
 
att uppmana nämnderna och de kommunala bolagen att göra en översyn av de 
styrdokument i författningssamlingen som de ansvarar för samt initiera de revideringar 
och upphävanden som är påkallade. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunerna ska enligt kommunallagen kap. 8 § 13 ha kommunala föreskrifter 
samlade i ett register på kommunens webbplats. Detta för att ge allmänheten insyn i hur 
den kommunala verksamheten är reglerad.  
 
Kommunen utfärdar styrdokument och föreskrifter som en del i styrningen av 
kommunen och för att uppnå den politiska viljan. En del styrdokument är kommunen 
skyldig att ta fram, exempelvis en översiktsplan eller allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. I övrigt bestämmer kommunen vilka styrdokument som behövs för 
att styra kommunen på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet för att tillhandahålla 
författningssamlingen men reglementet ålägger nämnderna att löpande förvalta de 
styrdokumenten som ligger inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det finns ett behov av en tydligare definition av 
terminologin och anvisningar i hur styrdokument och föreskrifter ska tas fram. 
Kommunledningskontoret har därför tagit fram tillämpningsanvisningar till riktlinjerna. 
 
Förslaget till riktlinjer för författningssamlingen har varit ute på samråd hos de 
kommunala förvaltningarna under våren 2020. Därefter har vissa ändringar gjorts. 
 

Förslagets innebörd 

Förslaget innebär att redan befintlig terminologi försätts med definitioner för att skapa 
en större enhetlighet för styrdokument. Förhoppningen att det ska bli tydligare för 
allmänheten, tjänstemän och förtroendevalda vad som kan förväntas av dem. 
De nya riktlinjerna tydliggör dessutom ansvaret för att hålla styrdokument aktuella och 
kommunicera dem. 
 
Riktlinjerna har kompletterats med tillämpningsanvisningar som ska tjäna som stöd för 
tjänstemän i samband med upprättande eller revideringar av styrdokument. En ny 
formatmall för styrdokument och författningar har tagits fram som följer den grafiska 
profilen och som tydliggör ansvar för det. 
 
Förslaget innebär vidare att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna till en översyn 
av sina egna styrdokument i författningssamlingen. I 2020 innehåller 
författningssamlingen 187 dokument och kommunledningskontoret bedömer att det kan 
finnas inaktuella och motstridiga styrdokument som bör åtgärdas. 
 
Kommunledningskontoret kommer under hösten 2020 förnya kommunens webbsida för 
författningssamlingen i syfte att göra den enklare att orientera sig i. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Författningssamlingen 
Avdelningschef juridik & administration, kommunledningskontoret 



UaFS     
  Blad 1 

Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument  
 
Fastställd av kommunfullmäktige den 11 april 2007, § 104, med ändring 14 sep-
tember 2011, § 162 
 
I. Författning som beslutas av kommunfullmäktige (KF): 
-  Arbetsordning – KF bestämmer om sina arbetsuppgifter 
-  Reglementen – KF beslutar om nämnders arbetsuppgifter 
-  Ägardirektiv/bolagsordningar – KF beslutar om bolagens uppgifter 
-  Stadgar – KF beslut om stiftelse/förenings uppgifter/ansvar 
-  Riktlinjer – KF beslut om riktning i vissa frågor 
-  Policy – KF beslutar om organisationens övergripande och principiella 

förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv 
 
II. Författning som beslutas av nämnd/styrelse 
- Bestämmelser – en nämnd/styrelses beslut som har stöd i arbetsordning, 

reglemente, stadgar  
 

 



 
 

  

Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2020/518 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2020-10-14 § 
Dokumentansvarig:  Avdelningschef juridik och administration, kommunledningskontoret 
Senast reviderad:  
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Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 
 

Inledning och syfte 
Styrande dokument är ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som ska 
styra kommunens verksamhet. 
Dessa riktlinjer syftar till att skapa en enhetlig struktur, terminologi och beslutsnivå för 
styrande dokument som ska införas i Uddevalla kommuns författningssamling. 
Riktlinjerna i kombination med tillhörande tillämpningsanvisningar ska även utgöra ett 
stöd för förvaltningarna för att ta fram, förstå och tillämpa styrdokument i kommunens 
verksamheter. 
 

Allmänt om styrande dokument och kommunala 

författningssamlingar 
Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagens kap 8 § 13 finnas samlade i en 
författningssamling på kommunens webbplats. Detta för att ge allmänheten insyn i hur 
kommunens verksamhet är reglerad. I övrigt reglerar dessa riktlinjer vad som ska 
införas i den kommunala författningssamlingen i Uddevalla kommun.  
 
Kommunen utfärdar styrande dokument som en del i styrningen av kommunen för att 
uppnå den politiska viljan. En del styrande dokument är kommunen skyldig att ta fram, 
exempelvis en översiktsplan eller allmänna lokala ordningsföreskrifter. I övrigt står det 
kommunen fritt att ta fram de styrande dokument som anses behövas för att styra 
kommunen på ett ändamålsenligt sätt. I Uddevalla kommun ansvarar 
kommunledningskontoret som ett led i dess styrnings- och ledningsfunktion för att 
kvalitetssäkra och publicera den kommunala författningssamlingen. 
 

Avgränsningar 
Dessa riktlinjer avser endast de styrande dokument som tas upp under rubriken Typer av 

styrande dokument. Riktlinjerna omfattar endast de styrande dokument som beslutas av 
nämnder eller kommunfullmäktige och som ska införas i kommunens 
författningssamling. Om det genom lagstiftning framgår vad ett styrande dokument ska 
heta gäller detta före dessa riktlinjer.  
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Vad som föreskrivs i riktlinjerna ska tillämpas på de dokument som tas fram efter det att 
dessa riktlinjer har antagits eller i samband med att en revidering av ett befintligt 
dokument genomförs.  

Typer av styrande dokument 
I dessa riktlinjer delas de styrande dokumenten in i följande kategorier: kommunala 
föreskrifter och övriga styrande dokument. 
 
 
 

 

Övriga styrande dokument till författningssamling  

Styrande dokument som beskriver hur något ska göras, kommunens förhållningssätt till 
något eller som ger direktiv till hur en tjänst ska utföras ska införas i kommunens 
författningssamling. Dessa ska benämnas som policyer, riktlinjer eller bestämmelser. 
 

 

Policyer 
Anger kommunens förhållningssätt. En policy ska vara ett kortfattat och översiktligt 
dokument som ska ange värderingar och grundprinciper för att styra organisationens 
agerande inom ett visst område. Policyer beslutas av kommunfullmäktige. 

Styrande dokument i författningssamlingen 

Övriga styrande dokument 

Policyer  

Riktlinjer 

Bestämmelser 

Kommunala föreskrifter 

Arbetsordningar 

Reglementen 

Taxor och avgifter 

Bolagsordningar 

Förbundsordningar 

Stadgar 

Delegationsordningar 

Lokala föreskrifter 
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Riktlinjer 

Ger mer konkret stöd för ett visst handlande (än en policy). De kan till exempel ange 
vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt vi bör välja, och sätta gränser för 
omfattningen. Riktlinjer tar typiskt sikte på att skapa en gemensam norm för ett önskat 
beteende. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för användaren att själv utforma detaljerna 
i åtgärderna. Riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Bestämmelser 

Bestämmelser sätter gränser för kommunens handlande och anger i detalj vad som 
gäller inom ett visst område. Bestämmelser beslutas av den nämnd som enligt 
reglementet ansvarar för frågan. 
 

Kommunala föreskrifter 
Kommunen kan med stöd av regeringsformen kap. 8 § 9 utfärda styrande dokument 
som i dessa riktlinjer benämns kommunala föreskrifter. Dessa är bindande regler mot 
enskilda eller organisationer. Kommunala föreskrifter ingår i kommunens 
författningssamling.  
 
Till de kommunala föreskrifterna som beslutas av kommunfullmäktige räknas bland 
annat följande. 
 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 Reglementen för nämnderna. 
 Förbundsordningar för kommunalförbund. 
 Bolagsordningar för kommunala aktiebolag. 
 Ägardirektiv för kommunala aktiebolag. 
 Taxor och avgifter. Taxor och avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige om 

det inte genom reglementet är delegerat till en nämnd. 
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

 

Till de kommunala föreskrifterna som beslutas av ansvarig nämnd räknas bl.a. följande. 
 

 Delegationsordningar. 
 Instruktion för kommundirektören (kommunstyrelsen). 
 Lokala föreskrifter inom miljö- och hälsa. Ansvarig nämnd beslutar om att 

utfärda dessa föreskrifter om de inte är av principiell beskaffenhet eller annan 
större vikt. 
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Styrande dokument som beslutas av tjänstemän 

Detaljerade rutiner och handlingsplaner som upprättas i kommunens verksamheter för 
att underlätta det dagliga arbetet ankommer på ansvarig chef att hantera.  
En terminologi för styrdokument med beslutsnivåer kan med fördel fastställas av 
ansvarig förvaltningschef. 

Utformning av styrdokument 
Kommunens styrande dokument ska följa den beslutade grafiska profilen. Kommunala 
föreskrifter, policyer, riktlinjer och bestämmelser ska använda den fastställda 
formatmallen för författningssamlingen.  

Införande och publicering i författningssamlingen 
Samtliga kommunala föreskrifter, policyer, riktlinjer och bestämmelser ska föras in i 
författningssamlingen och diarieföras i sin slutgiltiga utformning i kommunens 
ärendehanteringssystem. Författningssamlingen publiceras i sin helhet på Uddevalla 
kommuns hemsida. Publicering i författningssamlingen ska ske snarast efter justeringen 
av antagandebeslutet.  

Kommunicering och uppföljning 
I samband med framtagandet eller revideringen av ett styrdokument ska ansvarig 
handläggare identifiera vilka myndigheter, bolag, organisationer eller funktioner som 
berörs och som ska kommuniceras och omfattas av beslutet. 
 
Den befattningshavare som har angivits som dokumentansvarig för författningen 
ansvarar för att följa upp, aktualitetsbedöma och föreslå de revideringar som anses 
påkallade. 

Tillämpningsanvisningar  
Kommunledningskontoret ansvarar för att utfärda tillämpningsanvisningar för dessa 
riktlinjer. 
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Beslutad av Avdelningschef för juridik och administration, kommunledningskontoret 
Antagen: 2020- 
Dokumentansvarig:  Avdelningschef för juridik och administration, kommunledningskontoret 
Senast reviderad:  
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Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns 

författningssamling 

Syfte och bakgrund 

Dessa tillämpningsanvisningar har utfärdats för handläggare inom Uddevalla kommun 
som stöd för hur styrande dokument ska tas fram i enlighet med Riktlinjer för styrande 

dokument. Kommunledningskontoret ansvarar enligt riktlinjerna för att ta fram och vid 
behov revidera tillämpningsanvisningarna. 

Omfattning 

Tillämpningsanvisningarna omfattar styrdokument som tas upp i Riktlinjer för styrande 

dokument¸ antagna av kommunfullmäktige. 

Innan ett styrande dokument tas fram 

Den förvaltning som avser att fram ett styrande dokument ska i samband med att arbetet 
inleds samråda med kommunledningskontorets avdelning juridik och administration om 
lämplig term för styrdokumentet.  
 
Det åligger ansvarig förvaltning att utreda: 
 

 Vilken lagstiftning som finns på det aktuella området. 
 Huruvida ett styrdokument är den bästa lösningen. 
 Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet. 
 Vilka kommunala verksamheter, bolag och organisationer som berörs och ifall 

ärendet behöver remitteras till dessa. 
 Ifall andra styrdokument ska upphävas eller revideras på grund av det nya 

styrdokumentet. 
 Hur styrdokumentet samspelar med befintliga styrdokument på angränsade 

områden. 
 Hur styrdokumentet ska följas upp och i förekommande fall bestämma en 

giltighetstid för det. 
 Hur styrdokumentet kommuniceras och förankras i kommunen. 
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Upprättande av styrdokument, steg för steg 

 
- Be registrator om ett ärende i den ansvariga nämndens diarium. 

 
- Skriv därefter en tjänsteskrivelse där du redogör för det nya 

styrdokumentet eller revideringar av det befintliga. Ändringar av 
befintliga styrdokument ska markeras genom strykningar och fetad text. 
Användning av färger bör undvikas med hänsyn till personer med 
färgblindhet. 
 

- Av tjänsteskrivelsen ska framgå till vilka nämnder, avdelningar och 
befattningshavare som beslutet och styrdokumentet ska skickas.  
 

- Skapa styrdokumentet. Den officiella formatmallen för 
författningssamlingen ska användas (bifogas dessa 
tillämpningsanvisningar). Alla uppgifter om ansvarig funktion, 
dokumenttyp m.m. ska vara ifyllda. 
 

- Om det föreslås att ett befintligt styrdokument ska upphävas ska även det 
biläggas ärendet. 
 

- Efter sammanträdet expedierar respektive nämndadministration beslutet 
enligt tjänsteskrivelsen. Ska ärendet till kommunfullmäktige expedieras 
beslutet och styrdokumentet av kommunledningskontorets administration 
till berörda först efter slutligt antagandebeslut i kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret ansvarar även för publicering i 
författningssamlingen efter beslut i kommunfullmäktige. 
 

- Den slutgiltiga versionen med uppgifter om antagandedatum, § med 
mera ska diarieföras i ansvarig nämnds diarium. Har ärendet beslutats av 
kommunfullmäktige ska det diarieföras i kommunstyrelsens diarium. 
Den handlingen ska registreras ”Styrdokument X till 
författningssamlingen”. Därefter avslutas ärendet. 

 

Ansvar 

Varje styrdokument som förs in i författningssamlingen ska ha uppgifter om vilken 
funktion som ansvarar för att kommunicera styrdokumentet, följa upp det och föreslå 
revideringar som anses påkallade.  
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Kommunsekreteraren ansvarar för att antagna styrdokument publiceras i kommunens 
författningssamling på kommunens hemsida. 
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Handläggare 

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

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift 

för områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 

planbesked från 2021-01-01 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och 
bygglovstaxa m.m. 
 
Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 
av nya bestämmelser. 
 
I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den som får en nytta av en 
detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och kommunen vara det 
huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i planarbetet. I de fall 
avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts omfattning vara 
proportionell mot planens totala kostnad.  
 
Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 
fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 
timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 304. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26. 
Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift.  
Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen.  
Bilaga 3 – Förslag till ny taxa, avgift detaljplanearbete, områdesbestämmelser och 
planavtal.  
Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021.  
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-
11 § 308. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår, 
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att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 
detaljplaner och områdesbestämmelser, 
 
att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras, 
  
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr SBN 2020/00332  

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 
planbesked 

Sammanfattning 

Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 
av nya bestämmelser. I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den 
som får en nytta av en detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och 
kommunen vara det huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i 
planarbetet. I de fall avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts 
omfattning vara proportionell mot planens totala kostnad.  
Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 
fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 
timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-05-26 dnr 2020/00332 
Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift 
Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen 
Bilaga 3 – Förslag till ny taxa 
Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021 
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-
11 § 308 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
  
att Tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår 
att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 
detaljplaner och områdesbestämmelser 
att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras  
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-06-24 
Mikael Staxäng 
Mattias Forseng 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-29 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Enhetschef Martin Hellström 
Telefon 0522-69 63 60 
martin.hellstrom@uddevalla.se 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift 

för områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 

planbesked 

Sammanfattning 

Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 
av nya bestämmelser. I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den 
som får en nytta av en detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och 
kommunen vara det huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i 
planarbetet. I de fall avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts 
omfattning vara proportionell mot planens totala kostnad.  
Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 
fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 
timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-05-26 dnr 2020/00332 
Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift 
Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen 
Bilaga 3 – Förslag till ny taxa 
Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021 
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-
11 § 308 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att Tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår 
att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 
detaljplaner och områdesbestämmelser 
att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras  
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021 
 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att driva den fysiska detaljplaneringen i 
Uddevalla kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat ett glapp mellan 
kostnads- och intäktsutvecklingen. Kostnadstäckningen för planarbetet bedöms som 

mailto:martin.hellstrom@uddevalla.se
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alltför låg. Nämnden har därför givit förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till en ny 
taxekonstruktion. Den nuvarande taxans konstruktion baseras på ytan som grund för 
avgiftens beräkning. I uppdraget ingår att arbeta fram en modell som istället fokuserar 
på fördelningen av de faktiska kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.  
Taxeförändringens mål är att bli tydlig, pedagogisk och transparent. Taxeförändringens 
syfte är öka självfinansieringsgraden av planverksamheten för att närma sig 
självkostnadsnivån.  
 
I det nya taxeförslaget överges yta som bas för avgiftsberäkningen. Ny beräkningsbas 
för taxans avgifter blir nedlagd tid och faktiska kostnader. Den som ges en nytta av en 
plan får med den nya taxan ett tydligare kostnadsansvar.  
I det fall där det endast finns en exploatör ska ansvar för kostnader, utredningar och 
annat regleras i ett planavtal. I de fall där det finns flera exploatörer inom ett 
planområde ska ansvar för kostnader, utredningar och annat bedömas schablonmässigt 
och regleras i planavtal mellan parterna. För gällande planer, som inte betalats genom 
planavtal, ska planavgiften beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och 
eventuella öppenarea som aktuellt lov avser i förhållande till planens bruttoarea och 
planens totala kostnad. 
 
Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som debiteras 
sökanden enligt fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre 
handläggningstid ska även den överskjutande delen debiteras sökanden. 
 
Om ett planbesked dras tillbaka eller ett planarbete avbryts ska kommunens nedlagda 
tid fram till tiden för avbrytandet debiteras sökande. 
 
I den gällande taxan återfinns viss taxebefrielse för vissa åtgärder. Dessa föreslås utgå. 
Den nya taxans konstruktion ger en rakare koppling mellan en plans framtagande och 
dess faktiska kostnader.  
 
I gällande taxa är avgiften för återkallat förhandsbesked fast och låg, vilket får till effekt 
att många ärenden återkallas sent. Gällande taxa täcker inte nedlagd tid varpå 
timersättning föreslås vid återkallande av förhandsbesked. 
 
 
 
 
 
 
Aya Norvell Martin Hellström 
Tf förvaltningschef Enhetschef 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2020-05-26 Dnr SBN 2020/00332 

  

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



         
  Blad 1 

Ersätter KF beslut 2019 § 308, 2019-12-11 

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagen av kommunfullmäktige den xxxx 2020 
 
Gäller från den 1 jan 2021 
 
Innehåll 

Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen ............................................................ 2 
Tabell 1 Ny- och tillbyggnad ................................................................................... 7 
Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1 .................................................... 8 
Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2 ............................................... 8 
Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter .................................................................... 9 
Tabell 4 Avgift vid kungörelse, kommunicering, underrättelse m.m. ..................... 9 
Tabell 5 Avgift för besked ..................................................................................... 10 

Tabell 6 Avgift för avslag m.m. ............................................................................. 10 
Tabell 7 Övriga åtgärder ........................................................................................ 10 
Tabell 8 Bygglov för anläggningar ........................................................................ 12 
Tabell 9 Bygglovsavgift för skyltar och ljusanordningar ...................................... 13 
Tabell 10 Marklov inklusive startbesked ............................................................... 14 
Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked ......................................................... 14 
Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) ........................................................... 15 
Tabell 13 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll) ................................................................................ 15 
Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar ........................................... 16 
Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta ............................... 17 
Tabell 16 Avgift för utstakning .............................................................................. 17 
Tabell 17 Lägeskontroll ......................................................................................... 17 
Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta ................................................ 17 

Tabell 19 Gränsvisning .......................................................................................... 17 
Tabell 20 Stomnätsuppgifter .................................................................................. 18 
Tabell 21 Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster ..................... 18 

Tabell 22a Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner .............................. 19 
Tabell 22b Avgift för planbesked .......................................................................... 20 
Tabell 23 Timtaxa vid tidersättning ....................................................................... 22 
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Ersätter KF beslut 2019 § 308, 2019-12-11 

Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och 
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda 
att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 
 

* beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

* beslut om lov,  
* tekniska samråd och slutsamråd,  
* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
* framställning av arkivbeständiga handlingar,  
* kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för 
att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger 
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt 
ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL. 
 
§ 2 Allmänna bestämmelser 
 
2.1 Beräkning av avgift enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N 
lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. 
 
N=1,2   
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring 
eller om särskilda beslut fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 
            
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter: 
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HF Handläggningsfaktor 
KOM Faktor för kommunicering 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 
N Justeringsfaktor, anges tidigare i detta dokument 
OF Objektfaktor 
ha Hektar 
KF Kartfaktor 
MF Mätningsfaktor 
PF Planavgiftsfaktor  
np justerfaktor för planens svårighetsgrad, faktorn framgår av den antagna 

planen 
 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-
 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard 
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 
noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler 
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timavgift. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   
Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt 
uppdrag besluta om sådan. 
 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
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2.2 Mervärdesskatt (moms)  
Samtliga belopp i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt.  
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tillkommer på avgifter som kommunen tillhandahåller som är annat än 
myndighetsutövning. 
 
2.3 Avgiftens erläggande 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne 
tillställts Samhällsbyggnadsnämndens beslut eller om särskilt beslut inte fattas i 
ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits. 
 
Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta kan, om nämnden finner det lämpligt, 
debiteras senare.  
 
Avgift får även uttagas i förskott. 
 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av 
lovavgift för samma åtgärd. 
 
2.4 Överklagande 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsnämnden eller 
motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt 10 kap. kommunallagen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 13 kap. 3 § plan- och 
bygglagen lämna in handlingarna till beslutande myndighet inom tre veckor från den 
dag klaganden fått del av beslut. 
 
§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
 
3.1 Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott 
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att 
kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription 
sker efter tio år. 
3.2 Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
från förfallodagen tills betalning sker. 
 
3.3 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. 
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I de fall lagstadgad tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om 
lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är endast vissa av de 
avgiftsberättigade tjänsterna som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller 
anmälan som ska reduceras.  
 
3.4 Byggsanktionsavgift 
Om någon utför en åtgärd utan tillstånd utgår byggsanktionsavgift enligt 9 kap Plan- 
och byggförordningen (PBF).  
 
§ 4  Avgift för planbesked, detaljplanearbete och områdesbestämmelser samt 

planavtal 
 

4.1  Planbesked  
En begäran om planbesked får enligt 5 kap 2 § PBL göras av den som har för avsikt 
att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, 
ändras eller upphävs. Byggnadsnämndens avgift för planbesked motsvarar 30 
timmars arbete. Om arbetet uppskattas överstiga 30 timmar kommer avgiften för 
planbesked att utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen timersättning i 
överenskommelse med sökanden. Avgift utgår även vid negativt besked. Vid 
återtagande av ansökan om planbesked utgår avgift för nedlagd tid.  
 
4.2  Avgift för detaljplanearbete och områdesbestämmelser samt planavtal  

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstått för att upprätta, ändra eller 
upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser – separat eller i anslutning till 
handläggning av ett annat ärende. Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram 
detaljplaner och områdes-bestämmelser ska ersättas av den som har nytta av 
åtgärden. Kostnader för eventuella program i detaljplaneprocessen är inberäknad i 
planavgiften.  
 
En planavgift ska motsvara byggnadsnämndens självkostnad för arbete utfört av egen 
personal och eventuellt inhyrd personal. Kostnaden beräknas enligt den tid (antal 
timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för 
handläggningen. I kostnaden ingår också ersättning för verksamhetens andel av 
gemensamma kostnader.  
 
Avgift för detaljplanearbete regleras genom avtal mellan exploatör och 
byggnadsnämnden. 
  
För uppdragets nedlagda arbetstid debiteras tidsersättning enligt 
handläggningskostnad per timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar planavtalet 
exploatörens betalningsansvar för övriga med planarbetet sammanhängande 
kostnader som till exempel grundkarta, fastighetsför-teckning och övriga nödvändiga 
utredningar som behövs för prövning av planen. Samtliga utredningar ska bekostas 
av exploatören.  
 
Det är byggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som krävs för planarbetet. Det 
är även byggnadsnämnden som avgör vilka utredningar exploatören kan 
beställa/tillhandahålla respektive vilka utredningar som det är lämpligt att 
byggnadsnämnden utför eller beställer. Om ytterligare utredningar skulle behövas 
som inte omfattas av planavtalet ska även dessa ersättas av exploatören. Den 
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handläggning som krävs för hantering av utredningar debiteras exploatören baserat 
på tidsåtgång.  
 
Om byggnadsnämnden bedömer att det behövs ett program för att underlätta 
planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett program 
har upprättats i förväg ska hela eller delar av kostnaden ingå i planavgiften om 
programmet fortfarande är aktuellt och bidrar till att planarbetet underlättas.  
 
Om ett planarbete har flera exploatörer fördelas planavgiften schablonmässigt mellan de 
olika exploatörerna i förhållande till deras nytta av planen i enlighet med vad 
byggnadsnämnden tillsammans med exploatörer i övrigt överenskommer.  
 
För gällande planer, som inte betalats genom planavtal, ska planavgift betalas av den 
som söker bygglov för åtgärder enligt gällande bestämmelse i samband med beslut 
om lov. Avgiften beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och eventuella 
öppenarea aktuellt lov avser i förhållande till detaljplanens totala bruttoarea, 
öppenarea och planens totala kostnad. 
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Tabell 1 Ny- och tillbyggnad 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader – Bruttoarea 
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF 1 HF 2 

Mindre än 16 m2 2 17 15 

16-34 2 17 18 

35-50 3 17 18 

51-70 4 17 23 

71-99 5 24 28 

100-150 7 24 28 

151-199 8 24 28 

200-250 10 24 28 

251-299 11 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 85 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Härutöver  + 3/1000 m2 24 28 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ 
beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 
givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning  
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning 

7 

 

Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärder Handläggningsfaktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

Startbesked inklusive tekniskt samråd och 
fastställande av kontrollplan 

10 

Startbesked och fastställande av kontrollplan 5 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd 3 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter 

 
Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning vid 
nyetablering utan förhandsbesked 
utanför detaljplan 

30 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 30 % påslag på bygglovavgiften 

Tidsbegränsat bygglov 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 75 % av bygglovavgift 

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 
lagerbyggnad, växthus), minst 99 m2 

0,5 x OF enligt tabell 1, dock lägst 5 

 

Tabell 4 Avgift vid kungörelse, kommunicering, underrättelse m.m.  

Denna tabell används när kungörelse, remisser, underrättelse/hörande av sakägare, 
kommunicering m.m. krävs. Avgiften tillkommer utöver de avgifter som visas i de 
flesta ovanstående tabeller. Avgiften för ev. kungörelse av beslut i Post- och Inrikes 
Tidningar (POIT) kan även tillkomma enligt tabellen nedan.  
Avgift = KOM x mPBB x N 
Kungörelse, kommunicering, 
remiss till annan myndighet, 
underrättelse eller hörande på 
annat sätt 

Kommentar KOM 

Ärenden som behöver kungöras, 
kommuniceras, remiss eller 
underättelse via brev eller liknande. 

Inklusive avgift för POIT (om 
ytterligare externa avgifter 
uppkommer kan dessa 
tillkomma). 

20 

Ärenden som behöver kungörelse 
eller underättelse via ortstidning 
eller liknade 

eller Tidersättning (minst 1 tim) 
+ annonskostnad 

80  
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Tabell 5 Avgift för besked 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 100 x mPBB  

Återkallat 
förhandsbesked 

Tidersättning (minst 1 timma) maxbelopp 100 x mPBB 

Ingripandebesked Tidersättning (minst 1 timma) 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning 
av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid 
bygglovprövningen) 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 4. 

Tabell 6 Avgift för avslag m.m. 

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 
Åtgärd Avgift 

Beslut om anstånd i avvaktan på 
plan 

Ingen avgift 

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som förhandsbesked 

Om inget annat anges i respektive tabell 
ska full avgift HF 1 eller tidersättning för 
nedlagd tid debiteras 

Avvisande/avskrivning/återkallad 
av ansökan/anmälan 

OF 2 HF 7 

Nekat startbesked Avgift HF 2 eller tidersättning för nedlagd 
tid 
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Tabell 7 Övriga åtgärder 

Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
Åtgärd OF HF1 HF2 

Balkong 1-2 st. 2 17 15 

Balkong fler än 2 st. 4 17 15 

Fasadändring mindre 9 kap. 2 § 3 c 
PBL 

1 17 15 

Fasadändring större 9 kap. 2 § 3 c 
PBL 

3 17 15 

Ändrad användning 9 kap. 2 § 3 a 
PBL 

OF enligt 
tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

Inredande av ytterligare bostad eller 
lokal 9 kap. 2 § 3 b PBL 

OF enligt 
tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

Frivilligt bygglov Avgift enl. normal taxa 
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Tabell 8 Bygglov för anläggningar 

Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Vid angivet att OF ska multipliceras med faktor 0,X gäller det OF (inte kvm). 

Anläggning OF HF1 HF2 

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, motorbanor och 
golfbanor. 

Tabell 1 x 0,3 17 15 

Transformatorstation 4 17 15 

Murar och plank, liten inverkan på omgivning 3 17 15 

Murar och plank, stor inverkan på omgivning 5 17 23 

Parkeringsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Upplag/ materialgård Tabell 1 x 0,2 17 15 

Tunnel/ bergrum Tabell 1 x 0,3 17 15 

Begravningsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar 
för kemiska produkter som är hälso- och 
miljöfarliga och för varor som kan medföra 
brand eller andra olyckshändelser. 

Tabell 1 17 15 

Prövning av ansökan om bygglov för mast, torn 
eller vindkraftverk över 20 m högt 

Höjd x 0,1 24 28 
 

Anläggning i vatten  

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Småbåtshamn/marina för fler än 14 båtar  Tabell 1 x 0,5 24 28 

Hamn över 5000m2, 
flera bryggor 

för fler än 14 båtar  Tabell 1 x 0,5 24 28 
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Tabell 9 Bygglovsavgift för skyltar och ljusanordningar 

Prövning ska ske som för byggnader  
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
Större och komplicerade ärenden kan kräva lång handläggningstid. För dessa fall kan 
tidersättning tas ut. 

Typ Påverkan på stadsbilden OF HF1 HF2 
Prövning av skylt  Liten  2 17 15 
 Stor 6 17 15 
-  därutöver per skylt 
i ansökan  

Liten  1 7 7 

 Stor  2 17 15 
Skylt på skyltpelare 
≤ 3m hög 

Liten  2 17 15 

 Stor  5 17 15 
Skylt på skyltpelare. 
Högre än 3m 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 
Ljusanordning vid 
idrottsplats eller likn. 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 
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Tabell 10 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Rivning OF HF 1 HF 2 

mindre än 16 m2 1 7 13 

16-60 m2 1 17 15 

61-250 m2  1 24 28 

251-1 000 m2  2 24 28 

Större än 1 000 m2  3 24 28 
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Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = mPBB x OF x HF2 x N 

Åtgärd OF HF2 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad. 1,5 15 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av hiss. 1,5 15 

Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden. 

4 15 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation för 
enbostadshus och komplementbyggnader. 

2 15 

Ventilationsanläggning övriga. 4 15 

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som skyddas 
genom områdesbestämmelse eller detaljplan. 

1 15 

Avsevärd ändring av planlösning. 4 15 

Ändring av bärande konstruktion 4 15 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. t.ex 
anslutning av kommunalt VA, stambyte, fettavskiljare. 

2 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk lägre än 20m 
och inte bygglovspliktigt. 

3 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk högre än 
120m och/eller med miljöprövning. 

- Tid- 
ersättning 

Rivning utanför detaljplan för byggnader som inte kräver rivningslov 
eller är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring. 6 kap. 5-6 §§ PBF. 

2 15 

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7§ PBL i DP har 
undantagits från krav på bygglov. Om detta kräver anmälan enligt 6 
kap. PBF. 

2 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 
a § PBL om byggnaden ska inrymma bostad.  

5 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 
a § PBL om byggnaden inte inrymmer bostad.  

3 15 

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett 
komplementbostadshus. 9 kap. 4a § PBL. 

4 15 

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. 9 kap. 4c § PBL. 5 15 

Tillbyggnad (och takkupa) som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 
PBL. 

4 15 

Tabell 13 Godkännande av kontrollansvarig 

Avgift = OF x HF2 x mPBB x N 
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Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser  

Åtgärd OF HF2 

Ny sakkunnig 2 12 

 

Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 
1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim) 

 
  



         
  Blad 17 

Ersätter KF beslut 2019 § 308, 2019-12-11 

Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta 

Avgift = KF x mPBB x N  
 
Typ av karta Nybyggnadskartfaktor 

(KF) 

Fullständig nybyggnadskarta med fältkontroll 110 

Enkel nybyggnadskarta karta med fältkontroll 90 

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll 50 

Lokaliseringskarta 15 

 

Tabell 16 Avgift för utstakning 

Utstakningsavgift = MF x mPBB x N 

Objekt/tomtyta Utstakningsfaktor  

(MF) 

Bostadshus eller annan lokal (tex industri, handel o.s.v.) 120 

Bostadshus med kompletterande byggnad 140 

Kompletterande- eller tillbyggnad  50 

Extra utstakning utöver ovan nämnda Enligt timtaxa 

Tabell 17 Lägeskontroll 

Avgift = MF x mPBB x N (moms 25 % tillkommer) 

Objekt  Mätningsfaktor (MF) 

Lägeskontroll 40 

 

Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta  

Kartavgift = ha x mPBB x KF x N (moms 6 % tillkommer) 

ha KF/ha 

0,1-5,0 15 

5,1-30,0 8 

30,1-100,0 4 

100,1- 2 
 

Tabell 19 Gränsvisning 

Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 
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Objekt MF 

Gränsvisning Timtaxa 

 

Tabell 20 Stomnätsuppgifter 

Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 

Koordinater och skiss Mätfaktor (MF) 

För de två första 
 

6 

För resterande  
 

3/st 

 

Tabell 21 Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster 

Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 
Objekt MF 

GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster Timtaxa 

 
 
Taxa för förrättningsverksamheten 
Taxan följer statliga Lantmäteriets taxa förutom att statliga Lantmäteriet har ett 
grundbelopp på förstadagsåtgärder. KLM Uddevalla tillämpar timtaxa även på 
förstadagsåtgärder. 
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Tabell 22a Avgift för detaljplaner och områdesbestämmelser 

Avgifter för detaljplanearbete regleras som huvudregel genom avtal mellan sökande och 
kommunen. För uppdragets nedlagda arbetstid debiteras tidsersättning enligt 
handläggnings-kostnad per timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar planavtalet 
sökandes betalningsansvar för övriga med planarbetet sammanhängande kostnader som 
till exempel grundkarta, fastighetsförteckning, och övrigt nödvändiga underlag som till 
exempel utredningar som kan behövas för myndigheters prövning av planen.  
 
I avtalet om planavgift ska också ingå byggnadsnämndens kostnader för de särskilda 
utredningar som erfordras för planarbetet. Byggnadsnämnden har till uppgift att 
bestämma vilka utredningar som krävs för att upprätta detaljplan eller 
områdesbestämmelse. Om ytterligare behov av utredningar skulle tillkomma, som inte 
omfattas av planavtal, ska kostnader för dessa ersättas av exploatör. 
 
Avgift = Antal timmar x 17 x mPBB x N 
Typ Avgift 
Detaljplan, områdesbestämmelse Timdebitering enligt tabell 23 
 
 

Tabell 22b Avgift för planbesked 

Avgift = PF x mPBB x N 
Planbesked Planfaktor (PF) 
Planbesked 30 timmar ingår 30 (blir 28948kr år 2020)  (Göteborg 

39 000kr år 2021) 
Tillkommande handläggning per timma Timdebitering enligt tabell 23 
 
 
 

Tabell 22a Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavgift kan tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras 
eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift 
ut senast vid beslut om kontrollplan (anmälan), se tabell nedan.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på 
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande 
grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller 
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det 
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift 
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner 
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens 
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område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen 
(t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 
1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas 
planfaktor som för nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA. 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: Vid plansamråd 25 %, vid granskning 
25 %, efter antagande 50 %. 

Grundformel planavgift = mPBB x np x OF x PF x (N)  

OF sätts enligt tabell 1 t o m 9 999 m2. Area däröver åsätts OF = 125. 

 PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 18 12 5 

Detaljplan inkl program 35 24 10 

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan 24 14 - 
np – justeras beroende på planens svårighetsgrad, vilket framgår av den antagna 
planen. 
 

Komplementbyggnader under 50 m2 ingen planavgift. 

Tabell 22b Avgift för planbesked 

Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan. 

Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller 
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av 
samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 



         
  Blad 21 

Ersätter KF beslut 2019 § 308, 2019-12-11 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp) 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller 
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 

Avgift för positiva och negativa planbesked resp återkallade ansökningar 
Positiva besked debiteras med 100% av ovanstående belopp. 
Negativa besked debiteras med 60% av ovanstående belopp. 
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30% av 
ovanstående belopp.  



         
  Blad 22 

Ersätter KF beslut 2019 § 308, 2019-12-11 

Tabell 23 Timtaxa vid tidersättning 

Tabellen visar avgiften per timme vid tidersättning.  
 
Avgiften per timme är: timmar x 17 x mPBB x N.  

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för externa lokaler 
som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.  
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Förord 

Kommunfullmäktige i Uddevalla har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
effektivisera planprocessen. Processen är huvudsakligen lagstyrd men det finns olika 
sätt att hantera de delar som ligger mellan de lagstyrda momenten.  
En förkortad och förenklad planprocess är en omdebatterad i hela landet. Olika 
regeringar och lokala styren har under lång tid haft höga ambitionerna. Förslagen har 
varit många, lokalt som nationellt, men det har inte lett fram till några större 
revolutioner av plan- och bygglagen.  
Parallellt med dessa diskussioner har statliga myndigheter skärpt utredningskraven i 
planprocessen. När kunskaper och insikter fördjupas och breddas är det inte orimligt att 
nyttja dessa för en säkrare samhällsutveckling. Men med ökade krav, oavsett vad de 
handlar om, följer ofta längre handläggningstider. Det är svårt att komma ifrån. Längre 
handläggningstider leder till ökade kostnader. Om planprocessens inblandade parter kan 
samverka för kortare handläggningstider finns potentiella effektiviseringsvinster, som är 
till gagn för hela samhällsutvecklingen.  
Denna rapport är ett led i arbetet med att hitta vägar inom ramen för samverkan och som 
kan förkorta handläggningstiderna i de delar där vi som handläggande kommunal 
myndighet faktiskt kan påverka.  
Rapportens förslag ska ses som inledande steg på en process. Det kommer krävas fler 
lösningar kring en process som är komplex. Framförallt krävs mod att våga pröva sig 
fram i en lärande och utvecklande process. 
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Sammanfattning 

Uddevalla kommun ska påbörja ett mer systematiskt arbete med exploatörssamverkan i 
planprocessen.  
Målsättningen är ökad effektivitet, med kortare handläggningstider och lägre kostnader. 
Arbetet innebär ett högre ansvarstagande från den samverkande partner men där 
möjligheterna att snabbare nå målet ökar. 
Syfte är att skapa ett lärande arbetssätt där kommunen och exploatören samverkar i 
planprocessen. 
Kommunen ska fortsatt leda och styra processen och därmed svara för avvägningar, 
bedömningar och annat som är av väsentlighet för ärendet.  
Kostnaderna för processen ska regleras i ett planavtal. 
Exploatören ska leverera och tillhandahålla handlingar enligt kommunens anvisningar. 
För ändamålet erbjuds möjligheten att till nyttja anvisad del av kommunens IT-tjänst.  

Mål och syfte  

Mål 

Med en ökad och mer systematisk exploatörssamverkan är målsättningen att kunna 
korta ned handläggningstiderna för varje enskild plan samt skapa förutsättningar för 
förvaltningen att hålla igång fler planärenden samtidigt. Arbetet kräver ett högt 
ansvarstagande från den samverkande partner om vi ska nå måluppfyllelsen. 

Syfte 

Rapporten ska lägga grunden för den lärande process som behövs för att på ett effektivt 
sätt kunna införa exploatörssamverkan i planprocessen. Exploatörssamverkan i 
planprocessen ska kunna fungera som ett av många arbetsverktyg för en effektivare 
planprocess i Uddevalla kommun. Exploatörssamverkan syftar till att möjliggöra för en 
samverkan där mycket av planarbetet förläggs utanför kommunens organisation, där 
kommunen fortfarande ska ha kontroll över avvägningar, bedömningar och reella 
förslag men där exploatören ges ökade möjligheter att driva processerna framåt. 

Juridiska förutsättningar 

Principer för ärendeberedning och beslut 

Legalitetsprincipen innebär att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Detta 
innebär att myndigheter i sin verksamhet endast får vidta åtgärder som har juridiskt stöd 
för Legalitetsprincipen utgör en grundbult i rättsstaten och innebär ett skydd mot 
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godtycklig maktutövning från det allmännas sida. Principen är tillämplig i all 
verksamhet hos myndigheten, dvs. både handläggning av och beslutsfattande i enskilda 
ärenden och s.k. faktiskt handlande.  
Objektivitetsprincipen återfinns i flera lagar och ställer krav på att myndigheter ska 
agera med saklighet och opartiskhet. Myndigheter inte får styras av ovidkommande 
hänsyn, utan endast av de intressen de har att tillgodose. Detta inbegriper även ett krav 
på respekt för allas likhet inför lagen. Kraven på saklighet och opartiskhet gäller hela 
handläggningen av ett ärende, från att ärendet initieras till dess ärendet avgörs slutligt.   
Likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen kräver att alla ska behandlas lika av 
myndigheten och att myndigheten är konsekvent i sin maktutövning, i alla dess olika 
delar. Principen lyfts även fram i kommunallagen genom likställighetsprincipen, som 
dock medger undantag om det finns sakliga skäl för det.  
Proportionalitetsprincipen, innebär att en ingripande åtgärd ska vara ägnad att 
tillgodose det åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och 
medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada eller ingrepp som åtgärden 
förorsakar. Det ska alltså finnas en balans mellan mål och medel. Principen blir ett 
centralt verktyg i de avvägningar som måste ske mellan allmänna och enskilda intressen 
i en planprocess. Principen har däremot inte något att göra med balansen mellan 
motstridiga allmänna intressen.  
Det kan finnas fler principer men de lämnar vi därhän ty dessa saknar bärighet på mål 
och syfte med denna rapport. 

Kommunala planmonopolet 

Enlig plan- och bygglagen 1:2 är det en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt denna lag ofta benämnt som det kommunala 
planmonopolet. 
Kärnan i det kommunala planmonopolet är att det är kommunen som ensam avgör både 
om, när och hur mark- och vattenområden ska användas och bebyggas 
(detaljplaneläggas). Det är således inte endast fråga om ett ansvar för planläggningen, 
utan just som ett monopol eftersom ingen annan än kommunen kan påbörja ett 
planarbete. Monopolet ger kommunen en mycket stark position, såväl gentemot staten 
och planintressenter som gentemot övriga aktörer och berörda. Eftersom monopolet ger 
kommunen en exklusiv rätt att påbörja ett planarbete kan en planintressent aldrig kräva 
att detaljplaneläggning ska ske, inte ens i de fall där intressenten äger området i fråga. 
(SOU2019:9, s.43) 

Myndighetsutövning 

Begreppet myndighetsutövning saknar en legaldefinition i den svenska rättsordningen 
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men är trots det till vis del en bärande del av hur myndigheter ska agera.  
I förarbetena till 1971 års förvaltningslag hämtas ett försök till definition som 
fortfarande används flitigt, inte minst i utbildningssituationer: 
Myndighetsutövning är ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” 
I förarbetena till nu gällande förvaltningslag breddas definitionen: 
[…] beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild med stöd 
av en befogenhet som myndigheten har getts genom ett konkret beslut av regeringen 
eller riksdagen eller genom en offentligrättslig författning. Beslutet eller åtgärden är 
ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna. Det gäller oberoende av om 
den aktuella åtgärden uttrycker en skyldighet för någon enskild eller innebär att någon 
enskild gynnas i det enskilda fallet. Karaktäristiskt för dessa situationer är också att den 
enskilde i förhållande till det allmänna befinner sig i en beroendeställning som inte har 
sin grund i ett frivilligt åtagande. Det innebär att myndigheten i dessa fall – till skillnad 
från i till exempel ett avtalsförhållande – ensidigt har att besluta i saken. 
Man får därmed anse att planläggnings beredning och beslut faller inom ramen för det 
vi benämner som myndighetsutövning. 
JO har uttalat bedömningen myndighetsutövningen omfattar både beredning och beslut i 
ett ärende och ska i princip anses vara oskiljaktiga delar av en och samma 
förvaltningsuppgift.  
JO har också uttalat att om utomstående anlitas i ärenden som innefattar 
myndighetsutövning, riskerar bestämmelser om till exempel dokumentation, sekretess, 
partsinsyn, jäv, tjänstefelsansvar och tillsyn att helt eller delvis sättas ur spel (se JO 
2001/02 s. 250 och JO 2010/11 s. 288).  

Omvärldsbevakning 

Det blir allt vanligare att kommuner arbetar med exploatörssamverkan i planprocessen. 
Därmed har även lagstiftaren och ansvariga statliga myndigheter fått upp intresset för 
fenomenet. Emellertid har staten inte riktigt följt med utveckling varför man kan 
förvänta sig att relationerna mellan kommun och externt samverkande partner sannolikt 
kommer bli föremål för fler utredningar och så småningom kan bli reglerad i lag eller 
förordning. När det kan väntas ske är däremot svårt att bedöma i dagsläget. 
De kommuner som nyttjar dessa möjligheter angriper frågan på olika sätt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har initialt valt att studerat hur Ale, Alingsås, Kungälv, 
Härryda och Göteborg arbetat med frågan då dessa ligger i vårt närområde. 
Förvaltningen har konstaterat att det kräver en hel del insatser från förvaltningens sida 
för att exploatörssamverkan ska bli effektiv. Däremot bedömer förvaltningen att det blir 
möjligt att hålla fler ärenden igång samt att viss kostnadseffektivitet kan uppnås. 
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Eftersom det finns många lösningar på samma problem runt om i kommunsverige anser 
förvaltningen det som lämpligt att starta pilotprojekt i syfte att utveckla arbetssätten i 
takt med att de egna erfarenheterna ökar.  

Överväganden 

Myndighetsutövning och opartiskhet 

Planprocessen innehåller många delar varav en del kan kategoriseras in under 
myndighetsutövningen. När och om kommunen överlämnar delar av ärendeberedningen 
kvarstår dock det kommunala ansvaret för myndighetsutövningen. Det är ett ansvar som 
kommunen inte får överlåta till annan.  
Eftersom JO har konstaterat att beredningsunderlaget är en oskiljaktig del av 
myndighetsutövningen är det ofrånkomligt att det är kommunen som har det 
övergripande myndighetutövningsansvaret för beredningsmaterialets mål, syften, 
avvägningar, innehåll, omfång, kvalitet, offentlig med mera. När och om kommunen 
överlåter beredningen åt annan måste därför kommunen ställa krav att denne agerar på 
ett sådant sätt att den kommunala opartiskheten i myndighetsutövningen kan garanteras 
samt att kommunen kan utöva sin roll som företrädare för det allmänna. Utföraren måste 
göra det klart för kommunen att denne är beredd att arbeta utifrån de premisser som 
kommunen anger. Kan inte detta förhållande garanteras och respekteras ska 
ärendeberedningen helt och hållet kvarstå i, eller återföras till, den kommunala regin. 

Bedömningar och kvalitet 

En planprocess innehåller många bedömningar, där allmänna och enskilda intressen ska 
vägas mot varandra. Det är alltid kommunen som ansvarar för att de bedömningar som 
görs i varje enskilt fall är de rätta.  
Dessa bedömningar kommer till uttryck i det som framgår av plankartan och det som 
författas i alla de underlag som är ofrånkomliga delar av planprocessen. Därmed är det 
skrivna ordet av central betydelse för detaljplanens kvalité och hållbarhet över tid.  
Nyttjandet av språkets bredd och djup har en avgörande betydelse för hur en detaljplan 
tolkas långt efter antagandet och laga kraft. Kommunens ansvarar för det som skrivs 
inom ramen för myndighetsutövningen torde därmed vara total varför det måste vara 
kommunen som ansvarar för de korrekta ordvalen och den allmänna språkkvaliteten. 
Exploatören eller dennes konsult har därför att följa kommunens anvisningar kring 
nyttjandet av språket för att kunna driva planärendet vidare i processen mot ett 
antagande och laga kraft. 

Tekniska krav och utredningar 

Syftet med exploatörssamverkan i planprocessen är att minska kommunens arbetsinsats 
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genom att kommunen överlåter beredningsarbetet till exploatören. Exploatörens 
ansvarar för att leverera tillbaka de utredningar och beslutsunderlag som kommunen 
bedömer behövs i den fortsatta processen. Det ligger således i exploatörens intresse att 
säkerställa kvaliteten i sina underlag på ett sådant sätt att kommunens merarbeten 
minimeras för att kunna ta nästa steg i processen.  
Kommunen avgör vilka utredningar som krävs för planarbetet. Det är även kommunen  
som avgör vilka utredningar som exploatören kan beställa/tillhandahålla respektive 
vilka utredningar som är lämpligt att kommunen utför eller beställer. Detta ska regleras i 
planavtalet. Tillkommer ytterligare utredningsbehov och som ej är reglerat i avtalet 
gäller samma principer även för dessa utredningar. 
Klarar inte exploatören att leverera rätt underlag, till rätt kvalitet, i rätt tid enligt 
kommunens krav har mål och syfte med hela samverkansprocessen undanröjts eller 
försvårats. Exploatören måste därför garantera vid planprocessens uppstart och 
planavtalets tecknande att respektera detta förhållningssätt för att kommunen ska vara 
beredd att ingå i en plansamverkan med den partnern.  
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som avgör kvaliteten i de underlag som 
exploatören levererar i planprocessen. Exploatörens lyhördhet och följsamhet av 
förvaltningens ställningstaganden påverkar därmed tempot i planprocessen. 
De underlag som exploatören har levererats till kommunen i en samverkansprocess äger 
kommunen rätt att använda även i andra uppdrag. Det är kommunen (förvaltningen) 
som avgör när det är uppnått. 
Plankartan ska vara ritad i det program som förvaltningen anvisar. Förnärvarande 
använder kommunen Geosecma planmodul. I dagsläget finns det inget som tyder på att 
kommunen, under överskådlig tid, kommer byta att system. Kommunen kommer 
möjliggöra för exploatören att nyttja delar av kommunens IT-infrastruktur för att 
producera och lagra plankartan enligt kommunens önskemål. 
Inom samverkansprocessen ska exploatören hantera handlingar, korrespondens och 
annat som är av betydelse i arbetet, i den molntjänst som kommunen anger. 

Möten, handlingars offentlighet, arkiveringsfrågor med mera 

För att säkerställa kommunen möjligheter att upprätthålla sin roll som 
myndighetsutövare behöver arbetet löpande stämmas av. Den samverkande partnern 
förväntas aktivt delta i de avstämningsmöten som kommunen kallar till. Formerna för 
avstämningsmöten ska fastställas vid uppstartsmötet.  
Efter samråd med kommunen förväntas den externa partnern ansvara för att planera, 
arrangera, genomföra och dokumentera möten med grannar, allmänhet samt eventuellt 
andra berörda som krävs inom ramen för planprocessen.  
Den externa partnern ansvarar för att alla handlingar, arbetsmaterial och andra av 



 

 
 
 

 7 (7) 

2020-05-12 

 

 

 

      

     

    

  

ärendets väsentligheter hålls tillgängliga för kommunen i den utsträckning som 
kommunen kräver. Detta gäller särskilt i anslutning till antagande, eventuella 
överklagande processer, arkivering med mera. 

Rättsprocesser 

Vid händelser av att en antagen detaljplan, utarbetad i exploatörssamverkan, överklagas 
ansvarar den externa partnern, efter samråd och styrning av kommunen, för att hantera 
den huvudsakliga beredningen av kommunens åtaganden i rättsprocessen. Övriga delar 
av rättsprocessen hanteras av kommunen, där den externa partnern deltar och agerar i 
enlighet med kommunens uttryckliga önskemål och anvisningar. 

Kostnadsfördelningar och betalningsplaner 

Avgift för planarbetet regleras genom avtal mellan exploatör och 
samhällsbyggnadsnämnden. Utgångspunkten är att exploatören svarar för 
planprocessens samtliga kostnader. Kostnader för den kommunala handläggningen 
beräknas enligt gällande timtaxa. 

Succesivt införande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör vilka planarbeten som kommer vara möjlig att 
handlägga med exploatörssamverkan, i enlighet med detta PM. 
Bestämmelser och riktlinjer kommer att behöva förändras i takt med att erfarenheterna 
ökar. Samverkande partners måste acceptera att arbetet sker på dessa villkor. 
Utvärderingen av processen ska ske löpande under arbetets gång och delrapporteras i 
samband med att detaljplan fått laga kraft, i syfte att skapa ett flexibelt lärande under 
processens gång.  
Förhållningssättet måste accepteras och anammas av den externa partnern för att få full 
effekt och det är därför helt avgörande att den externa partnern följer förändrade 
förutsättningar vad avser de riktlinjer och anvisningar som kommunen anger så som 
mål, syften, avvägningar, innehåll, omfång, kvalitet, offentlighet med mera i processens 
olika delar. 
I alla samverkansprojekt är begrepp som öppenhet, transparens och respekt 
framgångsfaktorer.  
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Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att driva den fysiska detaljplaneringen i 
Uddevalla. I uppdraget ingår att bereda och fatta beslut om att upphäva, fastställa nya 
eller ändra detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Kommunstyrelsen ansvarar för att fatta beslut om planbesked där 
samhällsbyggnadsförvaltningen utgör en betydande samverkanspartner i 
beredningsarbetet.  
Samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att planverksamheten drivs med ekonomiskt 
underskott. För varje framtagen plan med för låg planavgift sker övrig planfinansiering 
av skattebetalarna. Kostnadsutvecklingen kring planarbetet motsvaras inte av den 
nuvarande intäktsutvecklingen som den befintliga taxans konstruktion. Förvaltningens 
bedömning av förklaringsfaktorer är huvudsakligen att statens krav på 
detaljplaneringens innehåll och omfattning har skärpts under årens lopp, 
kostnadsutvecklingen kring de utredningar som krävs har varit högre än 
prisbasbeloppets utveckling samt politiska ambitioner. 

Mål och syfte  

I takt med kommunernas minskade ekonomiska marginaler, som även berört Uddevalla, 
arbetar många kommuner med att se över sina intäkter, bland annat sina taxor. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett generellt uppdrag från fullmäktige att se över sin 
ekonomi. I linje med det har samhällsbyggnadsnämnden förtydligat uppdraget till 
förvaltningen att arbeta fram ett förslag till en ny taxekonstruktion för planarbetet.  
Målsättningen med uppdraget är att öka självfinansieringen av planverksamheten för att 
nå en finansieringsnivå som i så hög grad som möjligt motsvarar självkostnadsnivån.  
Syftet med uppdraget är att samt hitta en ny taxemodell som för att nå en bättre 
koppling mellan nedlagd tid och taxenivåerna. 

Detaljplaner 

Kommunens nuvarande taxa för planverksamheten bygger på ett koncept som SKL 
(numer SKR) tog fram på 1990-talet. Taxekonstruktionen är baserad på yta och räknas 
ut via en ekvation. Samhällsbyggnadsförvaltningen har noterat att många har uppfattat 
taxekonstruktionen vara svår att förstå och förutse.  
När taxan konstruerades värderades inte planernas komplexitet så högt som vi idag har 
behov av. Det var ytan som helt stod i fokus för plantaxan, där övriga förutsättningar 
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mer eller mindre förutsattes vara lika.  
Den befintliga taxans konstruktion bygger på grundformeln: 
planavgift = mPBB x np x OF x PF x (N) 
mPBB = milliprisbasbeloppet 
np = svårighetsfaktor, justeras beroende på planens svårighetsgrad vilket framgår av den 
antagna planen 
OF = objektsfaktor, redovisas i tabell 1, blad 5 i befintlig plantaxa, är ytbaserad och 
bygger på en summa av bruttoytan + öppenytan 
PF = planfaktorn, redovisas på Blad 16 i befintlig plantaxa och är en faktor som ska 
fånga upp en klassning av den åtgärd som ska genomföras 
(N) = en justeringsfaktor som syftar till att anpassa avgiftsnivå till lokala förhållanden. I 
praktiken har storleken på N utvecklats efter kommunernas storlek. 
Principen för taxeberäkningen som den formulerades i taxebestämmelsen: 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N 

lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring 

eller om särskilda beslut fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 

I ett försök att kompensera för de unika förutsättningarna som alla planområden brottas 
med har Uddevalla tillfört en egen parameter (np) i den ekvation som låg till grund för 
plantaxan. Förändringen nådde en bit på vägen, men det är fortfarande ett trubbigt 
verktyg som inte fullt ut tar hand om de unika förutsättningarna.  
Uddevalla har valt att inte förändra de grundläggande parametrarna (OF och PF) i 
ekvationen i någon större omfattning, vilket har gjort att avgiftsfinansieringen varit låg. 
Objektsfaktorn påverkar inte enbart plantaxan utan har även effekt på flera taxor inom 
bygglovshanteringen.  
Förvaltningen lämnade under 2018 förslag på en förändrad taxa där ekvationen fanns 
kvar, men där de grundläggande parametrarna förändrades och anpassades till andra 
kommuners nivåer. Nämnden var inte intresserade av den utvecklingen. Utifrån det 
ställningstagandet har det nya uppdraget växt fram.  

Överväganden kring detaljplaner och områdesbestämmelser 

Varje plats och varje planarbete är unikt, utifrån platsens förutsättningar, vilket kräver 
olika insatser och skiftande utredningsinsatser. En liten yta kan vara mer komplicerad, 
kräva mer insatser att planlägga jämfört med en stor yta. Ytmåttet som bas för taxan blir 
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därmed inte rättvisande i förhållande kostnaderna för framtagandet av planen. Eftersom 
inget planområde är det andra helt likt riskeras likabehandlingen i taxeberäkningen 
sättas ur spel om ytan för planområdena ska utgöra bas för beräkning av plantaxan. 
Istället bör planområdenas planmässiga förutsättningar och komplexitet ligga till grund 
för taxans beräkning för att bättre svara likabehandlingens mål, syfte och principer.  
Förvaltningen konstaterar att en tidsbaserad taxa blir ett mer rättvisande instrument för 
likabehandlingsprincipen. Den skapar också en bättre grund för en högre 
finansieringsgrad. Givet varje plans unika förutsättningar är det också svårt att jämföra 
kostnader och handläggningstider för framtagande av planer. Flera andra kommuner är 
nu på väg att, på olika sätt, övergå till taxekonstruktioner där yta som bas överges till 
förmån för någon form av timdebitering. 

Förslagen kring förändrad plantaxa 

Grundläggande principer för den nya taxan. 
- Den som får en nytta av planen ska bära kostnaden för planens framtagande.  
- Kostnadsansvaret ska, i möjligaste mån, regleras i avtal mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören/exploatörerna. 
- För gällande planer, som inte betalats genom planavtal, ska planavgiften 

beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och eventuella öppenarea som 
aktuellt lov avser i förhållande till planens bruttoarea och planens totala kostnad.  

I exploatörens kostnadsansvar ingår: 
- kommunala handläggningstiden i enligt plan- och bygglovstaxans fastställda 

timtaxa,  
- de externa utredningar som kommunen anser är nödvändiga i planarbetet samt 

andra oförutsedda kostnader.  
Avbrutna planer ska debiteras för nedlagd tid enligt planavtalet. 
I de fall ett planområde omfattar flera exploatörer ska planavgiften fördelas 
schablonmässigt mellan de olika exploatörerna i förhållande till respektive exploatörs 
kostnader och nytta av planen i enlighet med vad samhällsbyggnadsnämnden 
tillsammans med exploatörerna i övrigt överenskommer i planavtalet. 
För planer, som inte regleras genom planavtal, ska planavgift betalas av den som söker 
bygglov. Planavgiften ska då beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och 
eventuella öppenarea som aktuellt lov avser i förhållande till planens bruttoarea och 
planens totala kostnad. 
På så vis kommer varje enskild del i planen, över tid, att finansiera planens 
framtagande.  
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I den gällande taxan återfinns viss taxebefrielse för den yta som är mindre än 50 m2. 
Den nya taxan lämnar inga sådana rabatter, vilket gör att de befintliga tröskeleffekterna 
arbetas bort ur den nya taxan. Varje enskild avgift blir istället proportionell mellan den 
sökta åtgärden och den totala plankostnaden. 

Planbesked 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i samband med översyn av plantaxan 
också ska ske en översyn av taxan för planbesked, då båda dessa taxor har kopplingar 
till planprocessen. 
Nuvarande taxa är konstruerad med en beräkningsbas i yta för tänkt bebyggelse i tre 
block; enkel åtgärd, medelstor åtgärd respektive stor åtgärd. Respektive åtgärd 
multipliceras med en del av milliprisbasbeloppet (mPBB). 

Enkel åtgärd 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
Mindre projekt av enklare karaktär:  

- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter 
eller - ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 
eller  

- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller  
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.  
- Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd 

mark av samma karaktär.  
- Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 

enkelt planförfarande. 
Enkel åtgärd debiteras med 150 mPBB (47.300 * 0,15 = 7095 SEK) 

Medelstor åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
Medelstor åtgärd debiteras med 300 mPBB (47.300 * 0,3 = 14190 SEK) 

Stor åtgärd 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:  
Projekt av större omfattning:  
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- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller  
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller  
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.  
- Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

Överväganden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att även taxan för planbesked ska omfattas av 
en tydligare koppling mellan nedlagd handläggningstid och den avgift som kommunen 
debiterar den sökande. Den genomsnittliga handläggningstiden bedöms vara 30 timmar, 
där kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för de enskilt 
största delarna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att taxa ändras till en rak timdebitering, i 
enlighet med den fastlagda timtaxan, med utgångspunkt i att handläggningen 30 timmar, 
oavsett storlek på planen. Med gällande timtaxa medför det en avgift om 28.680 SEK. 
Om handläggningen av planbeskedet uppskattas ta längre tid än 30 timmar ska även 
dessa timmar debiteras sökanden.  
Rabatten för tillbakadragen respektive avslagen ansökan avskaffas. Vid återtagande av 
planansökan ska nedlagd tid debiteras sökanden. 

Förslagen kring förändrad taxa för planbesked 

Förvaltningen föreslår timersättning enligt fastställd timtaxa med ett minimibelopp 
motsvarande 30 timmars handläggningstid. 
Om handläggningstiden övergår 30 timmar ska de överskjutande timmarna debiteras 
sökanden. 
Vid återtagande av planansökan ska kommunens nedlagda tid debiteras sökanden. 

Införande 

Tidplan 

Den nya taxan föreslås införas från och med 1 januari 2021 och omfatta de planavtal 
som tecknas därefter oavsett när beslutet om planbesked fattades. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver en period om cirka 2 månader för att kunna 
utbilda berörd personal samt anpassa IT-systemen utifrån de nya förutsättningarna. För 
att möjliggöra detta behöver fullmäktige fatta beslut senast i oktober 2020.  



 

 
 
 

 6 (6) 

2020-05-12 

 

 

 

      

     

    

  

Fastställande av plankostnader 

Under införandet av den nya taxan blir det bli nödvändigt att fastställa de kommunala 
kostnaderna för varje enskild detaljplan. Förvaltningen har inlett ett utredningsarbete för 
att kunna göra rättvisa bedömningar inför framtida beslut. Arbetet är inte klart men 
bedöms inte hindra ett införande av den nya taxan. Respektive detaljplans kostnader 
bedöms kunna hanteras från fall till fall, i den ordning byggärenden aktualiseras i 
respektive plan.  
Det är också möjligt för nämnden att besluta om att äldre planer som saknar planavtal 
kan anses vara finansierade och därmed befria sökanden från planavgift.  

Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom varje plan är unik är det svårt att förutse de ekonomiska konsekvenser för de 
som söker planbesked. Vissa planer kan bli billigare med de flesta planarbeten kommer 
sannolikt att medföra en högre debiteringsgrad från kommunens sida.  
För kommunen kommer självfinansieringsgraden av planarbetet att öka.  
Huruvida en intäktsfördelning mellan de i planarbetet bidragande förvaltningarna och 
enheterna ska gå till får studeras vidare. I en sådan studie måste man skilja mellan de 
arbeten som ska vara avgifts- respektive kommunbidragsfinansierat. Dessa studier 
bedöms inte ha någon direkt påverkan på en förändrad taxekonstruktion.  
Den förändrade taxekonstruktionen förväntas medföra en högre kvalitets- och 
kostnadsmedvetenhet vilket skapar förutsättningar för ökad effektivitet och kortare 
handläggningstider.  
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och 
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda 
att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  

 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 
 

* beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

* beslut om lov,  
* tekniska samråd och slutsamråd,  
* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
* framställning av arkivbeständiga handlingar,  
* kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för 
att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger 
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt 
ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL. 
 
§ 2 Allmänna bestämmelser 
 
2.1 Beräkning av avgift enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N 
lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. 
 
N=1,2   
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring 
eller om särskilda beslut fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter: 
HF Handläggningsfaktor 
KOM Faktor för kommunicering 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 
N Justeringsfaktor, anges tidigare i detta dokument 
OF Objektfaktor 
ha Hektar 
KF Kartfaktor 
MF Mätningsfaktor 
PF Planavgiftsfaktor  
np justerfaktor för planens svårighetsgrad, faktorn framgår av den antagna 

planen 
 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-
 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard 
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 
noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler 
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timavgift. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.   

Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt 
uppdrag besluta om sådan. 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
 
2.2 Avgiftens erläggande 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne 
tillställts Samhällsbyggnadsnämndens beslut eller om särskilt beslut inte fattas i 
ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits. 
 
Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta kan, om nämnden finner det lämpligt, 
debiteras senare.  
 
Avgift får även uttagas i förskott. 
 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av 
lovavgift för samma åtgärd. 
 
2.3 Överklagande 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsnämnden eller 
motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt 10 kap. kommunallagen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 13 kap. 3 § plan- och 
bygglagen lämna in handlingarna till beslutande myndighet inom tre veckor från den 
dag klaganden fått del av beslut. 
 
§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
 
3.1 Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott 
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att 
kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription 
sker efter tio år. 

3.2 Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
från förfallodagen tills betalning sker. 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 1 Ny- och tillbyggnad 
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader – Bruttoarea 
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF 1 HF 2 

Mindre än 16 m2 2 17 15 

16-34 2 17 18 

35-50 3 17 18 

51-70 4 17 24 

71-99 5 24 28 

100-150 7 24 28 

151-199 8 24 28 

200-250 10 24 28 

251-299 11 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 85 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Härutöver  + 3/1000 m2 24 28 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ 
beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 

  



    
  
   
  Blad 6 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 
givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning  
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning 

7 

 

Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärder Handläggningsfaktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

Startbesked inklusive tekniskt samråd och 
fastställande av kontrollplan 

10 

Startbesked och fastställande av kontrollplan 5 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd 3 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 



    
  
   
  Blad 7 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter 
 
Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning vid 
nyetablering utan förhandsbesked 
utanför detaljplan 

30 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 30 % påslag på bygglovavgiften 

Tidsbegränsat bygglov 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 75 % av bygglovavgift 

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 
lagerbyggnad, växthus), minst 99 m2 

0,5 x OF enligt tabell 1, dock lägst 5 

 

Tabell 4 Avgift vid kungörelse, kommunicering, underrättelse m.m.  
Denna tabell används när kungörelse, remisser, underrättelse/hörande av sakägare, 
kommunicering m.m. krävs. Avgiften tillkommer utöver de avgifter som visas i de 
flesta ovanstående tabeller. Avgiften för ev. kungörelse av beslut i Post- och Inrikes 
Tidningar (POIT) kan även tillkomma enligt tabellen nedan.  
Avgift = KOM x mPBB x N 
Kungörelse, kommunicering, 
remiss till annan myndighet, 
underrättelse eller hörande på 
annat sätt 

Kommentar KOM 

Ärenden som behöver kungöras, 
kommuniceras, remiss eller 
underättelse via brev eller liknande. 

Inklusive avgift för POIT (om 
ytterligare externa avgifter 
uppkommer kan dessa 
tillkomma). 

20 

Ärenden som behöver kungöras  
eller underättelse via ortstidning 
eller liknade 

eller Tidersättning (minst 1 tim) 
+ annonskostnad 

80  
 

 



    
  
   
  Blad 8 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 5 Avgift för besked 
Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 100 x mPBB  

Ingripandebesked Tidersättning (minst 1 tim) 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning 
av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid 
bygglovprövningen) 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 4. 

Tabell 6 Avgift för avslag m.m. 
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 
Åtgärd Avgift 

Beslut om anstånd i avvaktan på 
plan 

Ingen avgift 

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som förhandsbesked 

Om inget annat anges i respektive tabell ska 
full avgift HF 1 eller tidersättning för 
nedlagd tid debiteras 

Avvisande/avskrivning/återkallad 
av ansökan/anmälan 

OF 2  HF 7 

Nekat startbesked Avgift HF 2 eller tidersättning för nedlagd 
tid 

Tabell 7 Övriga åtgärder 
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
Åtgärd OF HF1 HF2 

Balkong 1-2 st. 2 17 15 

Balkong fler än 2 st. 4 17 15 

Fasadändring mindre 9 kap. 2 § 3 c 
PBL 

1 17 15 

Fasadändring större 9 kap. 2 § 3 c 
PBL 

3 17 15 

Ändrad användning 9 kap. 2 § 3 a 
PBL 

OF enligt 
tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

Inredande av ytterligare bostad eller 
lokal 9 kap. 2 § 3 b PBL 

OF enligt 
tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

Frivilligt bygglov Avgift enl. normal taxa 

  



    
  
   
  Blad 9 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 8 Bygglov för anläggningar 
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Vid angivet att OF ska multipliceras med faktor 0,X gäller det OF (inte kvm). 

Anläggning OF HF1 HF2 

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, motorbanor och 
golfbanor. 

Tabell 1 x 0,3 17 15 

Transformatorstation 4 17 15 

Murar och plank, liten inverkan på omgivning 3 17 15 

Murar och plank, stor inverkan på omgivning 5 17 23 

Parkeringsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Upplag/ materialgård Tabell 1 x 0,2 17 15 

Tunnel/ bergrum Tabell 1 x 0,3 17 15 

Begravningsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar 
för kemiska produkter som är hälso- och 
miljöfarliga och för varor som kan medföra 
brand eller andra olyckshändelser. 

Tabell 1 17 15 

Prövning av ansökan om bygglov för mast, torn 
eller vindkraftverk över 20 m högt 

Höjd x 0,1 24 28 
 

Anläggning i vatten  

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Småbåtshamn/marina för fler än 14 båtar  Tabell 1 x 0,5 24 28 

Hamn över 5000m2, 
flera bryggor 

för fler än 14 båtar  Tabell 1 x 0,5 24 28 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

 

Tabell 9 Bygglovsavgift för skyltar och ljusanordningar 
Prövning ska ske som för byggnader  
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
Större och komplicerade ärenden kan kräva lång handläggningstid. För dessa fall kan 
tidersättning tas ut. 

Typ Påverkan på stadsbilden OF HF1 HF2 
Prövning av skylt  Liten  2 17 15 
 Stor 6 17 15 
-  därutöver per skylt 
i ansökan  

Liten  1 7 7 

 Stor  2 17 15 
Skylt på skyltpelare 
≤ 3m hög 

Liten  2 17 15 

 Stor  5 17 15 
Skylt på skyltpelare. 
Högre än 3m 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 
Ljusanordning vid 
idrottsplats eller likn. 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 10 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Rivning OF HF 1 HF 2 

mindre än 16 m2 1 7 13 

16-60 m2 1 17 15 

61-250 m2  1 24 28 

250-1 000 m2  2 24 28 

Större än 1 000 m2  3 24 28 

 
  



    
  
   
  Blad 12 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = mPBB x OF x HF2 x N 

Åtgärd OF HF2 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad. 1,5 15 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av hiss. 1,5 15 

Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden. 

4 15 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation för 
enbostadshus och komplementbyggnader. 

2 15 

Ventilationsanläggning övriga. 4 15 

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som skyddas 
genom områdesbestämmelse eller detaljplan. 

1 15 

Avsevärd ändring av planlösning. 4 15 

Ändring av bärande konstruktion 4 15 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. t.ex 
anslutning av kommunalt VA, stambyte, fettavskiljare. 

2 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk lägre än 20m 
och inte bygglovspliktigt. 

3 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk högre än 
120m och/eller med miljöprövning. 

- Tid- 
ersättning 

Rivning utanför detaljplan för byggnader som inte kräver rivningslov 
eller är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring. 6 kap. 5-6 §§ PBF. 

2 15 

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7§ PBL i DP har 
undantagits från krav på bygglov. Om detta kräver anmälan enligt 6 
kap. PBF. 

2 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 
a § PBL om byggnaden ska inrymma bostad.  

5 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 
a § PBL om byggnaden inte inrymmer bostad.  

3 15 

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett 
komplementbostadshus. 

4 15 

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.  5 15 

Tillbyggnad (och takkupa) som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 
PBL. 

4 15 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 13 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll) 
Avgift = OF x HF2 x mPBB x N 

Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser  

Åtgärd OF HF2 

Ny sakkunnig 2 12 

 

Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 
1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim) 

 

  



    
  
   
  Blad 14 

Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta 
Avgift = KF x mPBB x N  
 

Typ av karta Nybyggnadskartfaktor 
(KF) 

Fullständig nybyggnadskarta med fältkontroll 110 

Enkel nybyggnadskarta karta med fältkontroll 90 

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll 50 

Lokaliseringskarta 15 

 

Tabell 16 Avgift för utstakning 
Utstakningsavgift = MF x mPBB x N 

Objekt/tomtyta Utstakningsfaktor  

(MF) 

Bostadshus eller annan lokal (tex industri, handel o.s.v.) 120 

Bostadshus med kompletterande byggnad 140 

Kompletterande- eller tillbyggnad  50 

Extra utstakning utöver ovan nämnda Enligt timtaxa 

Tabell 17 Lägeskontroll 
Avgift = MF x mPBB x N (moms 25 % tillkommer) 

Objekt  Mätningsfaktor (MF) 

Lägeskontroll 40 

 

Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta  
Kartavgift = ha x mPBB x KF x N (moms 6 % tillkommer) 

ha KF/ha 

0,1-5,0 15 

5,1-30,0 8 

30,1-100,0 4 

100,1- 2 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 19 Gränsvisning 
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 

Objekt MF 

Gränsvisning Timtaxa 

 

Tabell 20 Stomnätsuppgifter 
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 

Koordinater och skiss Mätfaktor (MF) 

För de två första 
 

6 

För resterande  
 

3/st 

 

Tabell 21 Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster 
Avgift = MF x mPBB x N (Moms 25 % tillkommer) 
Objekt MF 

GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster Timtaxa 

 
 
Taxa för förrättningsverksamheten 
Taxan följer statliga Lantmäteriets taxa förutom att statliga Lantmäteriet har ett 
grundbelopp på förstadagsåtgärder. KLM Uddevalla tillämpar timtaxa även på 
förstadagsåtgärder. 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 22a Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 
Planavgift kan tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras 
eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift 
ut senast vid beslut om kontrollplan (anmälan), se tabell nedan.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på 
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande 
grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller 
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det 
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift 
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner 
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens 
område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen 
(t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 
1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas 
planfaktor som för nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA. 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: Vid plansamråd 25 %, vid granskning 
25 %, efter antagande 50 %. 

Grundformel planavgift = mPBB x np x OF x PF x (N)  

OF sätts enligt tabell 1 t o m 9 999 m2. Area däröver åsätts OF = 125. 

 PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 18 12 5 

Detaljplan inkl program 35 24 10 

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan 24 14 - 

np – justeras beroende på planens svårighetsgrad, vilket framgår av den antagna 
planen. 
 

Komplementbyggnader under 50 m2 ingen planavgift. 
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 22b Avgift för planbesked 
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan. 

Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller 
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av 
samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp) 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller 
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 

Avgift för positiva och negativa planbesked resp återkallade ansökningar 
Positiva besked debiteras med 100% av ovanstående belopp. 
Negativa besked debiteras med 60% av ovanstående belopp. 
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30% av 
ovanstående belopp.  
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Ersätter KF beslut 2017 § 332, 2017-12-13 

Tabell 23 Timtaxa vid tidersättning 
Tabellen visar avgiften per timme vid tidersättning.  
 
Avgiften per timme är 17 x mPBB x N.  

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för externa lokaler 
som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.  
 



Planbesked  
En begäran om planbesked får enligt 5 kap 2 § PBL göras av den som har för avsikt att vidta en åtgärd 

som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, ändras eller upphävs. 

Samhällsbyggnadsnämndens avgift för planbesked motsvarar 30 timmars arbete. Om arbetet 

uppskattas överstiga 30 timmar kommer avgiften för planbesked att utgå i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastslagen timersättning i överenskommelse med sökanden. Avgift utgår även 

vid negativt besked. Vid återtagande av ansökan om planbesked utgår avgift för nedlagd tid.  

 Avgift för detaljplanearbete och områdesbestämmelser samt 

planavtal 
Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstått för att upprätta, ändra eller upphäva 

detaljplan eller områdesbestämmelser – separat eller i anslutning till handläggning av ett annat 

ärende. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och 

områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnader för eventuella 

program i detaljplaneprocessen är inberäknad i planavgiften.  

En planavgift ska motsvara Samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för arbete utfört av egen 

personal och eventuellt inhyrd personal. Kostnaden beräknas enligt den tid (antal timmar) som 

erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för handläggningen. I kostnaden ingår också 

ersättning för verksamhetens andel av gemensamma kostnader.  

Avgift för detaljplanearbete regleras genom avtal mellan exploatör och samhällsbyggnadsnämnden.  

För uppdragets nedlagda arbetstid debiteras tidsersättning enligt handläggningskostnad per timme. 

Utöver nedlagd arbetstid reglerar planavtalet exploatörens betalningsansvar för övriga med 

planarbetet sammanhängande kostnader som till exempel grundkarta, fastighetsförteckning och 

övriga nödvändiga utredningar som behövs för prövning av planen. Samtliga utredningar ska 

bekostas av exploatören. 

Det är samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som krävs för planarbetet. Det är 

även samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar exploatören kan beställa/tillhandahålla 

respektive vilka utredningar som det är lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden utför eller beställer. 

Om ytterligare utredningar skulle behövas som inte omfattas av planavtalet ska även dessa ersättas 

av exploatören. Den handläggning som krävs för hantering av utredningar debiteras exploatören 

baserat på tidsåtgång.  

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det behövs ett program för att underlätta planarbetet, 

ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett program har upprättats i förväg ska 

hela eller delar av kostnaden ingå i planavgiften om programmet fortfarande är aktuellt och bidrar till 

att planarbetet underlättas.  

Om ett planarbete har flera exploatörer fördelas planavgiften schablonmässigt mellan de olika 

exploatörerna i förhållande till deras nytta av planen i enlighet med vad samhällsbyggnadsnämnden 

tillsammans med exploatörer i övrigt överenskommer.  

För gällande planer, som inte betalats genom planavtal, ska planavgift betalas av den som söker 

bygglov för åtgärder enligt gällande bestämmelse i samband med beslut om lov. Avgiften beräknas 

proportionerligt utifrån den bruttoarea och eventuella öppenarea aktuellt lov avser i förhållande till 

detaljplanens totala bruttoarea, öppenarea och planens totala kostnad 
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Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, prognos för 2020 

Sammanfattning 

Ekonomiskt bistånd, huvudsakligen försörjningsstöd som tidigare tillhört 
socialnämnden, ligger sedan 15 februari 2020 organiserat under kommunstyrelsen. När 
det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd, så har socialnämnden haft en särskild 
konstruktion som bestod i 34 mkr inom nämndens ram och en central reserv på 14 mkr, 
vilka har utgått som ett preliminärt kommunbidrag på totalt 48,0 mkr. Bedömningen för 
året är att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd uppgår till 76,7 mkr, vilket 
medför ett behov av utökat kommunbidrag på 28,7 mkr.  
 
Med tanke på förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en 
nedåtgående konjunktur, så sattes årets prognos till att öka ytterligare 10–15 mkr (från 
65 mkr). Trots utmaningarna med ny organisation, högt ingångsläge av hushåll (ca 840 
vid årsskiftet), nedåtgående konjunktur, samt låg samverkan från arbetsförmedlingen, så 
har kommunen klarat att ”hålla nere” antal hushåll. Under perioden januari-augusti 
2019, så ökade antal hushåll med 10 %. Under samma period i år 2020 har i stället 
antalet hushåll minskat med 3 %. Anledningen till detta beror till största delen på att 
man lyckats skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med 
avslag som beslut. Kommunen ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett 
snitt på drygt 830 hushåll per månad. 
 
När sist prognos gjordes för 2021, så pekade mycket på att kommunen skulle kunna 
minska kostnaderna för försörjningsstöd. Nu är det mycket osäkert på grund av 
effekterna efter covid-19.  
 
Över- eller underskott från budget redovisas som en särskild upplysning i 
kommunstyrelsen redovisning i årsbokslutet. Förvaltningen återkommer med en 
prognos för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen tillförs 28,7 mkr som kompensation för ökade kostnader för 
försörjningsstöd 2020 
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Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Sebastian Johansson, Annette Jonasson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 
egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 
migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 
val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 
förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 
andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 
valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 
får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 
migrationsverket.   
  
När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 
skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 
beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 
sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  
När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 
dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  
att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 
Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg). 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande, 

anmälan nr.2 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 
egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 
migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 
val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 
förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 
andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 
valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 
får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 
migrationsverket.   
 
När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 
skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 
beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 
sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  
När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 
dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 
Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg) 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i att minska segregationen, så trädde en ändring i Lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. och förordningen (1994:361) om mottagande av 

asylsökande m.fl. i kraft från årsskiftet. Uddevalla kommun är en av 32 kommuner som 
berörs av denna lagändring (de kommuner som regeringen pekat ut har områden med 
stora socioekonomiska utmaningar). De nya reglerna om eget boende för asylsökande 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(6) 

2020-08-31 Dnr KS 2020/00154 

  

 

 

 

har ändrats för att kunna ge asylsökande bättre förutsättningar för ett socialt hållbart 
mottagande. 
I praktiken innebär det att migrationsverket har upprättat en lista med kommunområden. 
Om asylsökande väljer att bosätta sig på egen hand i något område på denna lista, så 
utgår ingen dagersättning från migrationsverket. De får alltså försörja sig själva.  
Uddevalla kommer nu troligen att få se en minskning av egenbosatta asylsökande i 
kommunen och i förlängningen även egenbosatta med uppehållstillstånd (eftersom 
egenbosatta asylsökande som fått uppehållstillstånd, oftast bor kvar inneboende på 
samma ställe tills de fått tillgång till en egen bostad). 
 
Länsstyrelsen har rätt att yttra sig i vårt val av områden innan vi skickar in dessa till 
migrationsverket. Länsstyrelsen tillstyrkte 2020-03-09 vårt tidigare val av områden. 
Utdrag ur yttrandet: Länsstyrelsen anser att de kriterier som Uddevalla kommunen har 

valt för att identifiera områden att undanta från asylsökandes egenbosättning är 

relevanta indikatorer på att områdena i fråga har socioekonomiska utmaningar. 

Länsstyrelsen anser att kommunens urval av områden är tillräckligt snävt. Uddevalla 

kommuns urvalskriterier indikerar att de områden kommunen vill undanta är de 

områden som gjorde att kommunen togs upp i förordning (2018:151) och inga andra. 

Det faktum att trångboddhet är känt i dessa områden och att asylsökande bosätter sig i 

områdena i högre utsträckning än i kommunen i övrigt stärker bedömningen.    

 
När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka DeSO (demografiska 
statistikområden) områden som vi skulle anmäla in till migrationsverket (som gäller 
från 1 juli), så tog vi alltså redan då hänsyn till faktorerna som beskriver sociala och 
ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte sig starkt: Norra 

Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg. Områden Östberget-Tureborg hade 
redovisat ännu mer oroande statistik ifall områdesindelningen var enbart Tureborg. Vi 
vet att Tureborg i så fall redovisat resultat likt Norra Dalaberg och Norra Hovhult.  
 
De två områden som ligger ”närmast” efter är Skogslyckan och Unneröd-Ramneröd.  
Det skiljer dock stort mellan våra tre föreslagna områden och de övriga två.  
Andel utländsk bakgrund är dubbelt så hög (ca 75 % mot ca 35 %). 
Andel långtidsinskrivna arbetslösa är dubbelt så hög (drygt 20 % mot 10 %). 
Andel lågutbildade är nästan dubbelt så hög (drygt 30 % mot 17 %). 
Andel förvärvsarbetade är nästan 20 procentenheter lägre (ca 50 % mot ca 70 %). 
Andelen som lever på ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla, är tre gånger 
så stor (ca 18 % mot 6 %). 
Valdeltagandet är ungefär det samma, men är 10–15 %-enheter lägre än kommunsnittet 
(ca 67–70 % valdeltagande till kommunfullmäktige och ca 70–75 % till riksdagen). 
Vi redovisar inga siffror gällande skolresultat åk.9, men vet att det skiljer stort. 
 
Bilden har förtydligats ytterligare om att kommunen bör anmäla in samma tre områden 
till migrationsverket senast den 19 oktober. 
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Kommunen är indelad i 34 DeSO områden. Från vänster: Norra Dalaberg, Norra 
Hovhult, Östberget-Tureborg, Skogslyckan, Unneröd-Ramneröd.  
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Antalet asylsökande minskar i landet. Det är dock fortfarande så att de flesta i 
Uddevalla är egenbosatta, ca 65 % och de allra flesta av dessa bor i våra mest 
socioekonomiskt utsatta områden. Begränsningen av egenbosatta asylsökande är till för 
att minska utsattheten och trångboddheten. 
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Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Sebastian Johansson, Markus Hurtig, Annette Jonasson 
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Nya regler för anmälan av områden med sociala 
och ekonomiska utmaningar gällande eget 
boende för asylsökande (EBO) 
 

Den 15 augusti 2020 ändrades 7 b och c §§ i förordning (1994:361) om mottagande 

av asylsökande m.fl. gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska 

göras. Innan en kommun anmäler ett eller flera områden i kommunen till 

Migrationsverket ska länsstyrelsen yttra sig. Av yttrandet ska framgå om 

länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. Kommunen får inte anmäla ett 

område som länsstyrelsen invänt mot. 

 

Bakgrund 
Sedan den 1 juli i år är huvudregeln att en asylsökande inte har rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag om han eller hon på egen hand ordnar en egen 

bostad i en del av en kommun som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar 

och som anges på Migrationsverkets förteckning över anmälda områden. 

 

Det är endast de 32 kommuner som finns med i bilagan till förordningen 

(2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

som kan göra en anmälan. Ni får den här informationen eftersom er kommun finns 

med i bilagan. 

 

DeSO-koder används för att identifiera områden 
För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar ska även fortsatt 

Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden (DeSO) 

användas. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer 

läns- och kommungränserna, där varje område har en unik kod. På 

https://www.scb.se finns mer information om vad DeSO-koder är. 

 

Länsstyrelsens yttrande  
Migrationsverket ansvarar för att förteckningen över de områden som anmäls av de 

aktuella kommunerna är uppdaterad. Innan kommunen kan göra sin anmälan ska 

länsstyrelsen yttra sig över det eller de DeSO kommunen avser att anmäla. 

Yttrandet från länsstyrelsen ska bifogas kommunens anmälan till Migrationsverket. 

En kommun får inte anmäla ett DeSO som länsstyrelsen invänder mot. Det framgår 

av det nya regelverket som började gälla den 15 augusti 2020.  

 

För att säkerställa att de DeSO kommunen anmäler kommer med på förteckningen 

är det viktigt att det tydligt framgår att kommunens anmälan överensstämmer med 

länsstyrelsens yttrande.   

  

https://www.scb.se/
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Det här behöver ni göra nu 
 Ta hjälp av SCB:s kartverktyg Regina för att ta reda på vilken DeSO-kod 

era valda områden har. Använd webbläsaren Microsoft Edge. 

1. När kartverktyget har öppnats finns det i högra hörnet en ruta med 

Lagerlista/Teckenförklaring. Bocka i DeSO. 

2. I den vågräta rutan till vänster, tryck på DeSO. 

3. Skriv in er 4-siffriga kommunkod i rutan för DeSO-kod. 

4. Tryck på sök. Kommunens DeSO och kommungränsen kommer att visas på 

kartan. Detta kan ta några sekunder. 

 

 Ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över de delar ni kommit fram till. 

 När länsstyrelsen yttrat sig över kommunens val av områden kan 

kommunen anmäla aktuella koder till Migrationsverket genom att skicka 

blanketten som bifogas detta brev med e-post till anmala-omrade-

ebo@migrationsverket.se. 

  

 

Anmäl så snart som möjligt 
Anmälan om aktuella DeSO kan ske från och med nu. 

Förteckningen ska vara uppdaterad senast 31 oktober och kommer att gälla från 1 

januari 2021. För att komma med på den behöver anmälan ha kommit in till 

Migrationsverket senast den 19 oktober 2020. Observera att tidigare anmälda 

områden inte kommer gälla efter den 31 december 2020 om ingen ny anmälan 

inkommit i tid. 

 

Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas men 

gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till. 

För att lägga till områden på den förteckning som gäller från nästkommande 

årsskifte bör anmälan ha kommit in senast två veckor före den 31 oktober 

respektive år. 

 

Information på migrationsverket.se 
Migrationsverket har tagit fram en teknisk lösning så att enskilda personer kan gå 

in på Migrationsverkets webbplats och kontrollera om en viss adress finns i ett 

område som tagits med på förteckningen. Förteckningen finns också publicerad på 

hemsidan under Öppen data.  

 

Om ni har frågor 
Tveka inte att mejla till anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se 

om något är oklart. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna-Johanna Viking, processledare 

Jaqueline Bajo Lundberg, processledare 

 

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen 

Migrationsverket 

mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Oppna-data.html
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
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Handläggare 

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

 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

för kommunstyrelsen, valnämnden samt kultur och 

fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer inkom i mars 2020 med grundläggande granskning 2019. 
  
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiuppföljning. Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt 
ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 
socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera 
områden från kommunens riktlinjer.  
  
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren.  
 
Kommunstyrelsen samt valnämnden har tidigare avlämnat svar å rapporten. Nu har även 
kultur- och fritidsnämnden och överförmyndaren inkommit med svar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar som svar att nämnden avser att ändra sina rutiner 
avseende ekonomiuppföljning innebärande att även de sk controllerrapporterna kommer 
att föredras nämnden.  
 
Överförmyndaren skriver att de kommungemensamma dokumenten kommer att 
användas från och med nästa interkontroll. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 90. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 
Överförmyndarens beslut om svar på revisionsrapport grundläggande granskning 2020-
09-01. 
Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 
Följebrev till grundläggande granskning.    
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens svar till revisorerna, 
 
att godkänna överförmyndarens svar till revisorerna.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Revisorerna 
Kultur- och fritidsnämnden 
Överförmyndaren 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KFN 2020/00081  

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att 
ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Granskningen 
omfattade kommunstyrelsen, samtliga nämnder, beredningar samt överförmyndaren. 
  
Granskningsrapporten innehåller en rekommendation till kultur och fritidsnämnden att tillse 
att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så att 
kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 
  
Kommunrevisionen har bett om ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning 
av rekommendationerna som redovisas i rapporten senast 2020-06-25. 
  
Kommunens regler när det gäller uppföljning av verksamhet och ekonomi är att detta 
ska ske tre gånger per år via delårsrapporter utifrån resultatet i januari-april och januari-
augusti samt ett årsbokslut januari-december. Däremellan ska det göras en förenklad 
ekonomisk uppföljning i en så kallad controllerrapport utifrån resultatet januari-februari 
och januari-oktober. Denna controllerrapport är ett komplement till kommunens två 
delårsrapporter.  Rapporten är inte heltäckande utan innehåller väsentliga ekonomiska 
storheter av betydelse för ekonomin. Målgruppen är både politiker och förvaltningar 
med syfte att ytterligare förbättra kontrollen över ekonomin och inspirera till fördjupade 
analyser hos förvaltningarna om resultaten ger anledning till detta. 
  
Vid en genomgång av kultur och fritidsnämndens protokoll så framgår det att 
förvaltningen avrapporterar delårsbokslut och årsbokslut. Det som inte framkommit i 
protokollen är om och hur förvaltningen har avrapporterat controllerrapporterna.  
  
Kultur och fritidsförvaltningen förändrar sina rutiner omedelbart så att 
controllerraporterna kommer att delges nämnden via föredragning i mars och november. 
Rapporteringen kommer även att protokollföras. 
  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-05-29 
Revisionsrapport, Uddevalla kommun – Grundläggande granskning 2019 
Följebrev – Grundläggande granskning 2019 KS, KFN, VN, ÖF 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovanstående revisionsrapporten besvarad. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna kultur och 
fritidsnämndens svar till revisorerna.   
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-06-17  
Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-17  intygar 
Josefin Florell  
 
Skickat 2020-06-18 till 
Kommunledningskontoret 
EY 
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Handläggare 

Administrativ chef Carina Wiberg Borgh 
Telefon 0522-69 65 10 
Carina.wiberg-borgh@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att 
ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Granskningen 
omfattade kommunstyrelsen, samtliga nämnder, beredningar samt överförmyndaren. 
 
Granskningsrapporten innehåller en rekommendation till kultur och fritidsnämnden att tillse 
att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så att 
kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 
 
Kommunrevisionen har bett om ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning 
av rekommendationerna som redovisas i rapporten senast 2020-06-25. 
 
Kommunens regler när det gäller uppföljning av verksamhet och ekonomi är att detta 
ska ske tre gånger per år via delårsrapporter utifrån resultatet i januari-april och januari-
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storheter av betydelse för ekonomin. Målgruppen är både politiker och förvaltningar 
med syfte att ytterligare förbättra kontrollen över ekonomin och inspirera till fördjupade 
analyser hos förvaltningarna om resultaten ger anledning till detta. 
 
Vid en genomgång av kultur och fritidsnämndens protokoll så framgår det att 
förvaltningen avrapporterar delårsbokslut och årsbokslut. Det som inte framkommit i 
protokollen är om och hur förvaltningen har avrapporterat controllerrapporterna.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen förändrar sina rutiner omedelbart så att 
controllerraporterna kommer att delges nämnden via föredragning i mars och november. 
Rapporteringen kommer även att protokollföras. 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samtliga 
nämnder, beredningar samt överförmyndaren. I figuren nedan redovisas en sammanställd 
bedömning från granskningen utifrån övergripande granskning av styrning, uppföljning och 
intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens styrelse, nämnder, beredningar samt 
överförmyndaren 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Ej tillämpligt 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 

 Att stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 
omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått. 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 

Vi rekommenderar valnämnden att:  

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder, 
beredningar samt överförmyndaren.  

3

3
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed1. Granskningen syftar till att besvara följande 
revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 
 

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning 
framgår av bilaga 1. Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. Granskningens källförteckning 
finns i bilaga 3.  

                                                
1 Kommunrevisionen har under 2019 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styrmodell och riktlinjer2. 
Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna enligt fullmäktiges riktlinjer ska arbeta med 
styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som 
redogörs för i efterföljande kapitel. Utifrån styrmodellen och riktlinjer är vår tolkning att styrelse 
och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi 
styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt 
internkontrollarbete: 

 Styrning för att leva upp till fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget senast i november året innan 
2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag samt 

valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 
3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och 

nämndens egna mått 
 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi  
1. Ha följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 
2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året 
3. Ha översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige3 
4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Ha vidtagit åtgärder för att 

arbeta in underskottet före årets slut 
5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 
6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten4 
 

 Arbete med intern kontroll 
1. Senast i december ha godkänt uppföljning av internkontrollarbete 
2. Senast i december ha antagit ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys 
3. Senast i december ha rapporterat ovan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen 
4. Kommunstyrelsen: Ha utvärderat nämndernas internkontrollarbete samt 

senast i oktober ha fastställt kommungemensamma kontrollpunkter 
 
Granskningens utgångspunkter för valnämnd, överförmyndaren samt kommunfullmäktiges 
beredningar skiljer sig från de utgångspunkter som anges för styrelse och nämnder. Se bilaga 
2 för mer information. 

                                                
2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll. 
3 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska tre controllerrapporter genomföras under året, 
som översänds till kommunstyrelsen. 
4 Hur uppsiktsplikten ska genomföras definieras inte närmare i kommunens styrmodell. Läs mer om våra 
utgångspunkter för granskning av kommunstyrelsens uppsikt i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppsikt, uppföljning, och 
interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med styrelsens presidium. Kapitlet 
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Styrning 

Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019 först i 
december 2018. Kommunstyrelsen har inte inkluderat ett av kommunfullmäktiges åtta 
tilldelade politiska uppdrag5 i sitt styrkort. I kommunstyrelsens samlade uppföljning6 av mått 
framgår att 10 av 23 mått inte når målsättningen för 2019, varav 2 nästan når målsättningen. 
Ytterligare 6 av måtten har inte följts upp för helåret 20197. I övrigt finns inga avvikelser att 
notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Enligt uppgift från kommunledningskontoret har kommunstyrelsens presidium under 2019 inte 
haft uppsiktspliktsmöten med kommunens bolag eller på annat sätt fått rapportering från 
bolagen. I övrigt finns inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt. 

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-
analys 2019 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2019) prognostiserades att kommunen skulle göra ett 
ekonomiskt överskott för 2019 om ca 20-30 mnkr. Negativa avvikelser från budget 
konstaterades under våren i vissa verksamheter, vilket föranlett åtgärder som ska ha 
gett effekt. 

                                                
5 Avser uppdraget ”En projektsatsning görs för att utvidga det samarbetsprojekt som pågått på 

förskolorna på norr och kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och 
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor”. 
6 I uppföljningen ingår både kommunfullmäktiges mått och kommunstyrelsens egna. 
7 Detta beror enligt uppgift på att vissa mått är nya och därför inte gått att bedöma eller att mått inte 
mätts eller redovisats under året. 
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 Kommunen har ålagts att betala högre avgift för tjänstepension än vad som tidigare 

schablonkostnad täckt upp. Detta medför ett större ekonomiskt åtagande för 
kommunen. Enligt presidium och kommunchef pågår en process kring förlikning eller 
återkrav i någon form för att lindra effekterna av pensionsbolagets uppräknade avgifter. 
 

 Presidiet beskriver kommunens brottsförebyggande arbete. Arbetet uppges ha 
intensifierats de senaste åren. Kommunens säkerhetschef leder en lokal grupp för 
brottsförebyggande arbete, där företrädare från bostadsstiftelse, förvaltningar och 
andra aktörer deltar. Syftet med gruppen är att identifiera gemensamma aktiviteter. 
Kommunens brottsförebyggande arbete ska samordnas. Samordningen ska innefatta 
det förebyggande arbetet i skolan och fältassistenternas arbete. Skadegörelsen i 
kommunen uppges vara omfattande och kostsam. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Enligt riktlinjerna ska 
styrelse och nämnder senast i november året innan fastställa verksamhetsplan och budget. 
Vidare ska fullmäktiges uppdrag ingå i det egna styrkortet. Kommunstyrelsen har fastställt 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Ett av fullmäktiges riktade uppdrag 
har inte inkluderats i kommunstyrelsens styrkort. Övriga uppdrag från fullmäktige ingår 
emellertid i styrkortet. Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse är begränsad och flertalet 
mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 
och bolag. Granskningen visar att presidiet under 2019 inte haft uppsiktspliktsmöten med 
kommunens bolag. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kommunstyrelsen har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 
omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning samt intern kontroll. 
Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra 
bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 
nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 5 av 13 mått inte når målsättningen för 
2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 2 av måtten har inte följts upp för 
helåret 2019. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige8. 

5.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan eller uppföljning av internkontrollarbetet till 
kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi 
noterar dock att det i nämndens protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll 
eller antagen internkontrollplan översänts till kommunstyrelsen9. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Lokalförsörjning beskrivs som nämndens huvudsakliga utmaning och vid dialogtillfället 
(juni 2019) finns påtagliga brister i denna. Verksamheten växer snabbt, med 250 elever 
i årskurs F-9 per år och lokalförsörjningen motsvarar inte behoven. Störst problem med 
lokalförsörjning finns inom grundskoleverksamheten. Nämndens behov uppges 
motsvara investeringar om cirka 3 miljarder kronor. Nämnden använder tillgängliga 
lokaler och arbetar sedan en tid med temporära lösningar i form av modulbyggen. 
Nämnden inledde vid årsskiftet 2018/2019 ett genomgripande arbete för att avhjälpa 
bristen på lokaler. Presidiet betonar vikten av samverkan inom kommunen och 
efterfrågar ett helhetsperspektiv för kommunen i detta. 

                                                
8 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
9 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 



 

8 

 
 Statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att kommunen har 

högre kostnader för svenska för invandrare än kommuner med liknande förutsättningar. 
I dialog uppges att de högre kostnaderna beror på högre lärartäthet, att elever med kort 
utbildningsbakgrund ges mycket stöd samt att studiehandledning ges på modersmål. 
 

 Nämnden uppges arbeta intensivt med att sänka sina kostnader. Ambitionen är att 
åstadkomma verksamhet till samma eller högre kvalitet till lägre kostnader. Från och 
med 2020 uppges nämndens resurser minska samtidigt som behoven ökar. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 
måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna samt kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och 
utbildningsnämnden. 
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6. Kultur- och fritidsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 
budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 3 av 19 mått inte nått 
målsättningen för 2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 3 av måtten har inte 
mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 
riktlinjer. 

6.2. Uppföljning 

Nämnden har följt upp sin ekonomi vid enbart tre tillfällen under 2019. Vi noterar därutöver att 
det inte går att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige10. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i 
kommunens riktlinjer. 

6.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 
inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 
kommunstyrelsen11. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Kommunen ska bygga en ny simhall. Nämnden erhåller månadsvis information från 
byggnadsförvaltningen om hur projektet fortlöper samt behandlar information som 
anses vara av vikt, exempelvis planering och ritningar. Presidiet uppger att samverkan 
mellan förvaltningarna i projektet har varit bristfällig. 
 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden, delvis på grund av 
kommande pensionsavgångar. Presidiet nämner en lönesatsning för bibliotekarier som 

                                                
10 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
11 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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en av vidtagna åtgärder. Yrkesgrupper med inriktning mot kulturskolan beskrivs som 
svårrekryterade. 
 

 Verksamhetens lokaler uppges inte vara ändamålsenliga, något som medför försämrad 
arbetsmiljö. Kommunens lokalchef har vid dialogtillfället (juni 2019) kontaktats i syfte 
att hantera frågan. 
 

 Nämnden ska genomföra besparingar under kommande år. Verksamheter behöver 
avvecklas för att kunna spara större summor. Varje besparingsförslag ska föregås av 
en risk- och konsekvensanalys. Arbetet beskrivs som en långsiktig process. 

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Utöver att nämnden fastställt sin verksamhetsplan 
senare än vad som anges av riktlinjerna har inga avvikelser konstaterats. Nämndens 
måluppfyllelse i arbetet med de egna och kommunfullmäktiges mått är god. 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden enbart har följt upp sin ekonomi vid tre 
tillfällen under året, i strid mot riktlinjerna som gör gällande att nämnderna bör följa upp 
ekonomin fler än tre gånger årligen. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kultur- och fritidsnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar nämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning, intern 
kontroll samt protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. 
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

7.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 
budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 4 av 16 mått inte nått 
målsättningen för 2019. Ytterligare 4 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I 
övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige12. 

7.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 
inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 
kommunstyrelsen13. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden. Kompetens inom de 
tekniska verksamheterna är svårast att rekrytera, exempelvis planarkitekter, 
byggarkitekter och bygglovshandläggare. Under senare år har nämnden lyckats 
rekrytera bygghandläggare, vilket ska ha resulterat i kortare handläggningstider.  
 

 Vid dialogtillfället (augusti 2019) uppges att 90 procent av byggloven handläggs inom 
10 veckor. För att minska handläggningstiderna ytterligare har nämnden beslutat om 
utökad delegation till presidiet i handläggningsärenden. Detta uppges ha förkortat 
handläggningsprocessen. Verksamheten arbetar med benchmarking utifrån olika 

                                                
12 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
13 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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perspektiv som exempelvis robotisering och digitalisering. Ett antal studiebesök har 
genomförts i syfte att utveckla arbetet. 
 

 Nämnden följer sjukfrånvaro och vidtagna åtgärder kopplat till förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Bland de större medarbetargrupperna i förvaltningen 
uppges avsaknad av fysisk aktivitet leda till ökad sjukfrånvaro. De största riskgrupperna 
är kvinnliga medarbetare, måltidsservice samt lokalvård. Lokalvården uppges ha haft 
en sjukfrånvaro på 10-11 procent. För att få ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna 
finns inom förvaltningen en särskild funktion med uppdrag att stödja cheferna. 
 

 I nämndens verksamhetsberättelse 2018 framgår att antalet tillbud nästan dubblerats 
sedan året innan. I dialog beskrivs detta bero på högre inrapportering av tillbud snarare 
än ökat antal tillbud. Antalet arbetsskador ska ha minskat under samma period. 
 

 Statistik från SKR visar att Uddevalla 2017 och 2018 tillhörde den fjärdedel av 
kommunerna i landet som har minst nöjda företagskunder avseende 
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd14. Samtidigt har nettokostnaden för 
denna verksamhet ökat under perioden. I dialog beskrivs att resultaten i dessa 
mätningar ökat över tid. Uddevallas ranking har dock inte förbättrats då andra 
kommuner också har förbättrat sina resultat.  
 

 Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att förbättra företagsklimatet. Exempelvis har 
arbetet med kontaktcenter medfört att det nu finns en särskild väg in för företagare. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Nämndens samlade måluppfyllelse 
är acceptabel men vissa mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnads-
nämnden.  

                                                
14 Statistik hämtad från SKR Insikt 2018. Statistik för år 2019 publiceras först i april 2020. 
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8. Socialnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

8.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 
nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 7 av 17 mått inte nått målsättningen för 
2019. Ytterligare 3 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige15. 

8.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. Nämnden har 
därutöver inte utarbetat en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 
för internkontrollplanen. Enligt uppgift har detta dock utarbetats inför 2020. I övrigt inga 
avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens 
protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan 
översänts till kommunstyrelsen16.  

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Nämndens ekonomi beskrivs som en utmaning för de kommande åren. Vid 
dialogtillfället konstateras att nämnden prognostiserar ett överskott om minst 17,5 mnkr 
för 2019, men att kommande år blir mer kärva. Dels minskar kommunbidraget, dels 
ökar volymerna framgent. För att anpassa verksamheten till minskad budgetram 
planeras åtgärder som minskning av antalet chefer och administratörer, omvandling av 
särskilda boenden till trygghetsboenden, samt vissa neddragningar i 
funktionshinderverksamheten. Hemtjänsten har enligt uppgift stora underskott. 

                                                
15 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
16 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 De senaste åren har antalet placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) ökat 

kraftigt. Detta uppges dels bero på fler orosanmälningar, dels på att yrkeserfarenheten 
varierar hos kommunens socialsekreterare. Nämnden driver sedan juni 2019 återigen 
ett HVB-hem i egen regi vid namn Attenagården. Hemmet har tidigare varit tillfälligt 
stängt. Fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi uppges vara bättre 
uppföljning av brukare samt att ”onödiga förlängningar” undviks. Därutöver är kostnad 
per brukare väsentligt lägre jämfört med externa platser. Nämnden erhåller månatlig 
uppföljning avseende HVB-placeringar från socialtjänstens sektionschef. 
 

 Förvaltningen uppges arbeta löpande med digitalisering. Förvaltningschef uppskattar 
att ungefär 5 mnkr hittills sparats in tack vare nya system och digitalisering. Flertalet 
systemuppgraderingar ska genomföras under 2020 och 2021 och möjligheterna till 
fortsatta effektiviseringar utifrån uppgraderingarna beskrivs som stora. Vid 
dialogtillfället (18 december) uppges 13 olika processer kopplade till robotteknik ha 
implementerats i förvaltningen. 

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 
måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna och kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden endast delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Nämnden har i strid med riktlinjerna inte utarbetat en risk- och 
väsentlighetsanalys som utgör grund för internkontrollplanen. Nämnden har inte översänt 
internkontrollplanen till kommunrevisionen. Inför 2020 har dock en dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen utarbetats. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till socialnämnden. 
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9. Valnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

9.1. Styrning 

Nämnden är undantagen kraven avseende styrning i kommunens styrmodell. Inga avvikelser 
att notera utifrån nämndens reglemente. 

9.2. Uppföljning 

Nämnden är undantagen kraven avseende uppföljning i kommunens styrmodell. Nämnden har 
dock fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet under året. 

9.3. Intern kontroll 

Enligt riktlinjerna ska nämnderna översända uppföljning av internkontroll samt ny 
internkontrollplan i december till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. 
Internkontrollplanen ska utgå från en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. För 
valnämnden gäller ovan i samband med valår. Nämnden har inte utarbetat en 
internkontrollplan eller risk- och väsentlighetsanalys och därmed inte heller översänt någon 
sådan till kommunstyrelsen eller kommunrevisionen. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver organisationen som trimmad och välfungerande vid genomförande 
av EU-valet 2019. Många förfaranden hade året innan, vid de allmänna valen, 
genomförts. Förvaltningens planeringsarbete startade i ett tidigt skede genom att 
rekrytera valarbetare och säkerställa tillgång till lokaler. Kommunens säkerhetschef 
involverades därutöver. 
 

 Nämnden har erhållit uppföljning av genomfört EU-val genom en summering av 
erfarenheter från vallokalerna. Under valdagen gjorde nämndens ledamöter 
regelbundna besök i vallokalerna utifrån ett schema som beskrivs som förbättrat i 
jämförelse med schemat vid 2018 års allmänna val. 
 

 Säkerhetsaspekterna beskrivs som en utmaning inför valet 2022 ur perspektiv som 
teknisk säkerhet, säkerhet i vallokaler och informationssäkerhet. 
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9.5. Vår bedömning 

Nämnden är undantagen krav i styrmodellen om att utarbeta verksamhetsplan och styrkort 
utifrån mål. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med riktlinjer, genom att nämnden fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet 
under året. 

Vidare är det vår bedömning att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer. Nämnden ska följa kommunens riktlinjer för intern kontroll i samband 
med valår. Av vad som framgår i granskningen har nämnden inte bedrivit ett arbete med intern 
kontroll under 2019. 

I granskningen av valnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi rekommenderar 
nämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 
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10. Överförmyndaren 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning och intern kontroll. 
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

10.1. Styrning och uppföljning 

Inga avvikelser att notera i överförmyndarens arbete utifrån kommunfullmäktiges reglemente. 
Samverkande överförmyndare har antagit en verksamhetsplan för 2019-2020 med 
verksamhetsmål. Vidare hålls i verksamheten veckovisa avstämningsmöten där det sker en 
genomgång av status på granskning av årsräkningar. 

10.2. Intern kontroll 

Överförmyndaren har inte utarbetat en riskanalys till grund för internkontrollplanen17. Inga 
avvikelser att notera i överförmyndarens internkontrollarbete i övrigt18. 

10.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren i huvudsak bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i 
kommunfullmäktiges reglemente. Utöver att en riskanalys inte utarbetats till grund för 
internkontrollarbetet har granskningen inte visat på avvikelser. 
 
I granskningen av överförmyndaren har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

 
  

                                                
17 Länsstyrelsens inspektionsprotokoll från den senaste granskningen av verksamheten utgjorde dock 
underlag för vad som skulle kontrolleras under året. 
18 Samverkande överförmyndare har antagit internkontrollplan för 2019 med fem processer/rutiner. 
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11. Kommunfullmäktiges beredningar 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende beredningarnas uppdrag utifrån 
kommunfullmäktiges arbetsbeskrivning. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 
granskningens revisionskriterier. Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

11.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

11.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 
formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 
framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 
arbetsbeskrivning för beredningarna. 

  



 

19 

12. Översikt – Bedömning per nämnd och beredning 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och beredning utifrån revisionskriterier. 
 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 
KS  R R           

BUN              
KFN     R         
SBN              
SN              

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2. 
 Styrning Uppföljning/arbete med uppdrag19 Intern kontroll 

Valnämnd    R   
Överförmynd.   R  
Demokratiber.    
Valberedning    

 
 

 
 

 
 
Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Beskrivning av kriterier för styrelse och nämnder
A. Säkerställs att verksamheten bedrivs i 
enlighet med KF20:s mål och riktlinjer? 
A1. Verksamhetsplan med budget fastställd 
senast i nov 
A2. Årligen besluta om styrkort utifrån KF:s 
uppdrag samt valda delar av KF:s styrkort 
A3. Tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet 
med fullmäktiges och nämndens egna mått 
 
B. Säkerställs en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med riktlinjer? 
B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per 
apr och aug 
B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler 
tillfällen under året 
B3. Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 
B4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller 
budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 
före årets slut 
                                                
19 Arbete med uppdrag avser beredningar. 
20 Med KF avses kommunfullmäktige, KS kommunstyrelsen, KR kommunrevisionen. 
21 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 
procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 
samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 

B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: 
Avvikelse rapporterad till kommunstyrelsen21 
B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 
kommunens nämnder och bolag. Exempelvis 
genom årliga uppsiktspliktsmöten 
 
C. Säkerställs en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer? 
C1. Senast i dec godkänna uppföljning av 
internkontrollarbete 
C2. Senast i dec anta ny internkontrollplan utifrån 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
C3. Senast i dec rapportera ovan till KS och KR 
C4. Kommunstyrelsen: Utvärdera nämndernas 
internkontrollarbete samt senast i okt fastställa 
kommungemensamma kontrollpunkter

    R 
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13. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 
noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 
kommunfullmäktiges och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår 
bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 
riktlinjerna. Undantagen är de avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 
socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden 
från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och 
beredningar säkerställt att verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och ett antal 
nämnder. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag omhändertas samt för att förbättra 
måluppfyllelsen av fastställda mått 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs 

Vi rekommenderar valnämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

Vi riktar inga rekommendationer till övriga nämnder eller beredningar. 

 

Göteborg den 18 mars 2020   
 

Thomas Edin    Maria Carlsrud Felander 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 
 
Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 
bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den 
grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 
 Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
 Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll22 

I kommunrevisionens revisionsplan 2019 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2019. Exempel på risker som 
revisorerna uppmärksammat i risk- och väsentlighetsanalysen avser lokalförsörjning, 
ekonomistyrning, projektstyrning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa och andra 
uppmärksammade risker behandlas översiktligt i den grundläggande granskningen. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsår 2019 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och kommunfullmäktigebeslut. Kriterier kan också 
ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §  
 Kommunallagen 6 kap. 6 §  
 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
 Kommunspecifik styrmodell 
 Andra kommunspecifika styrdokument 

                                                
22 De förtroendevalda revisorerna läser löpande styrelsen och nämndernas protokoll och ansvarar för 
att påtala eventuella otydligheter i protokollen samt för att relevanta frågor behandlas löpande under 
året. 
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Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, 
överförmyndaren, demokratiberedningen och valberedningen. 

Metod och genomförande 

Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, 
protokollsgranskning och nämnddialoger. 

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas 
protokoll. 

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse. 
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell och styrdokument 
Kommunens styrmodell och styrdokument utgör revisionskriterium för granskningen och 
beskrivs i denna bilaga. 

13.1. Styrning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2019 kommunens vision23 samt kommunens strategiska plan 
för 2019-2022. I mars 2019 genomfördes även den senaste revideringen av kommunens 
riktlinjer för styrning och ledning. Kommunfullmäktige antog i december 2018 flerårsplan 2019–

2021 med budget för 201924. 

Som övergripande beskrivning av nämndernas ansvar anges i riktlinjerna för styrning och 
ledning bland annat att nämnderna har verksamhetsansvar och ska fördela sina resurser och 
bedriva verksamhet utifrån kommunens gemensamma vision, lagar, avtal och politiska beslut. 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är ändamålsenlig. I figuren nedan visas 
EY:s tolkning av kommunens styr- och ledningssystem. 

 

Figur 2. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem. 

 

13.1.1. Vision 

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 
styrande majoritet och opposition. 

13.1.2. Översiktsplan 

Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje mandatperiod. Översiktsplanen 
utgör en koppling mellan kommunens vision och den strategiska planen som antas varje 
mandatperiod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver 
gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

13.1.3. Strategisk plan 

Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny mandatperiod. Planen 
gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar:  

                                                
23 Visionen lyder ”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv lust och läge ger livskvalitet”. 
24 Flerårsplanen 2019-2021 med budget 2019 har därefter kompletterats i mars 2019 med en 
sammanställd budget i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen.  

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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 Kommunens vision. 
 Den styrande majoritetens politiska plattform. 
 Riktningar från översiktsplanen. 
 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 
 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

13.1.4. Flerårsplan 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 
och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

13.1.5. Verksamhetsplan 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 
tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 
samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 
innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 
Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 
internbudget. 

13.1.6. Styrkort 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 
politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 
nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 
nämndkort.  
Kommunfullmäktiges styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 
 Riktningar 
 Övergripande strategier 
 Mätbara och målsatta mått 

 

 

Nämndernas styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 
 Fullmäktiges riktningar 
 Fullmäktiges övergripande strategier 
 Nämndens strategier 
 Politiska uppdrag 
 Fullmäktiges och nämndens mätbara 

och målsatta mått

13.1.7. Revisionskriterier för styrning 

Utifrån den beskrivna styrmodellen och riktlinjer för styrning och ledning är vår tolkning att 
styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt att verksamheten styrs 
utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Antagit verksamhetsplan för nästa år senast i november 
 Årligen besluta om styrkort utifrån fullmäktiges uppdrag samt valda delar av 

fullmäktiges styrkort 
 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och nämndens egna mått 
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13.2. Uppföljning och rapportering 

Av kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning framkommer att uppföljning sker genom 
två delårsrapporter (per april respektive augusti) samt bokslut/årsredovisning som redovisas 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna ska innehålla en 
helårsprognos för ekonomin totalt samt för respektive nämnd, bolag och stiftelse. 
Delårsrapporterna ska också innehålla verksamhetsuppföljning25. Ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen sker även genom tre controllerrapporter, per februari, juni och oktober. 
Dessa innehåller övergripande ekonomisk information och uppföljning för innevarande år. 
Nämnderna bör följa upp sin ekonomi vid fler tillfällen än vid bokslut och de två delårsrapport-
tillfällena under ett år. 

Vid styrelse eller nämnds avvikelse från kommunbidrag eller budget ska åtgärder sättas in i 
syfte att arbeta in underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera kommunstyrelsen när 
väsentlig avvikelse uppstått eller beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, 
kommunfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning eller annan bindande föreskrift. 
Rapportering ska i normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten, dock senast till 
påföljande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta 
samt redovisa åtgärderna26. 

13.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt  

I reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun (reviderat senast 
december 2018) görs gällande att kommunstyrelsen ska: 

 Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och § 18 
Kommunallagen (1991:900) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem 
i. 
 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt tillse att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning framgår därutöver att: 

                                                
25 Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning 
delårsrapporterna ska innehålla. 
26 För samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 procent av nämndens bruttokostnader. 
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 Politiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda ska diskuteras på årliga 
uppsiktspliktsmöten tillsammans med politiska uppdrag som också behöver förlängas 

Kommunstyrelsens uppsikt definieras inte närmare i kommunens styrmodell och riktlinjer. 

13.2.2. Revisionskriterier för uppföljning och rapportering 

Utifrån den beskrivna styrmodellen, riktlinjer för styrning och ledning samt riktlinjer för 
ekonomistyrning är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha 
säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Följt upp verksamheten i delårsrapporter per apr och aug 
 Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året  
 Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 
 Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 

före årets slut. 
 Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: Avvikelse rapporterad till 

kommunstyrelsen27 
 Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten. 

13.3. Revisionskriterier för styrelsens och nämndernas internkontrollarbete 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen: 

 Ska utvärdera nämndernas internkontrollarbete. 
 Senast i oktober ska fastställa kommungemensamma kontrollpunkter för 

nästkommande års internkontroll. 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att nämnderna: 

 Senast i december varje år ska: 
o Godkänna resultat från uppföljningen av internkontrollarbetet i december. 
o Anta ny internkontrollplan 
o Rapportera uppföljning samt ny internkontrollplan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen. 
 Vid upptäckta brister ska föreslå åtgärder i syfte att förbättra kontrollen. 

 

Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen ska resultera i 
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att 
målsättningar uppnås samt att riktlinjer och föreskrifter följs/upprätthålls. Risk- och 
väsentlighetsanalysen ska dokumenteras. 

 

                                                
27 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 
procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 
samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 
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13.4. Valnämnden 

Valnämnden omfattas enligt kommunledningskontoret inte av kommunens styrmodell och 
behöver inte utarbeta styrkort eller verksamhetsplan. Valnämnden behöver heller inte upprätta 
delårsrapporter, mot bakgrund av verksamhetens begränsade omfattning. I kommunens 
styrmodell med tillhörande riktlinjer framgår dock inte att valnämnden är undantagen de krav 
som angår övriga nämnder. Valnämnden har beslutat att i samband med valår upprätta en 
risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna. 

Mot bakgrund av att valnämnden inte anses omfattas av kommunens styrmodell tillämpar vi 
revisionskriterier utifrån kommunallagens 6 kap 6 §. Där framgår att nämnderna inom sitt 
område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
i övrigt tillfredsställande sätt. Vidare granskas utifrån kommunallagens 12 kap 1 § om 
valnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Utifrån ovan tillämpar vi följande revisionskriterier för valnämnden: 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 
 I samband med valår ha bedrivit ett internkontrollarbete i överensstämmelse med 

kommunens riktlinjer 

13.5. Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 
reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 
optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare28. I den 
grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 
om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 
verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 
 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

13.6. Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 
verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 
reviderad 12 december 2018). 

                                                
28 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 
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13.6.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 
kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 
utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 
initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 
projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 
Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 
hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

13.6.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval29. 

  

                                                
29 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

 Kommunstyrelsen   2019-11-20 
 Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-18 
 Kultur- och fritidsnämnden  2019-06-18 
 Samhällsbyggnadsnämnden  2019-08-21 
 Socialnämnden   2019-12-18 
 Valnämnden   2019-09-18 

Dokumentförteckning  

 (KF) Flerårsplan 2019-2021 
o Sammanställd mars 2019 
o Kompletterad sep 2019 

 (KF) Strategisk plan 2019-2022 
  

 (KF) Riktlinjer för 
o Styrning och ledning (mars 

2019) 
o Ekonomistyrning (apr 2018) 
o Intern kontroll (nov 2015) 

 
 (KF) Reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga 
nämnder (dec 2018) 

 (KF) Arbetsordning för kommun-
fullmäktige (dec 2018) 

 (KF) Delårsrapport april samt aug 
2019 
 

 (Kommunstyrelsen & nämnderna) 
o Verksamhetsplan 2019 

o Internkontrollplan 201930 
o Delårsrapport april samt 

aug 2019 
o Samtliga protokoll 2019 

 
 Kommunfullmäktiges beredningar 

o Samtliga protokoll 2019 
 

 Överförmyndaren/samverkande 
överförmyndare 

o Reglemente 
o Delegationsordning 

inklusive arbetsordning 
o Verksamhetsplan 2019-

2020 
o Dokumenthanteringsplan 
o Internkontrollplan 
o Samtliga mötes-

anteckningar 2019 

 

 

 

                                                
30 Inklusive risk- och väsentlighetsanalys för samtliga nämnder förutom socialnämnden. 



 

 

 
 

 
   

          2020-03-20 

 

Kommunens revisorer 
 
 
Till: Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndaren 

  

  

  

Grundläggande granskning 2019 
 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. Granskningens 

syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verk-

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges 

och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna. Undantagen är de 

avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att 

kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i 

enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll 

som avvikit på flera områden från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens 

överförmyndare och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med reglemente samt 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren och översänds med önskemål att erhålla ett svar 

på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. 

 

Svar önskas elektroniskt till thomas.edin@se.ey.com senast 2020-06-25 

 

 

Uddevalla den 20 mars 2020 

 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande    Vice ordförande 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-21 Dnr KS 2020/00062 

  

 

Handläggare 

Strateg stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 
består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 
gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 
industriverksamhet. 
 
Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 
att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 
kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 
2018 och värderas som industrimark i bra läge. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 
Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis besiktiga fastigheten och utföra 
miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som är gjorda av kommunen 
och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av 
eventuella miljöföroreningar som finns i marken så länge som de påträffade 
föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte 
föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning. 
 
På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 
flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 
för att få flytta Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 
dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 
blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal. 
Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för redovisning av en långsiktig lösning vad gäller 
öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång- och cykelväg som går igenom 
området. 
 
Kärranäsvägen ägs av Benders. Vägområdet för biltrafik utgörs av enskild väg. 
Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders i syfte att hålla Kärranäsvägen 
öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 
åtaganden för drift och underhåll. För gång-, cykel- och mopedbanan finns redan en 
rättighet. Den är upplåten med servitut till förmån för kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 395. 
Köpekontrakt 2020-01-03. 
Kartbilaga, 2019-12-11.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 
gällande Sörvik 1:36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Benders AB, jämte undertecknat avtal 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Sörvik 1:36, Försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 
består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 
gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 
industriverksamhet.  
 
Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 
att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 
kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 
2018 och värderas som industrimark i bra läge. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 
Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis besiktiga fastigheten och utföra 
miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som är gjorda av kommunen 
och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av 
eventuella miljöföroreningar som finns i marken så länge som de påträffade 
föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte 
föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning. 
 
På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten 
flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen 
för att få flytta Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om 
dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten 
blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal.  
Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärende KS2020/00062 till 
samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa en långsiktig lösning vad gäller 
öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång- och cykelväg som går igenom 
området. 
 
Kärranäsvägen ägs av Benders. Vägområdet för biltrafik utgörs av enskild väg.  
Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders i syfte att hålla Kärranäsvägen 
öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 
åtaganden för drift och underhåll. För gång- cykel och mopedbanan finns redan en 
rättighet. Den är upplåten med servitut till förmån för kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-11 
Köpekontrakt, 2020-01-03 
Kartbilaga, 2019-12-11 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 
gällande Sörvik 1:36 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten.  
Fastigheten består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För 
fastigheten gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av 
kvartersmark för industriverksamhet. Högst 50% av fastighetens yta får bebyggas med 
en maximal byggnadshöjd på 15 meter.  
 
Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om 
att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 
kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 
2018 och värderas som industrimark i bra läge. Genomförandet av överlåtelsen kan 
prövas genom fastighetsreglering och kommunen ska efter köpekontraktets 
undertecknande ansöka om fastighetsreglering. Kostnader i samband med 
fastighetsreglering eller lagfart betalas av Benders.  
 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 
expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 
undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders.  
Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 
i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 
vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 
markanvändning. 
 
På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst 
samt finns på rödlistan (VU). Vid inventering har upptäckts upp emot 500 plantor/tuvor 
av växten. För att kunna genomföra försäljningen måste växten flyttas. Kommunen har 
ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt 
Kungsljus. Vid erhållen dispens kommer kommunen att skala av ett jordlager på cirka 
10 cm på en yta av cirka en hektar och flytta hela jordmassan till annan lokal. Utförande 
av åtgärden och kostnad för detta belastar kommunen.  
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Avtalet gäller under förutsättning att beslut om dispens från artskyddsförordningen för 
att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner 
laga kraft senast två år från undertecknat avtal. 
 
Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 
fastigheten återgår till kommunen. Handpenningen ska i sin helhet återbetalas till 
Benders. Parterna är då överens om att återuppta en ny diskussion om köpeskilling med 
motivet att genomföra köpet utifrån de rådande förutsättningar som gäller vid den 
aktuella tidpunkten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärende KS2020/00062 till 
samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa en långsiktig lösning vad gäller 
öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång- och cykelväg som går igenom 
området. 
 
Kärranäsvägen, som ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV44 i väst, 
ägs av Benders. Vägområdet för biltrafik utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har 
tidigare varit stängd för allmän trafik men har efter överenskommelse mellan Benders 
och Trafikverket varit öppen för allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat 
tunnlarna på RV44. Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders i syfte att 
hålla Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och 
parternas ekonomiska åtaganden för drift och underhåll. För gång- cykel och 
mopedbanan finns redan en rättighet. Den är upplåten med servitut till förmån för 
kommunen.  
 
 
 
Maria Jacobsson Sara Norén 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 



Skala 1:1000/A3

Sörvik 1:36 med areal 16 786 kvm
överförs till Sörvik 1:6

Kartbilaga till köpekontrakt avseende
Sörvik 1:36, daterad 2019-12-11



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00062  

Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten 
består av 16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten 
gäller stadsplan Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för 
industriverksamhet. Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan 
kallad Benders, om att kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en 
köpeskilling om 6 000 000 kronor. Ersättningen för fastigheten är bedömd genom 
värdering av Svefa AB under 2018 och värderas som industrimark i bra läge. 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig 
expertis besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de 
undersökningar som är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. 
Kommunen ska åtgärda och bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns 
i marken så länge som de påträffade föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms 
vara så pass små att det inte föreligger några miljö- eller hälsorisker med nuvarande 
markanvändning. På fastigheten växer Grenigt kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. 
Den är fridlyst samt finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen 
måste växten flyttas. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från 
artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt kungsljus. Avtalet gäller under 
förutsättning att beslut om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt 
Kungsljus från fastigheten blir beviljat av Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två 
år från undertecknat avtal. Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet 
till alla delar förfallet och fastigheten återgår till kommunen. Handpenningen ska i sin 
helhet återbetalas till köparen. Parterna ska då återuppta en ny diskussion om 
köpeskilling med motivet att genomföra köpet utifrån de rådande förutsättningar som 
gäller vid den aktuella tidpunkten.   
  
Ingemar Samuelsson (S), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP), Roger Johansson 
(L), Sonny Persson (S), Mikael Staxäng (M), David Höglund Velasquez (V) och Martin 
Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03.  
Köpekontrakt, 2020-01-03.  
Kartbilaga, 2019-12-11.  

Yrkanden 

Paula Berger (S) begär ajournering som bifalls av kommunfullmäktige och verkställs  
kl. 17:47-18:05. 
 
Ingemar Samuelsson (S): Återremittera ärendet för att redovisa en långsiktig lösning 
vad gäller öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång cykelväg som går genom 
området. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 35 
 
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Johansson (L), Sonny Persson (S), David Höglund Velasquez (V) och Martin 
Pettersson (SD): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) återremissyrkande. 
 
Mikael Staxäng (M) begär ajournering som bifalls av kommunfullmäktige och 
verkställs kl. 18:35-19:00 i samband med kommunfullmäktiges paus. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner kommunfullmäktige besluta återremittera ärendet. 
 
Martin Pettersson (SD) begär omröstning. 
 
Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för att återremittera ärendet. 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 
 

Omröstningsresultat 

Med 51 ja-röster, 8 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller Ingemar Samuelssons (S) återremissyrkande. 
 
Ja-röst Nej-röst 
Mikael Staxäng (M) Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
Roger Ekeroos (M) Christer Hasslebäck (UP) 
Ingela Ruthner (M) Merja Henning (UP) 
Sture Svennberg (M) Bjarne Rehnström (UP) 
Niklas Moe (M) Caroline Henriksson (UP) 
Gösta Dahlberg (M) Kent Andreasson (UP) 
Jens Borgland (M) Majvor Abdon (UP) 
Camilla Josefsson (M) Lars Olsson (UP) 
Torsten Torstensson (C) Avstår 
Camilla Olsson (C) Jarmo Uusitalo (MP) 
Stig Olsson (C)  
Monica Bang Lindberg (L)  
Roger Johansson (L)  
Maria Johansson (L)  
Claes Dahlgren (L)  
Jonas Sandwall (KD)  
Christina Nilsson (KD)  
David Sahlsten (KD)  
Karin Johansson (KD)  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ja-röster forts. Ja-röster forts. 
Anna Lena Heydar (S) Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Ingemar Samuelsson (S) Illir Kastrati (V) 
Paula Berger (S) Karna Thomasdotter (MP) 
Stefan Skoglund (S) Lars Eide Andersson (MP) 
Annelie Högberg (S) Martin Pettersson (SD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) Rolf Carlson (SD) 
Jan-Olof Andersson (S) Mattias Forseng (SD) 
Sonny Persson (S) Thommy Carlin (SD) 
Louise Åsenfors (S) Elena Tibblin (SD) 
Per-Erik Holmberg (S) Stefan Eliasson (SD) 
Susanne Grönvall (S) Marjut Laine (SD) 
Susanne Börjesson (S) Krzysztof Swiniarski (SD) 
Carina Åström (S) John Alexandersson (SD) 
Thommy Strand (S)  
Veronica Vendel (S)  
Robert Wendel (S)  
David Höglund Velasquez (V)  
Jaana Järvitalo (V)  
Elving Andersson (C)  
 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa en långsiktig 
lösning vad gäller öppethållandet av Kärranäsvägen samt den gång cykelväg som går 
genom området. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-02-17 av 
Elving Andersson (C), Ingela Ruthner (M) och Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-17 
Sebastian Johansson  
 
Skickat 2020-02-18 till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Strateg stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 60 75 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Nyttjande av Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders 

AB och Uddevalla kommun i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kärranäsvägen ägs av Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders. Kärranäsvägen 
utgörs av ett vägområde för biltrafik som är belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och 
Sörvik 1:6 och en gång- cykel- och mopedbana som är belägen inom fastigheterna 
Kärra 1:34, Kärra 1:35 och Sörvik 1:6 enligt till ärendet bifogad karta.  
 
Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i väst. 
Vägområdet utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har tidigare varit stängd för allmän 
trafik men har efter överenskommelse mellan Benders och Trafikverket varit öppen för 
allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat tunnlarna på RV44.  
 
Kärranäsvägen har en stor betydelse som kommunikationsled i staden och kommunen 
ser fördelar med att vägområdet hålls öppen för allmän trafik. Benders accepterar att 
hålla vägen öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet.  
Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders med syfte att hålla 
Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas 
ekonomiska åtaganden för drift och underhåll. Sammanfattningsvis innehåller avtalet 
följande:  
 

 Benders upplåter Kärranäsvägen till kommunen och ska hålla den öppen 
dygnet runt för allmän trafik.  

 Benders har inte rätt att ta ut någon ersättning för själva upplåtelsen.  
 Benders ansvarar för all drift och underhåll av Kärranäsvägen.  
 Kommunen ska betala ett årligt driftbidrag till Benders på 150 000 kronor. 

Nyttjas inte hela bidraget årligen, kan detta överskott gå till att täcka 
eventuella underskott från tidigare år, alternativt, vid överskott, till 
långsiktigt underhåll av Vägområdet och/eller ny dragning av genomfartsled.  

 
Avtalet gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalstiden förlängs 
med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast sex månader innan avtalstidens 
utgång. Skulle endera parten begära uppsägning av avtalet ska parterna återuppta en ny 
förhandling i syfte att möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen 
väg för såväl företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett nytt 
avtal upphör avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon kvarstående 
rättighet eller skyldighet. 
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Avtalet är villkorat med att kommunfullmäktige även godkänner avtal om försäljning av 
Sörvik 1:36 med laga kraft senast 2020-11-30. 
 
I december år 2016 upprättades ett förslag till överenskommelse om nyttjande av 
Kärranäsvägen från och med 2017 i motsvarande syfte som föreliggande avtal och med 
ett driftbidrag om 80 tkr per år. Benders har därefter hållit vägen öppen enligt 
intentionerna i förslaget till överenskommelse. Överenskommelsen var dock villkorad 
av godkännande av kommunfullmäktige. Något sådant beslut fattades aldrig vilket 
medfört att avtalet inte trädde i kraft. Förvaltningens bedömning är att kommunen bör 
ersätta Benders för driftkostnader för de tre förflutna åren med sammanlagt 240 tkr. 
Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ram. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 394. 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-09-14. 
Avtal avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-14.  
Kartbilaga Kärranäsvägen, 2020-03-04. 
Förslag till överenskommelse, Kärranäsvägen, 2017. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avtal mellan Uddevalla kommun och Karl-Erik Benders AB avseende 
drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen i Uddevalla, 
 
att utge ersättning till Karl-Erik Benders AB för driftkostnader avseende Kärranäsvägen 
för åren 2017, 2018 och 2019 om sammanlagt 240 tkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Skickas till 
Karl-Erik Benders AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 







Lantmäteriet; Uddevalla kommun;

Utskriven 2020-03-04

Kärranäsvägen
Kartbilaga till avtal avseende drift och rätt att nyttja
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB och 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kärranäsvägen ägs av Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders. Kärranäsvägen 
utgörs av ett vägområde för biltrafik som är belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och 
Sörvik 1:6 och en gång- cykel- och mopedbana som är belägen inom fastigheterna 
Kärra 1:34, Kärra 1:35 och Sörvik 1:6, se bifogad karta.  
 
Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i väst. 
Vägområdet utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har tidigare varit stängd för allmän 
trafik men har efter överenskommelse mellan Benders och Trafikverket varit öppen för 
allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat tunnlarna på RV44.  
 
Kärranäsvägen har en stor betydelse som kommunikationsled i staden och kommunen 
ser fördelar med att vägområdet hålls öppen för allmän trafik. Benders accepterar att 
hålla vägen öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet.  
 
Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders med syfte att hålla 
Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas 
ekonomiska åtaganden för drift och underhåll.  
 
Sammanfattningsvis innehåller avtalet följande: 
 

 Benders upplåter Kärranäsvägen till kommunen och ska hålla den öppen dygnet 
runt för allmän trafik. 

 Benders har inte rätt att ta ut någon ersättning för själva upplåtelsen.  
 Benders ansvarar för all drift och underhåll av Kärranäsvägen.  
 Kommunen ska betala ett årligt driftbidrag till Benders på 150 000 kronor. 

Nyttjas inte hela bidraget årligen, kan detta överskott gå till att täcka eventuella 
underskott från tidigare år, alternativt, vid överskott, till långsiktigt underhåll av 
Vägområdet och/eller ny dragning av genomfartsled. 

 
Avtalet gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalstiden förlängs 
med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast sex månader innan avtalstidens 
utgång. Skulle endera parten begära uppsägning av avtalet ska parterna återuppta en ny 
förhandling i syfte att möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen 
väg för såväl företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett 
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nytt avtal upphör avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon 
kvarstående rättighet eller skyldighet. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-09-14 
Avtal avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-14 
Kartbilaga Kärranäsvägen, 2020-03-04 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat avtal mellan Karl-Erik Benders AB och Uddevalla kommun 
gällande drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen. 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Sara Norén 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 



 

 

 
                Mellan nedanstående parter har följande 
 

 

Avtal  
                                                                                                                             

träffats avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen i Uddevalla.  
 
 

1. Parter 
 
 Karl-Erik Benders AB (org.nr. 556105-7158) 

 Box 20 
 535 21 Kvänum, nedan kallad ”Bolaget” 

 
 Uddevalla kommun (org. nr: 212000-1397) 
 451 81 Uddevalla, nedan kallad ”Kommunen” 

 
  

2. Avsikt 
Avsikten med detta Avtal är att hålla Kärranäsvägen öppen för företag och 
allmänhet. Båda parter ska tillsammans vidta de åtgärder som krävs för att 
vidmakthålla denna avsikt så länge som det gynnar utvecklingen av samhället 
och båda parters intressen. 
 
  

3. Vägområde 
Vägområdet utgörs av Kärranäsvägen. Med Kärranäsvägen menas väg för 
biltrafik belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och Sörvik 1:6 samt gång- 
cykel- och mopedbana belägen inom fastigheterna Kärra 1:34, Kärra 1:35 och 
Sörvik 1:6. Vägområdet är markerat med grön linje för biltrafik och röd linje för 
gång- cykel och mopedbana på kartbilaga. 
 
 

4. Bakgrund och syfte 
Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i 
väst. Vägområdet som utgör enskild väg, ägs och förvaltas av Bolaget. Vägen 
har tidigare varit stängd för allmän trafik men har efter överenskommelse 
mellan Bolaget och Trafikverket varit öppen för allmän trafik under tiden 
Trafikverket renoverar tunnlarna, RV44. Kommunen ser fördelar med att 
Vägområdet öppnas upp för allmän trafik. Bolaget går med på att hålla vägen 
öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet. Syftet med 
detta Avtal är att hålla Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera 
ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för drift och 
underhåll av Vägområdet. 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Bolagets rättigheter och skyldigheter 
Bolaget har följande rättigheter och skyldigheter: 
a. Bolaget ska hålla Vägområdet öppet för allmän trafik.  
b. Bolaget upplåter Vägområdet till kommunen som därigenom får trafikera 

Vägområdet med allmän trafik.   
c. Bolaget har, utöver vad som har stadgats i detta avtal, inte rätt att ta ut 

någon ersättning för själva upplåtelsen. 
d. Bolaget ansvarar för all drift- och underhåll av Vägområdet. 
 

 
6. Kommunens rättigheter och skyldigheter 

Kommunen har följande rättigheter och skyldigheter: 
a. Kommunen ”det allmänna” äger rätt att under detta Avtals giltighet, 

trafikera Vägområdet dygnet runt.  
b. Kommunen betalar ett driftbidrag till Bolaget för drift av vägområdet enligt 

detta Avtals punkt 8. 
 
 

7. Avtalstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. 
Avtalstiden förlängs med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 
månader före Avtalstidens slut. Skulle endera parten begära uppsägning av 
Avtalet, ska parterna återuppta en ny förhandling om Avtalet, i syfte att 
möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen väg för såväl 
företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett nytt 
avtal upphör Avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon 
kvarstående rättighet eller skyldighet. 
 

 
8. Ersättning 

Kommunen ska årligen betala ett bidrag om 150 000 SEK till Bolaget för 
driftsstöd samt sin nyttjanderätt till Vägområdet. Med nyttjanderätt menas i 
detta fall att Vägområdet hålls öppet för såväl företag som för allmänhet. 
Nyttjas inte hela bidraget årligen, kan detta överskott gå till att täcka eventuella 
underskott från tidigare år, alternativt, vid överskott, till långsiktigt underhåll av 
Vägområdet och/eller ny dragning av genomfartsled, dvs eventuell ny 
genomfartsled inom området omfattas också av detta avtal.  
 

 
9. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att Uddevalla kommuns 
kommunfullmäktige godkänner avtalet samt även godkänner avtal om 
försäljning av Sörvik 1:36, försäljning av industrimark genom beslut som vinner 
laga kraft senast 2020-11-30. Om så inte sker är detta avtal till alla delar 
förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera part.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
10. Övrigt 

Ändringar och tillägg till detta Avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas 
av behöriga företrädare för parterna. 

 
Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 
 
 
 
 
Datum: ……………………………  Datum: …………………………. 
 
Karl-Erik Benders AB   Uddevalla kommun  
  
 
 
……………………………………………………             ……………………………………………              
 
 

 
   

 
 
 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Kartbilaga Vägområde 
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Handläggare 

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

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

grundvattentäkten i Jordfall  

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 
grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 
Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 
anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 
finns idag inget vattenskyddsområde.  
 
Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 
idag. Jordfall samfällighetsförening har av mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 
vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 
kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.  
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget. 
Skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det tekniska 
underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 
sekundär skyddszon.  
 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige att fastställa de 
skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna 
redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.  
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 
fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 
miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-18 § 347. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11.  
Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
dat 2020-07-28.  
Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt.  
Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun, dat 
2020-07-28. 
Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att fastslå vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr SBN 2019/00884  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten i Jordfall 

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 
grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 
Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 
anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 
finns idag inget vattenskyddsområde. 
 
Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 
idag. Jordfall samfällighetsförening har av Mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 
vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 
kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv. 
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget, 
skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det Tekniska 
underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 
sekundär skyddszon. 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa de skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 
fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 
miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 
Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
dat 2020-07-28 
Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt 
Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun,  
dat 2020-07-28 
Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 
(L): bifall till förslaget i handlingarna 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  föreslå Kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att 
fastslå vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall 
 
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-08-25 
Mikael Staxäng 
Jarmo Uusitalo 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-08-27 till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Projektledare Robert Börjesson 
Telefon 0522-69 63 14 
robert.borjesson@uddevalla.se 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

grundvattentäkten i Jordfall 

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 
grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 
Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 
anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 
finns idag inget vattenskyddsområde. 
 
Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 
idag. Jordfall samfällighetsförening har av Mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 
vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 
kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv. 
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget, 
skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det Tekniska 
underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 
sekundär skyddszon. 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa de skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 
fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 
miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 
Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
dat 2020-07-28 
Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt 
Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun,  
dat 2020-07-28 
Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17 
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att 
fastslå vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall  
  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Jordfalls samfällighet har konsultföretaget Sweco Environment AB 
upprättat ett förslag till vattenskyddsområde (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter 
för grundvattentäkten i Jordfall, Uddevalla kommun. 
 
Samfälligheten Jordfall ligger i Jordfall vid Gullmarn på Bokenäsets norra del i 
Uddevalla kommun, ca 20 km väster om Uddevalla och 10 km nordost om Lysekil. 
 
Jordfalls samfällighets gemensamhetsanläggning GA:1 bildades 1991. Samfälligheten 
har 72 medlemsfastigheter. Området är ett omvandlingsområde där åretruntboendet 
ökar. 
 
Vattentäkten består av tre uttagsbrunnar i berg, vilka borrades under 1978-1982. 
Uttagsbrunnarna är belägna på fastigheten Kolvik 1:17 och ett vattenverk med reservoar 
är beläget på fastigheten Jordfall 1:89. 
 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta 
naturen väl. 
   
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 
risk för påverkan på Jordfall vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt 
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 
 

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 
kap. miljöbalken och i 6 kap. 5§ vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 
skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 
98/83/EG via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 
livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 
I Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 24 § och 25 § 
framgår att samråd med berörda parter ska ske. 
 
Samråd har skett med berörda fastighetsägare och myndigheter mellan 29 januari 2020 
och 27 februari 2020. Inkomna synpunkter och bemötande redovisas i 
”Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
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vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Jordfalls vattenskyddsområde, 
Uddevalla kommun” dat 2020-06-17. 
 
Till ärendet hörande ansökan med tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens bemötande av inkomna 
yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. Kommunen bedömer dessa 
underlag som tillräckliga för att kunna besluta om vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter.  
 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget, 
skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det Tekniska 
underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 
sekundär skyddszon. 
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunalfullmäktige i Uddevalla 
kommun att fastställa de skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 
fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 
miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 
Beslutet kungörs i kommunens författningssamling, på kommunens digitala 
anslagstavla samt till berörda markägare och sakägare efter kommunfullmäktiges beslut. 
Eventuellt överklagande ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor efter 
kungörelsen.  
 
 
 
 
Aya Norvell Robert Börjesson 
Tf Förvaltningschef Projektledare 

Skickas till Kommunstyrelsen
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Sw e co 
Södergatan 1 
 
SE-462 34 Vänersborg,  
Telefon +46 521 57 55 50 
Fax +46 521 655 10 
www.sweco.se 
 

Swe co  En v i r on men t  AB  
RegNo: 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 
 

An na  Kö l fe l d t  
 
 
   
Mobil +46 72 452 31 56 
anna.kolfeldt@sweco.se 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
UPPDRAG 

VSO Jordfall 
UPPDRAGSLEDARE 

Hans Björkman 
DATUM 

2020-06-17 
 

UPPDRAGSNUMMER 

13008495 
UPPRÄTTAD AV 

Anna Kölfeldt 
 

 

Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Jordfalls 
vattenskyddsområde, Uddevalla kommun 

Bakgrund 
För att trygga vattenförsörjningen för de 72 fastigheter som är anslutna till Jordfalls vattentäkt 
har förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Jordfalls grundvattentäkt tagits 
fram. 

Sweco har på uppdrag av Jordfalls samfällighet tagit fram tekniskt underlag och förslag till 
föreskrifter. Uddevalla kommun har administrerat informationsutskick till samtliga 
fastighetsägare inom området. Fastighetsägare, allmänheten, verksamhetsutövare och 
myndigheter har bjudits in att skriftligen lämna sina synpunkter på förslaget. 

Tidig avstämning med Länsstyrelsen 
En tidig avstämning med länsstyrelsen genomfördes sommaren 2019. Länsstyrelsen lämnade 
ett skriftligt yttrande den 9 augusti.  

Myndighetens synpunkter beaktades och arbetades in i underlagen för samrådet. Se Bilaga 1 

Samråd  

Fastighetsägare 

Inbjudan till samråd skickades den 29 januari  2020 till samtliga fastighetsägare (Bilaga 2) inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet. Inbjudan innehöll information om; 

• Namn och kontaktuppgifter till Uddevalla kommun som tog emot synpunkter 
• Information om hur man fick tillgång till mer information 
• Angiven sista dag för att lämna skriftliga synpunkter  

Utskicket redovisas i Bilaga 3. 
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Myndigheter och branschorganisationer 

Berörda myndigheter och branschorganisationer ( Bilaga 4) har fått e-post med inbjudan att 
delta på samrådet och lämna yttrande. Inbjudan innehöll information om följande:  

• Namn och kontaktuppgifter till Uddevalla kommun som tog emot synpunkter 
• Information om hur man fick tillgång till mer information 
• Angiven sista dag för att lämna skriftliga synpunkter  

Information på Uddevalla kommuns hemsida 

Information om samrådet lades upp på Uddevalla kommuns hemsida den 29 januari där även 
aktuella dokument kunde laddas ner. Informationen var även tillgänglig på samfällighetens 
hemsida. 

Kungörelse skedde enbart via hemsidor. Då samtliga fastighetsägare nåddes via brev ansågs 
ingen ytterligare annonsering vara behövlig. 

Inkomna synpunkter 

Synpunkter skulle vara tillhanda senast den 27 februari 2020. 

Under samrådsperioden inkom yttrande från två myndigheter och två yttrande från 
fastighetsägare. Inkomna yttranden, bemötande och förslag på ändringar redovisas i Bilaga 5.  

Myndighet Synpunkt Bemötande/Åtgärd 

Hav- och vattenmyndigheten Avstår från att lämna 
synpunkter 

- 

SGU Avstår från att lämna 
yttrande  

- 

Miljöenheten/synpunkt från kollega Yttrandet bifogas i sin helhet 
i bilaga 5  

Yttrandet avser formulering 
av föreskrift §7 
Avloppsanläggningar 

 

Bemötande se bilaga 5 

Jordfalls samhällighet 
föreslår en ändring av 
texten i §7 
Avloppsanläggningar 

Länsstyrelsen Yttrandet bifogas i sin helhet 
i bilaga 5 

Länsstyrelsen lämnar 
synpunkter på information 

Bemötande se bilaga 5  

Jordfalls samhällighet 
förklarar hur 
skyddsområdet 
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kring skyddsområdets 
avgränsningar, definitioner 
och texter i föreskrifter samt 
synpunkter på enskilda 
föreskrifter. 

avgränsats. Texter i 
föreskrifter har ändrats 
både avseende 
paragrafer, allmänna 
upplysningar samt 
definitioner. 

Förening/Verksamhet Synpunkt Bemötande/Åtgärd 
Skanova Vill meddela att det inte finns 

något att invända mot 
planförslaget 

- 

Bokenäs fiber ekonomisk förening Föreningen har inget att 
erinra mot planerad 
införande av 
vattenskyddsområde 

- 

Vattenfall Eventuell flytt av 
elanläggning utförs av 
vattenfall men bekostas av 
exploatör. Vattenfall har inget 
att erinra mot förslag. 

- 

Fastighetsägare Synpunkt Bemötande/Åtgärd 
 Fastighetsägaren motsätter 

sig allt utökat uttag av vatten 
samt vattenskyddsområde i 
dagsläget. Informationen är 
undermålig och obegriplig. 
Fastighetsägaren efterfrågar 
ett möte där det förklaras hur 
man som fastighetsägare 
påverkas. 

En fundering är hur vattnet 
ska räcka till 

Bemötande se bilaga 5 

 Fastighetsägaren ha en 
försäkran om att tillgång till 
de gemensamma brunnarna, 
utan kostnad för anslutning, 
andelsmässigt och mer 
praktiskt med ledningar och 
tillbehör som behövs fram till 
nuvarande brunn. Försäkran 
ska gälla i all framtid. 
Brunnen ska ha samma 
betingelser som idag 

Bemötande se Bilaga 5 
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avseende vattennivå och 
tillgång till vatten 

Ställningstagande 

De synpunkter som framkommit inom ramen för samråd med berörda sakägare samt i 
myndighetssamråd har medfört förslag till revideringar i de tekniska underlagen och förslagen till 
skyddsföreskrifter. 

Jordfall samfällighet anser att förändringarna huvudsakligen är förtydliganden och inte ändrar 
inriktningen eller omfattningen av föreskrifterna. Jordfall samfällighet anser inte att ändringarna 
är så omfattande att ett ytterligare samråd behöver ske. 

Förslag till ändringar i föreskrifterna utifrån inkomna synpunkter  

Förslag ändring § 2 

Petroleumprodukter 

Primär zon 

Förbud gäller för hantering av större mängd än 25 liter av 
petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor. 

Undantag från förbud gäller för 

• Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
• Transport 
• Befintlig lagring som har sekundärt skydd  
• Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan 

golvbrunn 
 

Tillstånd krävs för uppställning och återkommande 
parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner, tunga fordon 
och stationära förbränningsmotorer. 

Sekundär zon 

Tillstånd krävs för hantering av större mängd än 250 liter 
av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor. 

Undantag från tillståndskravet gäller för 

• Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
• Transport 
• Befintlig lagring som har sekundärt skydd 
• Villaoljetankar belägna inomhus utan golvbrunn 

 
Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 
2017:15. 



   

 

 

5 (13) 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

KA p:\21312\13008495_vso_jordfall\000\19 original\samrådsredogörelse  17 juni.docx 

Förslag ändring § 3 

Hälso- och miljöfarliga 
produkter 

Primär zon 

Förbud gäller för hantering av hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter i större mängder än för hushållbehov. 

Undantag från förbud gäller för 

• Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd  

Sekundär zon 

Tillstånd krävs för hantering av hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter i större mängder än för hushållbehov. 

Undantag från tillstånd gäller för 

Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd 

Förslag ändring § 4 

Bekämpningsmedel 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2. 

Förslag till ändring § 7 

Avloppsanläggning 

Primär zon  

Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av 
hushållsspillvatten inom primär zon är förbjuden. 

Undantag, Anläggande av ny avloppsanläggning för att 
ersätta en befintlig som har bristande funktion eller på 
annat sätt inte uppfyller gällande krav på adekvat 
spillvattenrening kräver tillstånd 

Anläggning för utsläpp av BDT-vatten kräver tillstånd 

Sekundär zon 

Installation av ny anläggning för utsläpp av BDT-vatten 
kräver tillstånd  

Förslag till ändring § 8 

Upplag och deponier 

Förbud gäller för 

• Upplag av avfall, förorenade massor och massor med 
okänt föroreningsinnehåll 

• Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
• Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär 

skyddszon 
• Upplag under längre tid än en avverkningssäsong av 

bark, flis, timmer, spån eller liknande. 
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Undantag från förbud gäller för upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter för uppvärmning av bostad eller 
motsvarande. 

Förslag till ändring § 10 

Materialtäkter och 
markarbeten 

 

Förbud gäller för  

• Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt. 
• Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor 

med okänt föroreningsinnehåll. 
 
Tillstånd krävs för schaktning, sprängning, pålning, 
spontning och borrning. 

Undantag från tillståndskrav för schaktnings- och 
markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 
m2 eller underhåll av markledningar. 

Förslag till ändring § 12 

Övrigt 

 

Primär zon 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är 
prövad/anmäld enligt miljöbalken och som bedömts ha 
tillräcklig rening. 

Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden 

Sekundär zon 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är 
prövad/anmäld enligt miljöbalken och som bedömts ha 
tillräcklig rening. 

Tillstånd krävs för ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd 
som är anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella 
senare ändringar). 

Förslag till ändring 

Skilja mellan föreskrifter 
och allmänna 
bestämmelser och 
allmänna upplysningar 

§ 13 Skyltning 

Nytt förslag på text 

Allmänna bestämmelser 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får 
sådant medges av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. 
Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 
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b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa 
skyddsföreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna. I samband med sådan prövning kan 
nämnden föreskriva särskilda villkor som anses 
erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa 
skyddsföreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna. Nämnden kan förelägga om 
särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga 
för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa 
skyddsföreskrifter kan medges av den 
kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna.  

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra 
påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om 
inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd eller anmälan enligt dessa 
skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående 
tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 
kapitel eller annan förordning utfärdad eller med 
stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller 
verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet 
ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra 
händelser om de är av sådan omfattning att de 
kan medföra akut risk för vattenförorening. 
Anmälan ska göras till SOS Alarm 112. Liknande 
händelser av mindre akut karaktär skall snarast 
möjligt rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till 
vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker 
och informerar om vattenskyddsområdet. Annans 
mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § 
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miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där sådan hantering av petroleumprodukter eller 
andra hälso- och miljöfarliga produkter som 
nämns i § 2a-c och §3 a-c sker ska skylt finnas 
som informerar om vattenskyddsområdets 
existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. 

Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § 
miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet 
träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta 
att bedrivas till och med den dd mm åå1. Därefter 
får verksamheten bedrivas endast om den som 
bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om 
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd 
mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får 
fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå2 
Därefter får verksamheten bedrivas endast om 
verksamheten är anmäld och den myndighet som 
handlägger anmälningsärendet inte beslutar 
något annat. 

d) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att 
bedrivas till och med den dd mm åå3.  Därefter får 
verksamheten bedrivas endast om verksamheten 
erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå. 

 

 
1 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
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Ändringar av definitioner Förslag till ny text under rubriken definitioner 

Arbetsfordon/arbetsmaskiner 

Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa 
föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, 
spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar 
som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på 
marken och som är försedda med förbränningsmotorer. 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 
GROT ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. 
Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-
vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom 
detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters 
räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en 
begravningsplats. 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong menas tiden mellan 
knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med 
miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika 
och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i 
dessa föreskrifter. 
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Djurenhet 

Definition av djurenhet finns i Miljöprövningsförordningen, 
SFS 2013:251, 2 kapitel. 

Fordon 

Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan 
framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor 
från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, 
d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller 
sediment som är förorenat och vars föroreningshalter 
påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. 
Vad som avses med förorenade massor kan därför variera 
mellan olika platser och får avgöras av 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en 
verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag 
av material som ska användas inom den egna fastigheten 
för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för 
skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas 
kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 
2003:2). 

Hushållsbehov/hushållsändamål 

Med hushållsbehov/hushållsändamål avses här hantering 
av enstaka förpackningar av de största storlekarna man 
som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 
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Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa 
föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta 
som farliga enligt CLP-förordningen eller enligt framtida 
bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, 
spontning, pålning och andra liknande arbeten på land. 

Maskinell avverkning 

Med maskinell avverkning avses avverkning, röjning, 
gallring eller plockhuggning med maskiner större än 
motorsåg. 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg 
samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 

Stallgödsel/naturgödsel 

Här avses stallgödsel enligt Jordbruksverkets definition: 
”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av 
foderrester, strömedel eller annan vätska såsom 
spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, 
rastgård och i behållare. Begreppet omfattar även de 
ingående delarna i behandlad form.” 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser 
avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på 
utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, 
vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från 
en läckande cistern. En dubbelmantlad cistern anses som 
cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan 
typ av sekundärt skydd. 
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Stationär förbränningsmotor 

En enskild energiproduktionsenhet, används ofta som 
reservaggregat vid elavbrott eller då extra 
energiförsörjning behövs.   

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att 
nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt 
med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 

Tät gödselanläggning 

Anläggningen är utformad så att avrinning och läckage av 
gödsel och gödselvatten inte kan ske 

Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med 
totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller 
permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av 
förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor 
med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 
Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket 
läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, 
är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. 
Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt 
hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna 
tomten. 

Uppställning och återkommande parkering 

Uppställning avser parkering under längre tid än en 
vecka där det inte finns uppsikt över fordonet. 
Återkommande parkering är när fordonet står på 
platsen huvuddelen av tiden. 

Vattentäktsverksamhet 

Med vattentäktsverksamhet avses den verksamhet som 
krävs för att vattentäktens huvudman ska kunna 
producera och leverera dricksvatten. 
Vattentäktsverksamhet innefattar nyanläggning och 
restaurering av brunnar, installation av observationsrör, 
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ledningsomläggningar (för rå-, dricks- och processvatten), 
om- och tillbyggnad av vattenverk och därtill associerade 
byggnader, samt för verksamheten nödvändig 
kraftförsörjning, både ordinarie och reserv. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska 
gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, 
biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, 
dock ej gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all 
användning som utförs som ett led i en 
näringsverksamhet eller annars som en del i en 
yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen 
av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 
2009/128/EG:” en person som använder 

bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, 
inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och 
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom 
andra sektorer.  

Bilagor
Bilaga 1 Tidigt samråd med länsstyrelsen
Bilaga 2 Adresser till de som fått utskick (Bilagan utgår i denna 
	     variant, innehåller personuppgifter
Bilaga 3 Samrådsbrev fastighetsägare
Bilaga 4 Myndigheter och verksamheter som fått utskick
Bilaga 5 Bemötande av inkomna synpunkter och förslag på ändringar 
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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon 
010-224 40 00 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Vattenmiljöenheten 

            Roger Rudolfsson 

              010-224 48 59 

 

 Sweco Environment AB 

hans.bjorkman@sweco.se 

 

   

Länsstyrelsens yttrande gällande underlag till förslag till vat-

tenskyddsområden med föreskrifter för vattentäkten Jordfall 

i Uddevalla kommun 

 
Ärendebeskrivning 

 

Ärendet inkom 2019-07-11. Synpunkter inför samråd med berörda önskas. 

Huvudman för vattentäkten är Jordfalls samfällighetsförening.  

 

Länsstyrelsens bedömning och generella synpunkter 

 

Länsstyrelsen har generellt sett inga betydande invändningar mot framtaget 

förslag, förutom att det i många fall saknas definition av de begrepp som an-

vänds i förslaget till föreskrifter.  

 

Det gäller exempelvis sekundärt skydd, uppställning och återkommande 

parkering, för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, latrin, tät gödselanlägg-

ning, upplag, med flera. Detta bör ses över. 

 

Detaljerade synpunkter 

 

2.6 8 veckor x 7 dagar borde bli 56. 

 

3.7 När man hänvisar till erfarenhetsmässigt bör referenser anges. 

 

3.9 Vid vilket uttag gäller bedömningen av maximalt framtida påverkans-

område och går yttre gränsen för området där avsänkning upphör? 

 

5.4 Hänvisningen till kommunens egenkontroll borde väl vara till samfäl-

lighetens egenkontroll? 

 

5.8 Om det skall hävdas att kommunen ska ta fram beredskapsplan för 

vattenskyddsområdet bör det hänvisas till lagstöd. 

 

6.3.3 Avståndet till gräns för primär zon föreslås läggas på 140 m med un-

dantag för mindre (in något) anpassningar. Stämmer det? 

 

§ 7 En infiltrationsanläggning är inte till för avledning av renat avlopps-

vatten utan för att rena detsamma. Vattnet infiltrerar ned till grund-

vattnet det leds inte dit. Även i markbäddar med utlopp för det renade 

mailto:hans.bjorkman@sweco.se
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vattnet infiltrerar viss del av mottaget vatten, med undantag för bäddar 

med tätt utförande. Föreskriften bör omformuleras. 

 

§ 9 Om förbud skall råda mot byggande av allmän eller belagd väg vore 

det rimligt om tillståndsplikt råder för enskild eller obelagd väg. 

 

§ 10 Föreslår att det införs tillståndsplikt eller förbud mot utfyllnad, åter-

fyllnad eller annan användning av avfall, förorenade massor eller mas-

sor med okänt föroreningsinnehåll i anläggningsarbeten  

 

§ 14 Texten under rubriken tillstånd verkar bara innehålla information, dvs 

inga krav eller regleringar, och bör därför inte vara en förskrift. Detta 

gäller även avsnittet om dispens och avsnittet om tillsyn, avgifter och 

påföljd. 

 

 

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 

underskrift 

 

Roger Rudolfsson 

Vattenmiljöhandläggare 

 

 



Uddevalla kommun inbjuder till samråd om vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Samfällighetens Jordfalls grundvattentäkt 
Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med grundvatten genom 
uttag ur 3 bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. Tillhörande vattenreservoar ligger på 
fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 
fastigheter.  

Uddevalla kommun har nu för avsikt att fastställa vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkten. Genom att inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att 
vattentäkten kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv. 

Varför får Du det här brevet? 

Ni som har fått detta brev är registrerad ägare till en fastighet inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet, alternativt en gemensamhetsanläggning som berör delar av 
vattenskyddsområdet. Uddevalla kommun bjuder nu in till samråd om vattenskyddsområdet och dess 
föreslagna skyddsföreskrifter. De fastighetsägare som har hyresgäster eller arrendatorer som kan 
anses vara berörda ombeds att vidarebefordra informationen till dessa. 

När är samrådet? 

Samrådsperioden varar fram till 2020-02-27   

Information och synpunkter 

Under samrådstiden kommer material om föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att 
finnas tillgänglig på kommunens hemsida – www.uddevalla.se - samt samfällighetens hemsida – 
www.jordfall.com. 

Skriftliga synpunkter på det föreslagna vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna lämnas via mail 
till: samhallsbyggnad@uddevalla.se, alternativt via post till: 
 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad 
Peter Jonasson 
451 81 Uddevalla 

Synpunkter ska vara inkomna senast 2020-02-27. 

Vad händer sedan? 

Samtidigt som Uddevalla kommun samråder med berörda fastighetsägare inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet sker även samråd med berörda myndigheter och remissinstanser som också 
kommer in med synpunkter.   

Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och bemötas i en samrådsredogörelse. Relevanta 
synpunkter kan leda till revidering av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter.  

Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer sedan att fastställas och kungöras 
av kommunfullmäktige på Uddevalla kommun.  
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Kontaktinformation 

Tekniska frågor rörande förslag till vattenskyddsområde samt skyddsföreskrifter 

Hans Björkman – Sweco Environment AB 

e-post: hans.bjorkman@sweco.se 

Telefon: 070-865 51 02 

 

Gällande övriga frågor 

Peter Jonasson – Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad 

e-post: peter.jonasson@uddevalla.se 

Telefon: 0522-69 73 54  

 

Kent Dejve – ordförande i samfälligheten Jordfall 

Telefon: 0761 - 150840 

 

 

mailto:hans.bjorkman@sweco.se
mailto:peter.jonasson@uddevalla.se
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SE-462 34 Vänersborg, Sverige 
Telefon +46 (0)521 57 55 50 
Fax +46 (0)521 65510 
www.sweco.se 
 

Swe co  En v i r on men t  AB  
Org.nr 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 
 

Ha ns  B jö rkma n  
Hydrogeolog 
Vänersborg 
Telefon direkt +46 (0)521 57 55 56 
Mobil +46 (0)708 65 51 02 
hans.bjorkman@sweco.se 
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SAKÄGARE, MYNDIGHETER

UPPDRAG

VSO Jordfall
UPPDRAGSLEDARE 

Hans Björkman 
DATUM 

2019-12-11 

UPPDRAGSNUMMER 

1352175 
UPPRÄTTAD AV 

Hans Björkman 
 

 

Organisationer och myndigheter 

• Länsstyrelsen Västra Götaland 
403 40 Göteborg 

• Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

• Gullmarns vattenråd 
c/o LRF Väst 
Christer Jansson  
Skansgatan 3 
451 26 Uddevalla 

• SGU 
Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 

• Havs- och vattenmyndigheten 
Box 11930 
404 39 Göteborg 

• MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
651 81 Karlstad 
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Ledningsägare 

• Vattenfall AB 
169 92 Stockholm 

• Skanova 
Box 3010 
169 03 Solna 

• Bokenäs fiber ekonomisk förening 
c/o Carl-Ingemar Scharffenberg 
Rörbäck 211 
451 96 Uddevalla 
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Sw e co 
Södergatan 1 
 
SE-462 34 Vänersborg,  
Telefon +46 521 57 55 50 
Fax +46 521 655 10 
www.sweco.se 
 

Swe co  En v i r on men t  AB  
RegNo: 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 
 

An na  Kö l fe l d t  
 
 
   
Mobil +46 72 452 31 56 
anna.kolfeldt@sweco.se 
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BEMÖTANDE INKOMNA SYNPUNKTER JORDFALL 

VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH FÖRESKRIFTER  
UPPDRAG 

VSO Jordfall 
UPPDRAGSLEDARE 

Hans Björkman 
DATUM 

2020-06-17 

UPPDRAGSNUMMER 

13008495 
UPPRÄTTAD AV 

Anna Kölfeldt 
 

 

Bilaga 5 
Nedan finns en sammanställning av de yttrande som inkommit samt förslag på bemötande och 
förslag till ändringar i föreskrifter 

Yttrande 1,  Internt Uddevalla kommun 
Nedanstående yttrande har inkommit via email till handläggare på Uddevalla kommun. 
 
---------------------------------------- 
Så här står det i föreskriftsförslaget för Jordfall:  
  
"§ 7 Avloppsanläggningar 
Primär skyddszon 
Förbud gäller för att nyanlägga infiltrationsanläggning eller markbädd för rening av 
hushållsspillvatten. 
Tillstånd krävs för ändring av befintlig avloppsanläggning. 
Sekundär skyddszon 
Tillstånd krävs för att nyanlägga infiltrationsanläggning eller markbädd för rening av 
hushållsspillvatten." 
  
Så här står det motsvarande paragraf i Skredsviks VSO föreskrifter: 
  
"§6 Avloppsanläggningar  
Primär skyddszon: Nyetablering av avloppsanläggning där renat hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten leds till grundvattnet är förbjudet.  
Sekundär skyddszon: Nyetablering av avloppsanläggning där renat hushållsspillvatten eller 
annat avloppsvatten leds till grundvattnet erfordrar tillstånd av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor." 
  
Jag föredrar Skredsviks skrivning! Det finns fler sätt att rena avloppsvatten än via 
infiltration/markbädd och föreskriften syftar ju till att skydda grundvattnet från förorening och att 
leda avloppsvatten till grundvattnet är riskfyllt och bör därför regleras. De hushåll som redan 
finns placerade inom föreslaget VSO kan inte förbjudas att "skapa avlopp" men så länge deras 
avloppsvatten inte når grundvattnet så bör risken för VSO vara ok! = alla avloppsanläggningar 
med utsläpp till grundvattnet inom VSO bör därför regleras/förbjudas men hushållen kan ju 
exempelvis anlägga tät anläggning (som LST skriver i sin synpunkt) och förlägga utloppet av det 
renade vattnet utanför VSO via tät ledning. En markbädd kan exempelvis göras tät med tät 
ledning med utlopp utanför VSO vilket alltså är en bra lösning utifrån hälsoskäl men enligt 
föreskriftsförslaget så är en sådan lösning inte ok. Däremot så öppnar förslaget för ALLA andra 
lösningar än markbädd/infiltration exempelvis minireningsverk (som många gånger släpper ut 
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sitt renade vatten utan vidare mikrobavdödning = mkt dålig lösning utifrån hälsoskäl) och det 
motverkar föreskriftens syfte som ju är att skydda grundvattnet... Skredsviks formulering är 
enligt mig ett gott exempel på hur man istället reglerar kring syftet och inte låser in sig i vissa 
tekniker. 
 
Så jag anser att föreskriften bör formuleras så att den reglerar utsläppet av avloppsvatten till 
grundvattnet och inte vilken teknik som inte bör/bör användas 
 
Bemötande  

Tack för era synpunkter kring förslaget på vattenskyddsområde för Jordfall. 

Ni föreslår en ny skrivning rörande § 7 Avloppsanläggningar där texten anpassas utifrån 
föreskrift för Skredsviks VSO. Precis som ni nämner finns det många varianter av 
avloppslösningar och vi har idag inte kännedom om de lösningar som kommer att finnas 
framöver. Det viktiga är att minska risken för att otillräckligt renat avloppsvatten kan nå 
vattentäkten. 

Jordfalls samfällighet föreslår en annan variant på text för att föreskrifterna ska kunna omfatta 
alla varianter av avloppsanläggningar. 

§ 7 Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för att nyanlägga infiltrationsanläggning eller markbädd för rening av 
hushållsspillvatten. 

Tillstånd krävs för ändring av befintlig avloppsanläggning. 

Nytt förslag 

Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållsspillvatten inom primär 
zon är förbjuden. 

Undantag, Anläggande av ny avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande 
funktion eller på annat sätt inte uppfyller gällande krav på adekvat spillvattenrening kräver 
tillstånd 

Anläggning för utsläpp av BDT-vatten kräver tillstånd 

 

Sekundär skyddszon 

Befintligt förslag 

Tillstånd krävs för att nyanlägga infiltrationsanläggning eller markbädd för rening av 
hushållsspillvatten. 

Nytt förslag 
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Installation av ny anläggning för utsläpp av BDT-vatten kräver tillstånd  

 

Yttrande 2 Länsstyrelsen 
Yttrandet från länsstyrelsen bifogas sist i skrivelsen 

Synpunkter kring Tekniskt underlag 

Länsstyrelsen lämnar synpunkten att det inte tydligt framgår hur bedömningen av maximalt 
framtida påverkansområde har skett. Det framgår inte om yttre gränsen för 
vattenskyddsområdet överensstämmer med gränsen för när avsänkningen av grundvattennivån 
upphör  

Bemötande 

Som framgår av tekniskt underlag (kap 3.9) har en provpumpning genomförts. Provpumpningen 
genomfördes i samband med att samfällighet Jordfall ansökte om tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken för bortledning av grundvatten.  
Utvärderingen från provpumpningen går att läsa i sin helhet hos mark- och miljödomstolen, mål 
nr M 1633-18. Det maximala påverkansområdet beskrivs i det tekniska underlaget till ca 250 m 
från brunn B3 och är ett så kallat ”praktiskt påverkansområde”. Detta område utgör den gräns 
där avsänkningen kan antas vara lika med, eller större än  0,3 meter vid maximalt uttag.  
 
Bifogad bild nedan är dels ett utdrag från den tekniska beskrivningen i ansökan till mark- och 
miljödomstolen som visar det praktiska påverkansområdet (som är utökat i bedömda 
sprickriktningar). Under denna finns en nu framtagen jämförelse mellan det praktiska 
influensområdet och det föreslagna VSO. Föreslagen VSO-gräns har utgått från ett cirkulärt 
nybildnings-/tillrinningsområde från uttagsbrunnen, men med en viss modifikation. I motiven till 
gränsdragningen (S2) framgår att den västra gränsen dras in något då genomsläppligheten i det 
nedströmsliggande området bedöms vara lägre samtidigt som gränsen i öster (S1) dras ut 
något för att fånga in nybildningsområdet. Detta medför att det cirkulära området får ett mer 
”ovalt” utseende. Den yttre gränsen för VSO-området stämmer överens i stora drag med 
påverkansområdet, med undantag för ett område i söder. Här är påverkansområdet utdraget i 
en mer sydlig riktning, till följd av bedömda sprickriktningar. Detta område adderades inte till 
VSO-gränsen då strömningstiden inom den yttre VSO-gränsen redan bedöms vara över 1 år.  
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Synpunkter kring definitioner 

Länsstyrelsen önskar att föreskrifterna kompletteras med definitioner av de begrepp som 
används. 
 
Avsaknaden av definitioner gäller exempelvis petroleumprodukter, brandfarliga vätskor, 
sekundärt skydd, uppställning och återkommande parkering, arbetsmaskiner, tunga fordon, 
stationära förbränningsmotorer, hushållsändamål och tät gödselanläggning. Definitionen av 
upplag gäller bara förvaring som sker öppet direkt på  
marken, vilket gör att förbudet mot upplag får ganska begränsad effekt. 
 
Bemötande 
Definitionerna i föreskrifterna är kompletterade och i vissa fall även ändrade för att det ska bli 
tydligare för fastighetsägare och myndigheter hur texten ska tolkas. 
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Jordfalls samfällighet väljer att inte ha med en definition av petroleumprodukt eller brandfarliga 
vätskor. Petroleumprodukter är ett vedertaget begrepp och det är inte i föreskrifterna avgörande 
vilka koncentrationer eller ursprung produkterna har. Avseende brandfarliga vätskor definieras 
dessa av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Definitioner 

Arbetsfordon/arbetsmaskiner 

Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, 
terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är 
konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med 
förbränningsmotorer. 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). GROT ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong menas tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års 
knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 
avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 
inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Djurenhet 

Definition av djurenhet finns i Miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251, 2 kapitel. 
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Fordon 

Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 
och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 
husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov/hushållsändamål 

Med hushållsbehov/hushållsändamål avses här hantering av enstaka förpackningar av de 
största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter 
klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller enligt framtida 
bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 
arbeten på land. 

Maskinell avverkning 

Med maskinell avverkning avses avverkning, röjning, gallring eller plockhuggning med maskiner 
större än motorsåg. 
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Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 
andra jordarter. 

Stallgödsel/naturgödsel 

Här avses stallgödsel enligt Jordbruksverkets definition: ”husdjurens träck eller urin med 
eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och 
tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård 
och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större 
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av 
tillståndsplikt 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En 
dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning eller förvaring 
inomhus utan golvbrunn är en annan typ av sekundärt skydd. 

Stationär förbränningsmotor 

En enskild energiproduktionsenhet, används ofta som reservaggregat vid elavbrott eller då extra 
energiförsörjning behövs.   

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten 
kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 

Tät gödselanläggning 

Anläggningen är utformad så att avrinning och läckage av gödsel och gödselvatten inte kan ske 

Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 
vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 
andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i 
särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 
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som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 
hushållskompost på den egna tomten. 

Uppställning och återkommande parkering 

Uppställning avser parkering under längre tid än en vecka där det inte finns uppsikt 
över fordonet. Återkommande parkering är när fordonet står på platsen huvuddelen av 
tiden. 

Vattentäktsverksamhet 

Med vattentäktsverksamhet avses den verksamhet som krävs för att vattentäktens huvudman 
ska kunna producera och leverera dricksvatten. Vattentäktsverksamhet innefattar nyanläggning 
och restaurering av brunnar, installation av observationsrör, ledningsomläggningar (för rå-, 
dricks- och processvatten), om- och tillbyggnad av vattenverk och därtill associerade 
byggnader, samt för verksamheten nödvändig kraftförsörjning, både ordinarie och reserv. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 
kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 
övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en 
näringsverksamhet eller annars som en del i en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i 
definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG:” en person som 

använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer.  

Synpunkter kring hänvisningstexter 

Länsstyrelsen anser att information tillhörande vissa föreskriften ”följer” ytterligare 
bestämmelser Naturvårdsverkets föreskrifter bör bytas ut mot ”gäller enligt”. 

Bemötande 
 
Föreskrifterna justeras så att hänvisning sker enligt ”gäller enligt ytterligare bestämmelser” 
 
Information: Ytterligare bestämmelser följer  gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer  gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2. 

Synpunkter kring upplägg rörande allmänna bestämmelser  

Länsstyrelsen önskar att det bör skiljas på allmänna bestämmelser som ingår i föreskrifterna 
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och rena upplysningar som inte skall ingå i föreskrifterna. 

Länsstyrelsen bedömer att formuleringen ”risk för skada för vattenförekomsten” är ett alltför  
svårtolkat begrepp. 
 
Bemötande 
Föreskrifterna justeras enligt nedan för att skilja på upplysningar och föreskrifter. Jordfall 
samfällighet föreslår en ny utformning av texten rörande tillstånd. 

 
Förslag till ändring 

Skilja mellan föreskrifter 
och allmänna 
bestämmelser och 
allmänna upplysningar 

§ 13 Skyltning 

 

 

Nytt förslag 

Allmänna bestämmelser 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får 
sådant medges av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. 
Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa 
skyddsföreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna. I samband med sådan prövning kan 
nämnden föreskriva särskilda villkor som anses 
erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa 
skyddsföreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna. Nämnden kan förelägga om 
särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga 
för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa 
skyddsföreskrifter kan medges av den 
kommunala nämnd som ansvarar för 
miljöfrågorna.  

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra 
påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om 
inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd eller anmälan enligt dessa 
skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående 
tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 
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kapitel eller annan förordning utfärdad eller med 
stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller 
verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet 
ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra 
händelser om de är av sådan omfattning att de 
kan medföra akut risk för vattenförorening. 
Anmälan ska göras till SOS Alarm 112. Liknande 
händelser av mindre akut karaktär skall snarast 
möjligt rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till 
vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker 
och informerar om vattenskyddsområdet. Annans 
mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § 
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där sådan hantering av petroleumprodukter eller 
andra hälso- och miljöfarliga produkter som 
nämns i § 2a-c och §3 a-c sker ska skylt finnas 
som informerar om vattenskyddsområdets 
existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. 

Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § 
miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet 
träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta 
att bedrivas till och med den dd mm åå1. Därefter 
får verksamheten bedrivas endast om den som 
bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om 
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd 
mm åå.  

 
1 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande.  
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c) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får 
fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå2 
Därefter får verksamheten bedrivas endast om 
verksamheten är anmäld och den myndighet som 
handlägger anmälningsärendet inte beslutar 
något annat. 

d) Verksamhet som har påbörjats före 
ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att 
bedrivas till och med den dd mm åå3.  Därefter får 
verksamheten bedrivas endast om verksamheten 
erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå. 

 

Synpunkter rörande föreskrifter 

§2 Petroleumprodukt 

Undantag föreslås gälla för lagring av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor som 
har sekundärt skydd eller sker inomhus i utrymme som saknar golvbrunn. Förvaring i utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn kan dock inte anses motsvara det skydd som förvaring med 
sekundärt skydd innebär. Föreslår att den delen av undantaget stryks eller begränsas till att 
enbart gälla ”villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn”. 

 I undantaget för sekundär zon krävs både sekundärt skydd och att det sker i utrymme inomhus 
som saknar golvbrunn, vilket verkar ologiskt. 

Bemötande 

Jordfall samfällighet föreslår en ny utformning av föreskriften 

§ 2 Petroleumprodukter  

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för hantering av större mängd än 25 liter av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag från förbud gäller för 

• Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 

 
2 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
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• Transport 
• Befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn 
Tillstånd krävs för uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, 
arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer. 

Nytt förslag 

Förbud gäller för hantering av större mängd än 25 liter av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag från förbud gäller för 

• Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
• Transport 
• Befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn 
• Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn 
 

Tillstånd krävs för uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, 
arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer. 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering av större mängd än 250 liter av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag från tillståndskravet gäller för 

• Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
• Transport 
• Befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn 
• Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn 

 
Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. 

§3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

Länsstyrelsen föreslår ny text; I förbudet mot hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter används formuleringen ”med mängder större än”. Föreslås bytas ut mot ” i större 
mängder än”. 

Bemötande;  
Jordfalls samfällighet ändrar texten enligt länsstyrelsens förslag. Uppgifter kring undantag för 
förvaring inomhus tas bort så det kan bedömas om lagring inom sekundärt skydd. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga produkter 

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter med mängder större 
än för hushållbehov. 

Undantag från förbud gäller för 

• Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn 

Nytt förslag  

Förbud gäller för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder än 
för hushållbehov. 

Undantag från förbud gäller för 

• Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd  

 

Sekundär skyddszon 

Befintligt förslag 

Tillstånd krävs för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter med mängder 
större än för hushållbehov. 

Undantag från tillstånd gäller för 

• Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn 

Nytt förslag 

Tillstånd krävs för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder 
än för hushållbehov. 

Undantag från tillstånd gäller för 

• Transport 

• Befintlig lagring som har sekundärt skydd  

§ 7 Avlopp 
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Länsstyrelsen poängterar att tillståndsplikt för nyanläggning av avloppsanläggning gäller redan 
enligt annan lagstiftning och skulle innebära dubbelreglering.  

Bemötande;  

Jordfalls samfällighet ändrar texten för § 7 , se bemötande av synpunkt inkommen från 
Uddevalla kommun. 

§ 8 Upplag och deponier 

Länsstyrelsen anser att ”normalt” upplag är inte en fungerande formulering. Det 
rekommenderas att förbudet mot återfyllnad, utfyllnad eller annan användning för 
anläggningsändamål av förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll 
utvidgas till att även gälla avfall. 

Bemötande;  

Jordfall samfällighet föreslår en ny utformning av föreskriften 

§ 8 Upplag och deponier 

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för 

• Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll 
• Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
• Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon 
• Upplag under längre tid än en avverkningssäsong av bark, flis, timmer, spån eller 

liknande. 
 

Undantag från förbud gäller för normalt upplag av ved eller andra träbaserade produkter för 
uppvärmning av bostad eller motsvarande. 

Nytt förslag  

Förbud gäller för 

• Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll 
• Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
• Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon 
• Upplag under längre tid än en avverkningssäsong av bark, flis, timmer, spån eller 

liknande. 
 

Undantag från förbud gäller för normalt upplag av ved eller andra träbaserade produkter för 
uppvärmning av bostad eller motsvarande. 

§ 10 Materialtäkter och markarbeten 
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Länsstyrelsen rekommenderar att förbudet mot återfyllnad, utfyllnad eller annan användning för 
anläggningsändamål av förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll 
utvidgas till att även gälla avfall. Tillståndskravet för schaktning mm och formuleringen av 
undantaget samt tillhörande definitioner stämmer inte alls överens med varandra. 

Bemötande;  

Jordfall samfällighet föreslår en ny utformning av föreskriften 

§ 10 Materialtäkter och markarbeten 

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för  

• Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt. 
• Återfyllnad eller utfyllnad med förorenade massor eller massor med okänt 

föroreningsinnehåll. 
 

Tillstånd krävs för schaktning, sprängning, pålning, spontning och borrning. 

Undantag från tillståndskrav för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2 eller underhåll av markledningar. Undantaget gäller inte sprängning, 
pålning och spontning.  

Nytt förslag 

Förbud gäller för  

• Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt. 
• Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll. 
 
Tillstånd krävs för schaktning, sprängning, pålning, spontning och borrning. 

Undantag från tillståndskrav för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2 eller underhåll av markledningar.  

§ 12 Övrigt  

Förbudet mot fordonstvätt är oklart, då det inte framgår vad som menas med speciellt 
anordnade platser eller vad som avses med godkänd slam- och oljeavskiljare.  

Det finns ingen generell anmälningspliktig enligt miljöbalken!! Hänvisning måste ske till de 
specifika verksamheter som är anmälningspliktiga enligt gällande miljöprövningsförordning. 

Bemötande;  

Jordfall samfällighet föreslår en ny utformning av föreskriften. 
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§ 12 Övrigt 

Primär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för fordonstvätt på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål 
såsom spolplatta kopplad till godkänd slam- och oljeavskiljare. 

Förbud gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken generellt 
sett är anmälningspliktig. 

Nytt förslag 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som 
bedömts ha tillräcklig rening. 

Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden 

Sekundär skyddszon 

Befintligt förslag 

Förbud gäller för fordonstvätt på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål 
såsom spolplatta kopplad till godkänd slam- och oljeavskiljare. 

Tillstånd krävs gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken 
generellt sett är anmälningspliktig. 

Nytt förslag 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som 
bedömts ha tillräcklig rening.. 

Tillstånd krävs gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken 
generellt sett är anmälningspliktig. 

Tillstånd krävs för ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar). 

 

 

Yttrande inkommet från fastighetsägare 1 
Hej! 
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Vi har fått ett brev med bristfällig information ang utökning av vattenuttag på fastigheten Kolvik 
1:117 
Vi, Kolvik1:114 motsätter oss mot allt utökat uttag av vatten samt vattenskyddsområde i 
dagsläget. Då vi anser att informationen är undermålig och obegriplig för oss lekmän. Vi vill bli 
sammankallade till ett möte för att få förklaring till vad det handlar om och vad är tanken med 
detta. Hur påverkas vi som markägare i detta området? 
En fundering är hur skall vattnet räcka till 80 fastigheter när de 64 har problem med att få vattnet 
att räcka till 
Svar önskas snarast 
 
Bemötande 
I våras skickade Uddevalla kommun ut förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Jordfalls vattentäkt. Nu har kommunen och samfälligheten gått igenom inkomna synpunkter 
och skickar ut svar till de som inkommit med synpunkter. 
 
Tack för era synpunkter kring förslaget på vattenskyddsområde för Jordfall. 
 
Det var tråkigt att ni upplevde att underlagen och informationen var bristfällig. Ibland sker 
informationen till fastighetsägarna via informationsmöten och emellan åt väljs att informera 
via brevutskick. Vår erfarenhet är att de flesta uppskattar att kunna ta till sig informationen på 
egen hand för att kunna läsa hur man själv påverkas. Av brevet framgick vem ni kunde 
kontakta för att få mer information. Vi hoppas att ni tog vara på den möjligheten för att få svar 
på era frågor. 
Hur man påverkas som fastighetsägare beror på var man bor samt om man bedriver någon 
verksamhet. Genom att se på kartan kan man se vilken skyddszon man bor inom och därefter 
kan man läsa vilka föreskrifter man är berörd av. 
 
Syftet med vattenskyddsområde är att långsiktigt skydda vattentäkten från föroreningar. Hur 
mycket vatten som får tas ut från vattentäkten och hur många hushåll vattentäkten klarar av 
att förse regleras i vattendomen.  
 
Om ni fortsatt har frågor kring vattenskyddsområdet eller föreskrifterna är ni välkomna att 
kontakta Uddevalla kommun eller handläggarna på Sweco. Om ni har fortsatta frågor rörande 
uttagsmängder m.m. rekommenderar vi er att ta del av vattendomen. 
 

Yttrande inkommet från fastighetsägare 2 

Jag vill framföra tidigare synpunkter, som jag har ställt till Jordfalls samfällighetsförening 2017-
11-14 med anledning av ärende 90:235 Bohusläns norra lantmäteridistrikt Uddevalla. 

För att försäkra samråd och skydd av tillgång på vatten, vill jag ha en försäkran om tillgång till 
de gemensamma brunnarna.  

Utan kostnad för anslutning, andelsmässigt och mer praktiskt med ledningar och tillbehör som 
behövs fram till den nuvarande brunnen. Ej tidsbegränsad, utan gällande i all framtid. Att 
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brunnen kommer att hålla samma betingelser, som idag, med avseende på vattennivå, tillgång 
på vatten och vattenkvalitet. 

Bemötande;  

I våras skickade Uddevalla kommun ut förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Jordfalls vattentäkt. Nu har kommunen och samfälligheten gått igenom inkomna synpunkter och 
skickar ut svar till de som inkommit med synpunkter. 
 
Tack för era synpunkter kring förslaget på vattenskyddsområde för Jordfall. 
Samrådet som ni tagit del av berör fastställande av skyddsområde och föreskrifter för att 
långsiktigt skydda vattentäkten från föroreningar. Era synpunkter rör tillgång till vatten och 
kostnader för anslutningar. Dessa frågor hanteras inte inom processen kring 
vattenskyddsområde. Frågor kring anslutningskostnader m.m. besvaras  
enklast av samfälligheten. 
 
Om ni fortsatt har frågor kring vattenskyddsområdet eller föreskrifterna är ni välkomna att 
kontakta Uddevalla kommun eller handläggarna på Sweco.  
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

 samhallsbyggnad@uddevalla.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens yttrande gällande förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Jordfalls grundvattentäkt i Uddevalla kommun

Ärendebeskrivning
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten 
Jordfall i Uddevalla kommun inkom för samråd till länsstyrelsen 2020-01-
30. Yttrande skall ha inkommit senast 2020-02-27. 

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22 §§ MB, kommer att fattas 
av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig till konsult gällande underlag till förslag 
2019-08-09.

Synpunkter på tekniskt underlag

Det framgår inte tydligt hur bedömningen av maximalt framtida 
påverkansområde har skett och om yttre gränsen för vattenskyddsområdet 
överensstämmer med gränsen för när avsänkningen av grundvattennivån 
upphör. 

 I övrigt har länsstyrelsen inga betydande invändningar mot redovisat 
underlag.

Synpunkter på föreslagna föreskrift

Förslaget till föreskrifter behöver ytterligare bearbetning och saknar i 
många fall definitioner av de begrepp som används. 

Avsaknaden av definitioner gäller exempelvis petroleumprodukter, 
brandfarliga vätskor, sekundärt skydd, uppställning och återkommande 
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parkering, arbetsmaskiner, tunga fordon, stationära förbränningsmotorer, 
hushållsändamål och tät gödselanläggning. 

Undantag föreslås gälla för lagring av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor som har sekundärt skydd eller sker inomhus i utrymme 
som saknar golvbrunn. Förvaring i utrymme inomhus som saknar golvbrunn 
kan dock inte anses motsvara det skydd som förvaring med sekundärt 
skydd innebär. Föreslår att den delen av undantaget stryks eller begränsas 
till att enbart gälla ”villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan 
golvbrunn”.

 I undantaget för sekundär zon krävs både sekundärt skydd och att det sker 
i utrymme inomhus som saknar golvbrunn, vilket verkar ologiskt.

Enligt information tillhörande vissa föreskriften ”följer” ytterligare 
bestämmelser Naturvårdsverkets föreskrifter. Bör bytas ut mot ”gäller 
enligt”.

I förbudet mot hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 
används formuleringen ”med mängder större än”. Föreslås bytas ut mot ” i 
större mängder än”. 

Tillståndsplikt för nyanläggning av avloppsanläggning gäller redan enligt 
annan lagstiftning och skulle innebära dubbelreglering.

Undantag för ”normalt” upplag är inte en fungerande formulering.

Det rekommenderas att förbudet mot återfyllnad, utfyllnad eller annan 
användning för anläggningsändamål av förorenade massor eller massor 
med okänt föroreningsinnehåll utvidgas till att även gälla avfall.

Tillståndskravet för schaktning mm och formuleringen av undantaget samt 
tillhörande definitioner stämmer inte alls överens med varandra.

Förbudet mot fordonstvätt är oklart, då det inte framgår vad som menas 
med speciellt anordnade platser eller vad som avses med godkänd slam- 
och oljeavskiljare.

Det finns ingen generell anmälningspliktig enligt miljöbalken!! Hänvisning 
måste ske till de specifika verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 
gällande miljöprövningsförordning. 
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I allmänna bestämmelser under rubriken tillstånd används formuleringen 
”risk för skada för vattenförekomsten” vilket bedöms vara ett alltför 
svårtolkat begrepp.

Definitionen av upplag gäller bara förvaring som sker öppet direkt på 
marken, vilket gör att förbudet mot upplag får ganska begränsad effekt.

Det bör skiljas på allmänna bestämmelser som ingår i föreskrifterna och 
rena upplysningar som inte skall ingå i föreskrifterna.

Övriga upplysningar

När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter har fattats 
skall beslutet skickas, dels till Länsstyrelsen dels till Havs- och vatten-
myndigheten, vilka har det regionala respektive nationella ansvaret för 
registerhållning av vattenskyddsområden. 

För att kunna registrera kommunens beslut behöver länsstyrelsen 
protokollsutdrag, föreskrifter och karta som separata PDF-filer, samt s.k. 
shape-filer redovisande vattenskyddsområdets skyddszoner, samt dess 
yttre gräns som polygoner i koordinatsystemet EPSG:3006 SWEREF 99 TM.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 

Roger Rudolfsson
Vattenmiljöenheten



Bilaga 1, Översikt Jordfalls grundvattentäkt 

 

Orienteringskarta över Jordfall 

 

 

Översikt som visar vattenverkets och uttagsbrunnarnas placering samt fastigheter som ingår i 

samfälligheten. Den blå streckade linjen visar samfällighetens utbredning och den lila streckade linjen 

de fastigheter i Kolvik som försörjs med vatten. 
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1 Orientering 

1.1 Bakgrund och syfte 

För vattentäkten i Jordfall finns idag inget vattenskyddsområde. Avsikten är nu att 
upprätta ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 
kap. miljöbalken och i 6 kap. 5§ vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på skydd 
genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG via: 
Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens livsmedelsverks 
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20101 anges att syftet med 
vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 
långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 
måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 
utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa eller koncentrerade 
läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 
med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Utredningens omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde för Jordfalls grundvattentäkt, i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

1.3 Uppdraget 

På uppdrag av Jordfalls samfällighet har Sweco Environment AB upprättat ett förslag till 
vattenskyddsområde (VSO) för grundvattentäkten i Jordfall, Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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2 Jordfalls vattentäkt 

2.1 Samfälligheten Jordfall  

Samfälligheten Jordfall ligger i Jordfall vid Gullmarn på Bokenäsets norra del i Uddevalla 
kommun, ca 20 km väster om Uddevalla och 10 km nordost om Lysekil, se Figur 1. 

 
Figur 1: Orienteringskarta över Jordfall. 

Jordfalls samfällighets gemensamhetsanläggning GA:1 bildades 1991 genom 
anläggningsbeslut, Lantmäteriet, 1991-07-12, Dnr: 87172.  

Samfälligheten har 72 medlemsfastigheter. Området är ett omvandlingsområde där 
åretruntboendet ökat från 5 fastigheter till 16 fastigheter under 2016. Övriga fastigheter är 
fritidsfastigheter. 

Ett servitutsavtal (1978-10-13, nr 13732) anger att ägaren till Jordfall 1:12 har rätt att utta 
vatten från 3 bergbrunnar på Kolvik 1:17. Vidare att erforderlig vattenreservoar skall icke 
placeras på Kolvik 1:17. 

Vattenreservoaren anlades på dåvarande Jordfall 1:12 (numera Jordfall 1:89).  
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2.2 Anläggningens utformning 

Vattentäkten består av tre uttagsbrunnar i berg, vilka borrades under 1978-1982. 
Brunnarna är borrade som ODEX-borrning genom jordlagren och därefter med 
hammarborrning i berget. Brunnsrören är kapade strax under mark och skyddas av 
betongringar, se försättssidan.  

Brunnarna B1, B2 samt B3, se Tabell 1, pumpas under normal drift växelvis 8 timmar åt 
gången varje dygn med ett uttag på mellan 10 och 50 m3/dygn (ca 7 – 35 l/min).  

Tabell 1: Brunnsdjup. 

Brunn Djup (m) 

B1 70 

B2 70 

B3 77 

 

2.3 Vattenkvalitet 

Vattenprover för analys uttas på utgående vatten och hos användaren enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter. 

Vattnet kan beskrivas vara av god kvalitet med hög alkalinitet (220 mg HCO3/l) relativ låg 
halt klorid och natrium (ca 25 mg/l resp ca 50 mg/l), låg järnhalt (ca 0,04 mg/l), något hög 
manganhalt (0,09 mg/l), pH kring 7,9 och medelhårt (ca 6 °dH). Fluoridhalten är något 
hög och ligger strax under gränsvärdet (1,5 mg/l) för att bedömas som otjänligt. 
Radonhalten (60-80 Bq/l) ligger under gränsvärdet för tjänligt med anmärkning (>100 
Bq/l). Antalet mikroorganismer i utgående vatten är låg. Vattenkvaliteten ges av 
analyslaboratoriet omdömet tjänligt. 

I kustnära områden är saltvattenpåverkan ett vanligt problem (se separat avsnitt för mer 
information). Konduktiviteten är ett mått på vattnets ledningsförmåga och beror framför 
allt på kloridhalten. Mätning av konduktivitet och natrium har utförts sedan 2005, se  
Figur 2. 
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Figur 2. Mätresultat av konduktivitet samt uppmätta halter av klorid och natrium.  

Av figuren framgår att salthalten varit relativt konstant under de senaste 12 åren och det 
finns ingen tendens att den ökar med tiden (konduktivitet ca 45 mS/m). Normalt ökar 
salthalten under sommaren då mer vatten tas ut och någon grundvattenbildning normalt 
inte sker, för att sedan minska under höstperioden då uttaget normalt minskar och 
grundvattenbildningen ökar.  

Under stor del av 2014 och under början av 2015 var vattenuttaget ovanligt högt på grund 
av en svårupptäckt vattenläcka. Inte ens detta stora uttag orsakade att salthalten steg 
nämnvärt, en svag antydan till förhöjd konduktivitet finns dock under denna period.  

Enligt Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse SLVFS 2001:30 anges gränsvärdet för 
otjänligt med anmärkning till 100 mg/l för klorid och natrium samt 250 mS/m för 
konduktivitet. Av figuren framgår att samtliga halter ligger klart under gränsvärdet. 
Salthalten kan därför anses vara låg. 

2.4 Vattenbehandling 

Grundvatten från uttagsbrunnarna pumpas till vattenreservoaren i vattenverket, se  
Figur 3. Volymen i reservoaren kan ställas mellan 4 - 11 m3 beroende på hur 
förbrukningen varierar mellan säsongerna. 

Utgående vatten desinficeras med UV-ljus. 

Distribution sker via 2 markuppställda pumpar. 
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2.5 Försörjningsområde 

Jordfalls grundvattentäkt togs i bruk i början av 1980-talet och försörjer i dagsläget 64 
fastigheter med dricksvatten, 57 i Jordfall samt 7 fastigheter i Kolvik, se Figur 3. 
Fastigheterna i Kolvik ingår inte i samfälligheten men försörjs med dricksvatten. 

 
Figur 3: Översikt som visar vattenverkets och uttagsbrunnarnas placering samt fastigheter som 
ingår i samfälligheten. Den blå streckade linjen visar samfällighetens utbredning och den lila 
streckade linjen de fastigheter i Kolvik som försörjs med vatten. 
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2.6 Vattenförbrukning 

Distribuerad mängd vatten registreras med vattenmätare, se Figur 4. 

 
Figur 4: Uppmätt vattenförbrukning t o m augusti 2017. Anges som medelvärde per månad samt 
dygnsmedelvärde (blå linje). 

Under stor del av 2014 hade man en långvarig, svårlokaliserad vattenläcka på nätet. Från 
någon gång i juni 2014 fram till i slutet av februari 2015 var medeluttaget ca 42 m3/d. 
Under högsäsong 2014 var uttaget upp mot 55 m3/d.  

Under juni och juli 2016 uppgick vattenförbrukningen under högsäsong till ca 30 m3/dygn. 
Normal årsmedelförbrukning ligger kring 6 000 m3/år eller ca 17 m3/dygn. Under vintertid 
ligger förbrukningen på 10–12 m3/dygn. 

Distribuerad mängd vatten per år framgår av Tabell 2. 
Tabell 2: Distribuerad mängd vatten. 

År m3/år Medeldygn, m3/d Anm 

2014 14 000 38 Vattenläcka, bevattningsförbud under augusti 

2015 6 350 17  

2016 5 300 15  

2017 5 200 14 Bevattningsförbud 15/7 – 15/8 
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2.7 Framtida uttagsbehov 

Det framtida vattenbehovet kan beräknas med följande antaganden: 

• Till vattensektionen är 64 fastigheter anslutna; 57 i Jordfall + 7 i Kolvik. 
Samfälligheten Jordfall består av 72 fastigheter och dessutom har 8 fastigheter i 
Kolvik andelar i vattenanläggningen vilket medför att totalt 80 fastigheter kan 
komma att bli anslutna. De som inte är anslutna till vattensektionen idag har 
enskilt vatten. I framtiden bedöms samtliga 80 fastigheter vara anslutna.  

• Andelen åretruntfastigheter bedöms öka från dagens 21% till 50%.  

• Antal fastigheter åretruntboende: 40 

• Antal fastigheter fritidsfastigheter: 40 

• Antal pe/fastighet: 3 pe i åretruntbostäder och 3,5 pe i fritidsbostäder 

• Vattenbehov: 170 l/pd   

Med dessa förutsättningar kan det framtida vattenbehovet beräknas till: 

Vattenförbrukning i fritidshus: 40 fast x 3,5 pe x 170 l/pd = 24 m3/d 

Vattenförbrukning i åretrunthus: 40 fast x 3 pe x 170 l/pd = 20 m3/d 

Med en nyttjandegrad på 8 veckor/år för fritidsboende kan årsbehovet beräknas till: 

20 m3/d x (365-56) dygn + 44 m3/d x 56 dygn = 6 000 m3 + ca 2 500 m3 =  
ca 8 500 m3/år. 

Till detta kommer vattenförbrukning i framtida Attefallhus. Dessa hus kan inredas med 
kök och badrum och är därmed förbrukare av vatten. Redan idag finns flera Attefallshus 
och sannolikt kommer antalet att öka i framtiden. Samfälligheten har därför bedömt att 
uttaget i framtiden kan uppgå till 11 000 m3/år. 

2.8 Reservvattentäkt 

Det finns ingen reservvattentäkt för Jordfalls vattentäkt. Vattentäkten består dock av tre 
uttagsbrunnar, där var och en har tillräcklig kapacitet att klara hela det aktuella 
vattenuttaget från vattentäkten. Idag är alla brunnar i drift.   

2.9 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 
framtida vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjnings-
ändamål är utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att 
ersätta vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. För vattentäkten finns ingen 
reservvattentäkt, vilket ökar dess värde för vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Jordfall grundvattentäkt 
ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör dels 
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allmänna vattentäkter samt större enskilda vattentäkter (>50 personer) där 
reservalternativ saknas.  

2.10 Vattendom 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt lämnade tillstånd för 
vattenverksamhet i dom 2019-02-28, mål nr M 1633-18. Tillståndet medger 
samfälligheten rätt att i medeltal leda bort grundvatten till en mängd av 11 000 m3/år, 
dock högst 60 m3 under ett och samma dygn. 

2.11 Ägandeförhållande 

De tre uttagsbrunnarna som utgör Jordfalls vattentäkt är belägna inom fastigheten 
Uddevalla Kolvik xx. Servitutsavtal har den 13 oktober 1978 upprättats mellan dåvarande 
ägarna av fastigheten xx och dåvarande ägare av fastigheten, vilket servitut innebär en 
rätt för ägaren av Jordfall x att för all framtid uttaga vatten ur de aktuella brunnarna inom 
Kolvik xx.  

Jordfalls samfällighet har genom köpekontrakt den 23 februari 2006 förvärvat del av 
fastigheten Jordfall xx från Sveaskog AB. Del av Jordfall xx har genom 
Lantmäterimyndighetens avstyckningsbeslut den 24 mars 2009 bildat den nya fastigheten 
Jordfall xx, till vilken servitutet för vattentäkt inom fastigheten Kolvik xx hör.  

Jordfalls samfällighet är ägare av fastigheten Jordfall xx. Sökanden är såsom ägare av 
fastigheten Jordfall xx således innehavare av servitut för vattentäkt inom fastigheten 
Kolvik xx och har därigenom rådighet för utförande av verksamheten med stöd av 2 kap. 
2 §. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Topografi 

Vattentäktsområdet ligger ca 1 km öster om Gullmarn. Markytan stiger snabbt mot öster 
och ligger på +70 vid uttagsbrunnarna. Mot öster stiger markytan ytterligare till ca +125. 

3.2 Jordarter 

Enligt SGUs geologiska karta utgörs området av berg i dagen med lera i lägre liggande 
områden. Mindre områden består av sandig morän eller svallsand, se Figur 5. 

 
Figur 5: SGUs geologiska karta nedladdad från kartgeneratorn. I bilden finns även tolkade 
sprickzoner i berggrunden som markeras som streckade linjer. 

Jordlagren är mestadels tunna, vilket framgår av SGUs jorddjupskarta, se Figur 6. I 
området kring vattentäkterna är jorddjupet som mest 3 meter. 
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Figur 6: SGUs jorddjupskarta nedladdad från kartgeneratorn. Cirklar visar brunnar enligt SGUs 
brunnsarkiv. 

3.3 Berggrund 

Enligt SGUs berggrundskarta består berggrunden av gnejsomvandlade kvarts- och 
fältspatrik sedimentära bergarter såsom sandsten, gråvacka mm. 

3.4 Spricksystem i berggrunden 

Sveriges berggrund är uppsprucken i ett regelbundet mönster. Det är i bergets sprickor 
nybildning av grundvatten sker och det är i sprickorna som grundvattnet transporteras. En 
tolkning av möjliga sprickzoner, vilket också indikerar möjliga sprickriktningar i 
bergmassan ges i Figur 5. Mellanliggande bergplintar har betydligt mindre vattenförande 
egenskaper och kan ställvis betraktas som täta. För att en bergbrunn skall ha god tillgång 
till grundvatten krävs således att den borras i en sprickzon. 

Erfarenhetsmässigt är tensionssprickor i riktning N-S och E-W mest vattenförande. 

I Jordfall har de huvudsakliga sprickorna riktningen N-S, NV-SO, NO-SV och ca E-W.  

Vattentäktsområdet ligger nära en punkt där två sprickriktningar bedöms korsas, vilket är 
positivt ur vattenutvinningssynpunkt.  
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3.5 Nederbörd 

Enligt SMHIs ytavrinningskarta uppgår den specifika avrinningen till 12 l/s*km2 vilket 
motsvarar en nettonederbörd på ca 380 mm. Nettonederbörden är mängden 
nederbördsvatten som finns kvar efter avdunstning och växtupptag och som kan infiltrera 
och nybilda grundvatten i jord och berg.  

3.6 Ytvatten 

I lågpunkter med täta jordarter samlas nederbördsvatten och våtmarker bildas. 
Avrinningen sker via ytvattendrag som mynnar i havet. Strax söder om vattentäkten finns 
ett sådant ytvattendrag. 

3.7 Grundvatten 

Nybildning av grundvatten sker genom infiltration av nederbörd i jord och berg. 
Nybildningen är störst i friktionsjord såsom sand, och grus. I lera kan nybildningen anses 
vara obefintlig. I Jordfall finns inga avlagringar som kan innehålla några större mängder 
grundvatten. Små magasin kan finnas i svallsanden. 

Det är framför allt ur berggrunden grundvatten för vattenförsörjning kan utvinnas. 
Nybildningen av grundvatten är beroende av nederbörden, sprickornas storlek, frekvens 
och uthållighet samt graden av leromvandling. 

Grundvattnets transportriktning i berg är mot havet i väster. 

I områden med lera och berg i dagen är grundvattenbildningen liten och bedöms vara i 
storleksordningen 10 % av nettonederbörden vilket innebär 40-50 mm/år. 
Erfarenhetsmässigt ansätts nybildningen ofta till 50 mm/år i denna typ av områden. 
Nybildningen i berg uppgår således till ca 500 m3/ha*år. 

3.8 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 
minskar ett områdes sårbarhet från föroreningar applicerade på markytan. 

I Figur 9 redovisas jordarternas genomsläpplighet (data från SGU), och därmed även 
grundvattnets sårbarhet från föroreningar på markytan. Inom Jordfalls 
vattenskyddsområde sker grundvattenbildningen genom infiltration av nederbörd. Då 
mäktigare jordlager saknas i närområdet är det naturliga skyddet reducerat och 
sårbarheten är betydligt större. Vattentäktens sårbarhet bedöms därför som hög. 
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3.9 Utförd provpumpning 

Som underlag till tillståndsansökan för vattenverksamhet utfördes en provpumpning av 
uttagsbrunn B3 under ca 1 vecka. Pumpningen utfördes med ett uttag av 60 m3/dygn 
(2 500 l/tim, 42 l/min, 0,7 l/s) varvid avsänkningen uppgick till ca 43,5 meter i B2. 

Det maximala framtida påverkansområdet bedömdes till radien 250 meter kring 
vattentäkten. 

4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 
vattentäkter, materialtäkter mm. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv 
uppkommer av skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom 
att vara restriktiva mot verksamheter som kan påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Gällande planer 

Översiktsplan för Uddevalla kommun antogs 2010-09-08. Området är utpekat som 
Allmänt intresse för friluftslivet. Det finns inget i planen som talar mot att utvinna 
grundvatten för Jordfalls vattenförsörjning. Det påpekas dock att 
grundvattenförhållandena bör utredas innan omvandling och förtätning sker så att inte 
vattentillgången äventyras. Vid förtätning inom tätbebyggelseområdena ska 
fluoridhalterna undersökas i samband med översiktliga hydrogeologiska utredningar. 

Samfälligheten är belägen inom planlagt område för fritidsändamål.  

Det finns ett förslag till byggnadsplan för fritidsändamål från 1958 och som omfattar hela 
samfällighetens område. 

4.3 Riksintressen 

Gullmarsfjorden utgör riksintresse för naturvård, friluftsliv, yrkesfiske och högexploaterad 
kust. Fjorden är ett Natura 2000-område.  

4.4 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

SGUs brunnsarkiv samt brunnsinventering visar att det finns enskilda brunnar i området, 
både för uttag av energi och dricksvatten. Inom 150 meter kring uttagsbrunnarna finns 4 
bergbrunnar som nyttjar berggrundvatten för dricksvatten samt en som inte används. 
Inom en radie på 500 meter finns 3 energibrunnar och 5 bergbrunnar som används för 
dricksvattenändamål. Det kan inte uteslutas att det finns ytterligare brunnar i närområdet 
kring Jordfalls uttagsbrunnar. 
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5 Riskbedömning för Jordfall vattentäkt 

5.1 Genomförande 

En översiktlig riskinventering har gjorts inom närområdet kring vattentäkten, vilket 
omfattar det tilltänkta vattenskyddsområdet.  

Riskanalysen omfattar de verksamheter och förekomster som bedöms utgöra 
beaktansvärda risker för vattenförekomsten. Modellen för riskanalysen samt resultatet 
från genomförd analys återfinns i Bilaga 1.  

5.2 Definition av risk 

Med risk menas här en möjlig fara från en verksamhet eller förhållande. Risken utgörs av 
produkten mellan konsekvensen av en störning och sannolikheten för att denna störning 
skall inträffa. Konsekvensen av störningen är i detta fall att råvattenkvaliteten försämras. 

5.3 Generella hot mot en vattentäkt  

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 kan generella riskobjekt för en vattentäkt delas 
in i fyra olika grupper enligt nedan: 

❑ Vattenverksamhet  

❑ Sabotage, kris och krig 

❑ Klimatförändringar 

❑ Övrig verksamhet och markanvändning inom tillrinningsområdet  

5.4 Identifierade risker inom Vattenverksamhet 

Risker inom denna kategori rör sådant som är direkt förknippat med 
vattentäktsverksamheten. Det kan till exempel handla om risk för förorening i samband 
med underhållsarbeten i anslutning till vattentäkten, infiltration av förorenat ytvatten, 
vattenbrist eller kvalitetsförsämring på grund av överuttag samt läckage av 
processkemikalier.  

Risker inom gruppen vattenverksamhet ingår inte i riskanalysen för utformning av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Dock bör dessa risker hanteras av 
huvudmannen för vattentäkten. Förebyggande åtgärder och tekniska barriärer är viktiga 
redskap för riskminskning i dessa avseenden. Samfällighetens egenkontroll och 
tillsynsrapporter föreslås ligga till grund för en handlingsplan som syftar till att tillse att 
råvattenkvaliteten inte försämras. 

5.5 Identifierade risker inom Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 
skydd.  
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En särskild riskanalys som fokuserar på risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör 
inarbetas i kommunens beredskapsplan. Även aktsamhet beträffande 
informationsspridning om vattentäktens utformning och sårbarhet bör iakttas.      

5.5.1 Klimatförändringar och översvämningar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga 
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 
regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Extrema väderförhållanden kan även leda till en ökad allmän olycksfrekvens på grund av 
exempelvis mycket regn eller ogynnsamma förhållanden som orsakar halka. En tänkbar 
åtgärd för att minska riskens omfattning kan vara att se till att räddningstjänsten, direkt vid 
första olycksinsatsen, har god beredskap och kunskap om vattenmagasinets betydelse 
för vattentäkten.  

Risker kopplade till klimatförändringar kommer ej att behandlas i riskanalysen för aktuellt 
uppdrag eftersom den typen av risker inte har sitt ursprung inom tillrinningsområdets 
gränser, utan beror på förutsättningar i ett större perspektiv.  

Marknivån vid vattentäkten ligger ca 70 meter högre än havet i väster. Risken för 
översvämningar bedöms därför vara försumbar. 

5.5.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 
skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 
och inte en specifik risk för denna vattentäkt. Aktsamhet beträffande 
informationsspridning om vattentäktens utformning och sårbarhet bör iakttas.  
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5.6 Identifierade risker inom Övrig verksamhet och markanvändning i 
tillrinningsområdet 

För övergripande beskrivning av de större risker som identifierats kan de riskfyllda 
verksamheterna grupperas i riskkategorier enligt nedan: 

❑ Bebyggelse 

❑ Jord- och skogsbruk 

❑ Vägar  

❑ Markarbeten 

❑ Förvaring av avfall 

❑ Övrigt 

5.6.1 Bebyggelse  

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 
verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 
som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 
Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 
kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten.  

Avlopp 

Till reningsverket är huvuddelen av fastigheterna anslutna, men det finns även ett 10-tal 
enskilda anläggningar. Reningsverket togs i drift 2012 och består av sedimentering, 
biologisk och kemisk rening med UV-rening innan efterpolering i en damm. Därefter 
släpps det renade vattnet ut till ett ytvattendrag, innan det når Gullmarn.  

Hemkemikalier 

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 
”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 
Konsekvensen av olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå 
vattentäkten och försämra vattenkvaliteten. 

Oljecisterner 

Lagring och annan ovarsam hantering av petroleumprodukter nära vattentäkten utgör en 
beaktansvärd risk.  

Energianläggningar 

Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt 
borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg 
skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av 
köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är biologiskt nedbrytbar. 
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Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

Parkering och uppställning av fordon kan medföra läckage av bland annat 
petroleumprodukter. Läckage kan uppkomma både vid normal parkering till följd av fel på 
de parkerade eller uppställda fordonen samt vid bensinstöld. Parkering och uppställning 
av fordon innebär därmed en beaktansvärd risk för negativ påverkan på grundvattnet.  

Fordonstvätt kan ske med olämpliga produkter som med tvättvattnet tillförs vattendrag 
och grundvatten. Även de ämnen som sitter fast på fordonen och som lossnar vid tvätt 
utgör en risk för förorening av vattentäkten.  

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt innebär en risk för förorening av 
vattentäkten genom att föroreningar kan föras med grundvattnet eller genom ytavrinning 
från hårdgjorda ytor där dränering till avlopp saknas.  

Då Jordfall samhälle är beläget inom det bedömda tillrinningsområdet bedöms parkering 
och uppställning av fordon samt fordonstvätt förekomma i relativt stor utsträckning, vilket 
innebär en risk för förorening av vattentäkten.  

Dagvatten från bebyggda ytor 

En beaktansvärd föroreningskälla utgör dagvatten som uppstår i samband med avrinning 
av nederbörd från bebyggda ytor eller vid snösmältning. Dagvattnets innehåll av 
föroreningar varierar beroende på vilken typ av aktivitet som förekommer i dagvattnets 
upptagningsområde, markförhållanden och typ av avledning inom det aktuella området.  

Dagvatten är en källa till tillförsel av bland annat koppar, bly, zink, krom, nickel, kadmium 
och klorid. Föroreningar utgörs bland annat av lakningsprodukter från bly- och koppartak. 
Undersökningar utförda av SLU har visat på förekomst av bekämpningsmedel i dagvatten 
ifrån villaområden2. 

Hårdgjorda ytor inom Jordfall utgörs av takytor och asfalterad väg. Risken att Jordfall 
vattentäkt skall påverkas av dagvatten bedöms vara liten.  

Transformatorer och transformatorstationer 

I bebyggda områden är transformatorer och transformatorstationer vanligt 
förekommande. I mer glesbefolkade områden är det vanligare med små transformatorer 
som sitter på ledningsstolpar. Transformatorstationer kan innehålla olja som innehåller 
cancerogena ämnen. En annan risk med transformatorstationer är att marken 
runtomkring dem ofta ogräsbekämpas.   

Då en del av tillrinningsområdet utgörs av Jordfall samhälle förmodas transformatorer och 
transformatorstationer förekomma. Denna riskkälla hanteras i riskanalysen inom ramen 
för ”Spridning av kemiska bekämpningsmedel”. Risk kopplad till spill och läckage av olja 
bedöms inte vara beaktansvärd då denna hantering förmodas ske inne i 

 
2 SLU Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 2001, 
Uppsala 2002. 
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transformatorbyggnaderna. Hantering av olja vid transformatorer som inte är överbyggda 
bedöms utgöra en marginell risk för vattentäkten.    

5.6.2 Jord- och skogsbruk  

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 
kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Det finns ingen jordbruksmark inom 
tillrinningsområdet till Jordfalls vattentäkt. 

Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad vattenkvalitet dels genom 
näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de arbetsfordon och tankar 
som används i verksamheten.  

Marken runt vattentäkten utgörs till stora del av skog. Potentiella riskkällor i samband 
med skogsbruk är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 
kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 
bekämpnings-medel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 
gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 
ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 



   

 
 

 

18(26) 
 
TEKNISKT UNDERLAG 
2020-07-28 
RAPPORT 
FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

KA p:\21312\13008495_vso_jordfall\000\10 arbetsmtrl_dok\tu_jordfall_20200728.docx 
 

 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 
av bl.a. fenoler till grundvattnet. 

5.6.3 Vägar och transporter 

Risker förknippade med vägar och transporter är främst kopplat till förorenat 
vägdagvatten, vägsalt samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon 
har stora drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Endast mindre vägar finns i anslutning 
till vattentäkten och trafikmängden utgörs främst av boende i närområdet. Sannolikheten 
för att en olycka med farligt gods eller tungt fordon ska inträffa på vägarna är mycket liten. 
Närmsta större väg är väg 804 som passerar ca 700 m norr, respektive 800 m väster om 
vattentäkten. Årsdygnstrafiken (ÅDT) framgår av Figur 7.  

 
Figur 7. Vägtrafikflöden 2009. Från TRV. 

De riskkällor inom tillrinningsområdet som är relaterade till vägar är: 

• Olyckor på väg 
• Vägdagvatten 
 

5.6.4 Övriga riskkällor 

Enligt MIFO-databasen är varvet vid Jordfalls hamn, ca 1 km nordväst om 
uttagsbrunnarna, klassade i riskklass 2. Varvsverksamhet är förknippad med 
halogenerade lösningsmedel och giftiga bottenfärger. 

Risker förknippade med förorenad mark är främst en diffus spridning av föroreningar till 
yt- och grundvatten.  
 
Eventuell föroreningsförekomst i hamnen bedöms inte kunna påverka det grundvatten 
som nyttjas av samfälligheten. 

1 
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5.7 Riskanalys 

Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en 
föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömning av 
konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse.  

Risken (R) beskrivs som en sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska 
påverka vattentäkten negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. 

R = S * K 

5.7.1 Sannolikhetsbedömning 

Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker 
sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och att en förorening 
når någon av vattentäktens uttagsbrunnar. 

• Sannolikhet för riskförekomst inom tillrinningsområdet 

• Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom tillrinningsområdet 

• Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten 

Sannolikheterna beskrivs som graden av sällsynthet av en oönskad händelse och delas 
in i fyra tidshorisonter, vilka beskrivs i tabell i Bilaga 1. 

5.7.2 Konsekvensbedömning  

Konsekvenserna beskrivs som omfattningen av den förväntade försämringen av 
råvattenkvaliteten. Konsekvensbedömningen delas in i fyra allvarlighetsnivåer, vilka 
redovisas i tabell i Bilaga 1 – liten konsekvens, medelstor konsekvens, stor konsekvens 
samt mycket stor konsekvens. Konsekvensbedömningen bygger på hur 
råvattenkvaliteten och krav på beredning av råvattnet kan komma att påverkas till följd av 
att en förorening når vattentäkten. 

5.7.3 Resultat 

Resultatet av den översiktliga riskanalysen redovisas i Bilaga 1. De största riskerna i 
anslutning till Jordfalls grundvattentäkt utgörs av följande (utan inbördes ordning): 

✓ Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på den närbelägna väg 804.  

✓ Användande av hemkemikalier och oljecisterner inom den närbelägna bebyggelsen. 

✓ Skogsbruk, läckage av petroleum samt diffust läckage av fenoler från timmerupplag. 
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5.8 Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och andra åtgärder 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 
Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 
skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 
övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 
information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 
trafikerade vägar.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Jordfalls 
grundvattentäkt: 

o Boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd 
information om vattenskyddsområdet om vattentäkten och vad som riskerar att 
påverka vattentäkten negativt. Information och tillsyn är nödvändigt för att kunna 
förstå vikten av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med 
vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 
viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 
räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 
samband med brand inom vattenskyddsområdet.  

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 
man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå.  

 

  



  

   

 
 

21(26) 
 

TEKNISKT UNDERLAG 
2020-07-28 
RAPPORT 
FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

KA p:\21312\13008495_vso_jordfall\000\10 arbetsmtrl_dok\tu_jordfall_20200728.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 
vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 
grundvattentäkt bör resultera i skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte annat 
motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 
uttagsbrunnarna. 

6.2.1 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 
områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär zon och 
sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna 
beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall 
området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet 
eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även 
områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga 
nybildningsområden för grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen 
även när transporttiden överstiger 100 dygn.  

6.2.2 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 
tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

6.2.1 Tertiär skyddszon 
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Syftet med den tertiära skyddszon är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 
negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 
omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 
vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner.  

Någon tertiär skyddszon är inte aktuell för Jordfalls grundvattentäkt, se vidare 
platsspecifik motivering, avsnitt 6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde  

Vid avgränsning av vattenskyddsområde för Jordfall nyttjas resultat från utförd 
provpumpning samt vattenbalansberäkning.  

6.3.1 Vattenbalans 

En metod för att beräkna erforderlig utbredning av vattenskyddsområdet är att upprätta 
en enkel vattenbalans över vattenskyddsområdet. Principen är att grundvattenbildningen 
minst ska uppgå till uttagets storlek för att balans skall råda i ett långt tidsperspektiv. Då 
uppehållstiden ska vara minst 100 dagar, resp. ett år inom primär, resp. sekundär 
skyddszon ska grundvattenbildningen inom skyddszonen minst motsvara uttaget under 
motsvarande tiden. 

Följande parametervärden har använts för att beräkna den erforderliga arean: 

- Uttag, Q: 11 000 m3/år (30 m3/d) vilket motsvarar det framtida bedömda uttaget. 

- Grundvattenbildning, GVB: 50 mm/år 

- Uppehållstid, t: 100 dagar, resp. 365 dagar 

Erforderlig area enligt vattenbalansberäkning ges av: 

365

t
.

GVB

Q
A =  

Resultat från beräkningen redovisar att för en uppehållstid av 100 dagar respektive 365 
dagar är den erforderliga ytan för grundvattenbildningen ca 6, respektive 22 ha vilket 
motsvarar en cirkulär radie på ca 140 meter, respektive 270 meter för att balansera 1 års 
uttag. Ytan för den primära och den sekundära skyddszonen bör ha minst denna 
utbredning för att upprätthålla vattenbalansen med ovangivna parametrar.  

6.3.2 Transporttid i mark enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5  

Ett cirkulärt område kan beräknas baserat på dimensionerande brunnsuttag, brunnsdjup 
under grundvattenytan, uppehållstid samt effektiv porositet i berg. Som avgränsning ska 
dock områdets radie aldrig understiga 100 meter. Beräkningen ges av: 

 
𝑄 ×  𝑡 = 𝜋 ×  𝑟2  ×  𝑏 ×  𝑛𝑒  (ekvation 1) 
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Där  Q = vattenuttagets storlek (m3/d)  
t = uppehållstiden 100/365 dygn 
r = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns mot skyddszon 
b = det grundvattenförande lagrets mäktighet. 
ne = effektiv porositet för berg  
  

För det dimensionerande uttaget Q = 30 m3/d, t = 100/365 dygn, b = 77 m och ne = 0,001 
blir radien för 100 dygns transporttid 115 m. Enligt handboken ska områdets radie dock 
inte understiga 100 m. 365 dygns transporttid motsvarar en radie på 215 m 

Eftersom det krävs en större grundvattenbildande yta (270 m jämfört med 215 m) för att 
balansera uttaget, kommer ovanstående metod inte vara dimensionerande för 
avgränsning av vattenskyddsområdet. 

6.3.3 Samlad bedömning av vattenskyddsområdets avgränsning 

Baserat på utförda undersökningar är det framförallt vattenbalansen som styr 
vattenskyddsområdets storlek. Området behöver vara så stort att nybildningen av 
grundvatten balanserar ett års uttag. Det är viktigt att skydda områden där den 
huvudsakliga grundvattenbildningen sker samt närliggande områden med hög 
genomsläpplighet (hög sårbarhet). 

Vattenskyddsområdet består av primär skyddszon och sekundär skyddszon. Det bedöms 
inte finnas något miljömässigt skäl att inrätta någon tertiär skyddszon. Det skulle innebära 
ianspråktagande av ett stort markområde belagt med få eller inga föreskrifter. 

Avståndet till gräns för primär skyddszon föreslås läggas på avståndet ca 140 meter från 
brunnsområdet och till sekundär skyddszon på avståndet ca 270 meter, se Figur 8. 
Gränserna är i möjligaste mån anpassad till lätt identifierbara punkter i naturen. 
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Figur 8. Föreslagna skyddszoner. 

 

6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och enligt resultatet av den 
arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden förslås skyddsområdet 
utsträckning enligt Figur 8.  

De yttre gränserna av föreslagna skyddszoner styrs av de teoretiskt beräknade 
avstånden till gränserna. Därtill har dessa, enligt praxis, beräknats på ett uttag 
motsvarande vattendom vilket överstiger dagens förbrukning. De geologiska 
förutsättningarna varierar dock och därför justeras gränserna något. Gränserna redovisas 
i Figur 9 och motiv till justeringar i Tabell 3. 
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Figur 9. Platsspecifika motiv för gränsdragning av skyddszoner. Kartan som visar genomsläpplighet 
är nedladdad från SGU. 

Platsspecifika motiv för gränsdragningen redogörs nedan enligt numrering Tabell 3.  

Tabell 3. Motiv till gränsdragning. 

Numrering Motiv 

S1 Gränsen för sekundär zon dras ut för att skydda det viktiga, uppströms liggande, 
nybildningsområdet. 

S2 Gränsen dras in något eftersom genomsläppligheten i det nedströms laggade 
området bedöms ha låg genomsläpplighet vilket minskar risken för infiltration av 
föroreningar. 

P1 Gränsen har dragits in något eftersom markens genomsläpplighet är låg. 

 

Föreslaget vattenskyddsområde motsvarar en area om ca 20 ha.  
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 
är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 
• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde 
• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 
• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 
• Använda mark och vatten på bästa sätt 

7.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 
risk för påverkan på Jordfalls grundvattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt 
reningsförfarande även fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning.  

7.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

7.3.1 Generella krav  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även 
EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att 
en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga 
försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet. 

7.3.2 Restriktionsnivå 

Skyddsföreskrifterna grundar sig i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 
risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 
verksamheter som inte är aktuella idag.  

7.4 Förslag till Skyddsföreskrifter 

Förslag till skyddsföreskrifter för Jordfalls grundvattentäkt finns i Bilaga 2. 
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Bilaga 2  

 

2020-07-28, innehåller ändringar utifrån samrådssynpunkter 

Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde 
Uddevalla kommun 
Fastställda av Uddevalla kommun § xx 201y-yy-yy 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunalfullmäktige i Uddevalla kommun om 
vattenskydds-område för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. Vattenskyddsområdet ska ha 
den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget (TU). Vattenskyddsområdet är indelat 
vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna 
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 
uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunens beslut. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.  

Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för 
påverkan på Jordfall vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande kan 
användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). 

Vattenskyddsområdets zonindelning 

Indelningen i skyddszonerna baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 
2010:5. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner.  
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Primär skyddszon   

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. De 
primära skyddszonerna har avgränsats på ett sådant sätt att riskerna för akut förorening genom 
olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas 
innan föroreningen hinner nå vattentäktszonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär 
och sekundär skyddszon har satts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till 
vattentäktszonens gräns bedöms vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av vattenskydds-
området att uppehållstiden för grundvatten från sekundära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonerna har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 
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Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

Prövningsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för fastställandet av dessa 
skyddsföreskrifter är den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i Uddevalla 
kommun. 

§ 1 Petroleumprodukter  

Primär skyddszon 

Förbud gäller för hantering av större mängd än 25 liter av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag från förbud gäller för 

 Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
 Transport 
 Befintlig lagring som har sekundärt skydd  
 Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn 
 

Tillstånd krävs för uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, 
arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer. 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering av större mängd än 250 liter av petroleumprodukter eller andra 
brandfarliga vätskor. 

Undantag från tillståndskravet gäller för 

 Drivmedel i fordonstank och arbetsredskap 
 Transport 
 Befintlig lagring som har sekundärt skydd  
 Villaoljetankar belägna inomhus i utrymme utan golvbrunn 

 
Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. 

 

 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

Primär skyddszon 
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Förbud gäller för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder än 
för hushållbehov. 

Undantag från förbud gäller för 

 Transport 

 Befintlig lagring som har sekundärt skydd 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för hantering av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter i större mängder 
än för hushållbehov. 

Undantag från tillstånd gäller för 

 Transport 

 Befintlig lagring som har sekundärt skydd  

 

§ 3 Bekämpningsmedel 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för hantering av bekämpningsmedel. 

Undantag från förbud gäller för  

 Transport 
 Hantering inomhus för hushållsändamål 
 Punktvis bekämpning vid enstaka tillfällen 

 
 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för spridning av bekämpningsmedel. 

Undantag från tillstånd gäller för  

 Hantering inomhus för hushållsändamål 
 Punktvis bekämpning vid enstaka tillfällen 

 

§ 4 Växtnäringsämnen 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

 Spridning av urin och latrin 
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 Spridning av slam från reningsverk eller enskild avloppsanläggning 
 Lagring av naturgödsel från mer än 2 djurenheter utan tät gödselanläggning. 
 
Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen. 

 

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§ 5 Skogsavverkning 

Primär skyddszon 

Anmälan krävs för maskinell avverkning av skog. 

 

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§ 6 Avloppsanläggningar 

Primär skyddszon 

Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållsspillvatten inom primär 
zon är förbjuden. 

Undantag, Anläggande av ny avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande 
funktion eller på annat sätt inte uppfyller gällande krav på adekvat spillvattenrening kräver 
tillstånd 

Anläggning för utsläpp av BDT-vatten kräver tillstånd 

 

Sekundär skyddszon 

Installation av ny anläggning för utsläpp av BDT-vatten kräver tillstånd

 

§ 7 Upplag och deponier 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för 

 Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll 
 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
 Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon
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 Upplag under längre tid än en avverkningssäsong av bark, flis, timmer, spån eller 
liknande. 
 

Undantag från förbud gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter för 
uppvärmning av bostad eller motsvarande. 

 

Sekundär skyddszon 

Förbud gäller för 

 Upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll 
 Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
 Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon 
 

§ 8 Vägar och transporter 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för avledning av dagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, direkt eller 
via dike. 

Undantag från förbud gäller för avledning av dagvatten från obelagda vägar samt enskilda 
vägar. 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för avledning av dagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark, direkt eller 
via dike. 

Undantag från tillståndsplikt gäller för avledning av dagvatten från obelagda vägar samt 
enskilda vägar. 
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§ 9 Materialtäkter och markarbeten 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för  

 Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt. 
 Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll. 
 
Tillstånd krävs för schaktning, sprängning, pålning, spontning och borrning. 

Undantag från tillståndskrav för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2 eller underhåll av markledningar.  

 

Sekundär skyddszon 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§ 10 Energianläggningar och brunnar 

Primär skyddszon 

Förbud gäller för nyetablering av enskild brunn för uttag av vatten från berg eller jord. 

Tillstånd krävs för nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från jord eller berg. 

 

Sekundär skyddszon 

Tillstånd krävs för nyetablering av enskild brunn för uttag av vatten från berg eller jord. 

Tillstånd krävs för nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från jord eller berg. 
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§ 11 Övrigt 

Primär skyddszon 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som 
bedömts ha tillräcklig rening. 

Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden 

 

Sekundär skyddszon 

Fordonstvätt är förbjuden.  

Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad/anmäld enligt miljöbalken och som 
bedömts ha tillräcklig rening.. 

Tillstånd krävs gäller för etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som enligt miljöbalken 
generellt sett är anmälningspliktig. 

Tillstånd krävs för ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar). 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Allmänna bestämmelser 

a) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Tillsyn enligt dessa 
föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa skyddsföreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. Nämnden kan förelägga om 
särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa skyddsföreskrifter kan medges av den kommunala 
nämnd som ansvarar för miljöfrågorna.  
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e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 
och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra akut risk för vattenförorening. Anmälan ska 
göras till SOS Alarm 112. Liknande händelser av mindre akut karaktär skall snarast 
möjligt rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

Skyltning 

a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som 
utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för 
detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från 
berörda myndigheter och statliga verk.  

b) Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter 
som nämns i § 2a-c och §3 a-c sker ska skylt finnas som informerar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den 
myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat. 

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

 

 
1 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande. 
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Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 
m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljökontoret i Uddevalla 
kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning 
och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar. 

Definitioner 

Arbetsfordon/arbetsmaskiner 

Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, 
terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är 
konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med 
förbränningsmotorer. 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). GROT ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong menas tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års 
knoppsprickning. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 
avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 
inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Djurenhet 

Definition av djurenhet finns i Miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251, 2 kapitel. 
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Fordon 

Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 
och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 
husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov/hushållsändamål 

Med hushållsbehov/hushållsändamål avses här hantering av enstaka förpackningar av de 
största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter 
klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller enligt framtida 
bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 
arbeten på land. 

Maskinell avverkning 

Med maskinell avverkning avses avverkning, röjning, gallring eller plockhuggning med maskiner 
större än motorsåg. 
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Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 
andra jordarter. 

Stallgödsel/naturgödsel 

Här avses stallgödsel enligt Jordbruksverkets definition: ”husdjurens träck eller urin med 
eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och 
tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård 
och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större 
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av 
tillståndsplikt 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En 
dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning eller förvaring 
inomhus utan golvbrunn är en annan typ av sekundärt skydd. 

Stationär förbränningsmotor 

En enskild energiproduktionsenhet, används ofta som reservaggregat vid elavbrott eller då extra 
energiförsörjning behövs.   

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten 
kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 

Tät gödselanläggning 

Anläggningen är utformad så att avrinning och läckage av gödsel och gödselvatten inte kan ske 

Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 
vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 
andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i 
särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 
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som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 
hushållskompost på den egna tomten. 

Uppställning och återkommande parkering 

Uppställning och återkommande parkering av arbetsfordon, arbetsmaskiner regleras enligt 
undantag i § 2 primär zon. Syftet är undvika uppställning av arbetsmaskiner utan uppsikt i 
zonen. Tillstånds krävs om maskiner och fordon parkeras i primär zon under mer än tre dagar. 
Återkommande parkering är när fordonet står på platsen huvuddelen av tiden. 

Vattentäktsverksamhet 

Med vattentäktsverksamhet avses den verksamhet som krävs för att vattentäktens huvudman 
ska kunna producera och leverera dricksvatten. Vattentäktsverksamhet innefattar nyanläggning 
och restaurering av brunnar, installation av observationsrör, ledningsomläggningar (för rå-, 
dricks- och processvatten), om- och tillbyggnad av vattenverk och därtill assoicerade 
byggnader, samt för verksamheten nödvändig kraftförsörjning, både ordinarie och reserv. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 
kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 
övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en 
näringsverksamhet eller annars som en del i en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i 
definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG:” en person som 
använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer.  
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Handläggare 
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Vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har låtit ta fram ett förslag till vattenförsörjningsplan för kommunen. 
Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av Tyréns. 
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra ett underlag för att säkra tillgången till 
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun på lång sikt. Målet är en 
vattenförsörjningsplan som redovisar ett nuvarande nyttjande av vattenresurser i Uddevalla 
kommun samt identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 
dricksvattenförsörjning på lång sikt.  
 
Planen beskriver den nuvarande vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som enskilda 
vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån en extrapolering 
av kommunens befolkningsprogram, där år 2050 och år 2100 valts som mål-år, och med 
utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen.  
 
Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för allmän 
vattenförsörjning i Uddevalla kommun har analyserats med hjälp av metoden 
Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter vardera 
kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, Påverkan och 
hot, Robusthet mot klimatförändringar samt Genomförbarhet.  
 
En slutsats i planen är att nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt för att 
klara kommunens vattenförsörjningsbehov år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 
2100.  
 
Vattenförsörjningsplan har under våren 2020 sänts på remiss till berörda kommunala 
förvaltningar och bolag/förbund samt till grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och relevanta 
statliga myndigheter. Efter remisstidens slut gjordes vissa justeringar och planen 
slutrapporterades den 2 juli 2020.  
 
Finansieringsfrågan ingår inte i denna rekommendation utan kommer att föras principiellt i ett 
större sammanhang. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att vattenförsörjningsplanen kan lyftas till 
Kommunfullmäktige för antagande. 
 

Beslutsunderlag 

Vattenförsörjningsplan 2020-07-02 
Samrådsredogörelse 2020-09-10  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-10 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslå kommunfullmäktige att anta Vattenförsörjningsplan 2020-07-02 
 
 

Ärendebeskrivning 

Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida befolkning 
med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som brukat tas för självklart, men 
så är det inte längre och detta faktum måste tas i beaktande vid revideringen av Översiktsplanen. 
Befolkningsökning är direkt förenat med ett ökat behov av dricksvatten, och behoven behöver 
tillgodoses även på lång sikt. Det kan bli en utmaning för kommunen att säga nej till expansion 
inom attraktiva områden med hänsyn till vattenskyddet, och den typen av hänsynstagande 
behöver kunna motiveras.  
 
Västvatten har i uppdrag av kommunen med konsultstöd av Tyréns tagit fram 
vattenförsörjningsplanen som den ser ut idag.  
 
Vattenförsörjningsplanen har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser som bör ses 
som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun. 
Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som grundvattenresurser kan ses som möjliga 
framtida tillgångar, och flera används redan i dagens vattenförsörjningssystem. Planen beskriver 
inledningsvis den nuvarande vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som enskilda 
vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån en extrapolering 
av kommunens befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som mål-år, och med 
utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen.   
  
I januari 2020 hölls en workshop tillsammans med representanter från Tyréns, Västvatten, 
Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning samt kommunledningskontoret där 
vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för allmän 
vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden Multikriterieanalys 
(MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter vardera kopplat till något 
av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot 
klimatförändring samt Genomförbarhet. Nutida uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter 
utifrån SGU:s kommunkartläggning och utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurs 
utifrån SMHI:s uppgifter om medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades 
genom att justera ner uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd växtsäsong och 
för ytvatten med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde. Prioriteringen av vattenresurser 
utgick sedan dels ifrån uttagskapaciteten i vattentillgångarna relativt vattenbehovet för nämnda 
mål-år, dels ifrån den poängsättning som multikriterieanalysen gav.  
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Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från 
Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en prioriterad 
vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av vattenskyddsområdet är 
en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckligt för att 
klara behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Vidare är de mindre 
grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom 
de fyller en viktig funktion lokalt.  
  
Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna användas som 
reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås fortsatt utredning kring inrättande av 
vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden. Ytvattenresurser som skulle kunna 
användas som reservvattentäkter är Stora Skarsjön (för delar av Ljungskile) samt sjön Store-
Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor och därifrån pumpa vatten till Öresjö bör enligt 
planen utredas. Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin strategiska 
lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna kyla råvatten från 
Köperödssjöarna då det sommartid kan nå för höga temperaturer. Prioriterad är även 
grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt lokaliserad utmed Bäveån och eventuellt 
skulle kunna fylla samma funktion.  
 
Under planens framtagande har frågan om råvatten från Vänern blommat upp igen, och 
samverkan med grannkommunen Trollhättan har gjorts. Kommunfullmäktige i Uddevalla har 
den 8 april beslutat att godkänna begäran från Västvatten AB gällande att samverka med 
Trollhättan Energi AB om råvattenledning från Vänern (Dnr KS 2020/00227). 
  
På Bokenäset råder idag vattenbrist på vissa platser och vattenbehovet framöver kan enligt 
planen lösas på olika sätt. Antingen genom en kombination av vattentäkter i berg, lokala uttag 
från mindre grundvattenmagasin, avsaltningsanläggningar för havsvatten alternativt genom 
överföring från Mariebergs vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på 
vattentillgångarna bedömas.  
 
Ett förslag på vattenförsörjningsplan har under våren 2020 sänts på remiss till Uddevalla 
kommun (Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsnämnden,) 
Räddningsförbundet Mitt Bohuslän, Uddevalla Energi, Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, 
Stenungsunds, Orusts, Lysekils, Munkedals samt Färgelandas kommuner, LRF Uddevalla, 
Trollhättan Energi, Länsstyrelsen i västra Götaland, SGU, SMHI samt MSB. Efter remisstidens 
slut gjordes justeringar i vattenförsörjningsplanen och en slutrapport levererades den 2 juli 
2020.  
 
Finansieringsfrågan kommer att tas upp i ett större sammanhang och omfattas inte av detta 
beslut 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till Samhällsbyggnad och Västvattten 
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SAMMANFATTNING 

Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida 

befolkning med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som brukat tas 

för självklart, men så är det inte längre och detta faktum måste tas i beaktande vid 

revideringen av Översiktsplanen. Befolkningsökning är direkt förenat med ett ökat 

behov av dricksvatten, och behoven behöver tillgodoses även på lång sikt. Det kan bli 

en utmaning för kommunen att säga nej till expansion inom attraktiva områden med 

hänsyn till vattenskyddet, och den typen av hänsynstagande behöver kunna motiveras. 

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser kan ses som möjliga framtida tillgångar, och flera används redan i 

dagens vattenförsörjningssystem. Här beskrivs inledningsvis den nuvarande 

vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som enskilda vattentäkter och vattenverk. 

Det framtida vattenbehovet beräknades utifrån en extrapolering av kommunens 

befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som mål-år, och med utgångspunkt 

i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen. 

 

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet. Nutida 

uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter utifrån SGU:s kommunkartläggning 

samt utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurser utifrån SMHI:s uppgifter 

om medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades genom att justera 

ner uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd växtsäsong och för 

ytvatten med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde. Prioriteringen av vattenresurser 

utgick sedan dels ifrån uttagskapaciteten i vattentillgångarna relativt vattenbehovet för 

nämnda mål-år, dels ifrån den poängsättning som multikriterieanalysen gav.  

 

Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från 

Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en 

prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av 

vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och 

vattendomar kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att 

klara behoven år 2100. Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, 

Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom de fyller en viktig funktion lokalt.  

Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås inrättande av 

vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden. Ytvattenresurser som 

skulle kunna användas som reservvattentäkter är Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt 

sjön Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor och därifrån pumpa vatten till 

Öresjö bör utredas. Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna 

kyla ytvatten. Prioriterad är även grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt 

lokaliserad och eventuellt skulle kunna fylla samma funktion.  

På Bokenäset råder vattenbrist och vattenbehovet framöver kan tillgodoses antingen 

genom en kombination av vattentäkter i berg, uttag från mindre grundvattenmagasin 

samt avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från Mariebergs 

vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på vattentillgångarna bedömas.  
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1 INLEDNING 

Uddevalla är en expansiv västkustkommun med en ökande befolkning och med 

attraktiva områden för fritidsboende. Goda kommunikationer, tillgång till utbildning, 

närhet till arbete tillsammans med närheten till havet och en attraktiv omgivning, står 

bakom kommunens befolkningsökning. Ett av kommunens viktiga uppdrag är att förse 

nuvarande och framtida befolkning, liksom samhället i övrigt, med hälsosäkert 

dricksvatten i tillräckliga mängder. Tillgången till vatten är något som brukar tas för 

självklart, men så är det inte längre. I liten skala uppstår utmaningar när 

fritidshusområden omvandlas till åretrunt-boenden och när kommunen därmed enligt 

vattentjänstlagen har att ombesörja nya bostadsområden med allmänt vatten och 

avlopp (VA). I stor skala är klimatförändringar en utmaning, där den fortlöpande 

globala uppvärmningen kommer att påverka vattenresurserna. Resultatet kan bli både 

för mycket och för lite vatten. 

 

Uddevalla kommun räknar med en fortsatt befolkningsökning, och i den översiktsplan 

som fastställdes 2010 ges förslag till nya exploateringsområden inom kommunen. I en 

långsiktig planering för vattenförsörjningen ingår att ta hänsyn till det ökande behovet 

som denna exploatering medför. Det ökande behovet kan behöva tillgodoses genom 

vattenresurser inom kommunen som i dagsläget inte används som råvattentäkter. 

Dessa vattenresurser kan i sin tur ligga inom områden som just föreslås att bebyggas, 

vilket kan leda till en intressekonflikt. Det bör vara uppenbart för alla att 

exploateringar inom kommunen inte får ske på bekostnad av tillgången på färskvatten. 

I ett läge när starka exploateringsintressen anmäler sig, är det kommunens ansvar att 

skydda vattenresurserna på ett klokt sätt. 

 

Att upprätta en vattenförsörjningsplan är en metod att långsiktigt planera användandet 

av vattenresurser så att behov och vattentillgångar balanseras mot varandra. En 

vattenförsörjningsplan sätter fokus på vattenresurserna, både grundvattenresurser 

men även ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag. Sveriges Geologiska 

Undersökning har föreslagit hur detta kan göras på kommunal nivå (SGU 2009) och 

nyligen presenterade Havs- och vattenmyndigheten en Vägledning för regional 

vattenförsörjningsplanering (Havs- och vattenmyndigheten 2020). I en 

vattenförsörjningsplan bör även reservvattenbehovet belysas, med fokus på hur detta 

kan täckas av vattenresurser inom kommunen. Uddevalla kommun har redan upprättat 

såväl en VA-översikt (Uddevalla kommun 2014), VA-strategi (Uddevalla kommun 

2015b) och ett utkast till VA-plan (Uddevalla kommun 2019). En vattenförsörjningsplan 

knyter an till redan framtagna dokument och ska ses som en del i VA-planen.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av Tyréns. 

Från kommunen har representanter för Västvatten (vattenproduktion), Miljöenheten 

(miljöinspektörer) och Kommunledningskontoret (översiktsplanerare) deltagit i arbetet. 

Aktuellt underlagsmaterial har inhämtats under vinterhalvåret 2019-2020 och ligger till 

grund för redogörelserna och analyserna. Geografisk information har använts i 

analysen och i figurer i denna rapport, och kartmaterial har främst tillhandahållits av 

kommunens GIS-avdelning.  

 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att prioritera yt- och grundvattenresurser som 

kan användas som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal 

vattentäkt idag. Tidshorisonterna har valts till år 2050, som är mål-året i den nya 

översiktsplan som håller på att tas fram, och år 2100 till vilket nuvarande 

klimatprognoser (från 2015) sträcker sig. Den geografiska avgränsningen är Uddevalla 

kommun utökat till avrinningsområdesgränserna, men en diskussion förs även om 

vattenresurser som ligger utanför detta område.  
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2 NUVARANDE VATTENFÖRSÖRJNING 

2.1 ALLMÄNNA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

I Uddevalla kommun finns för närvarande fem allmänna och kommunala vattentäkter 

med vattenverk. Vattentäkter och vattenverk i Uddevalla kommun som var i bruk under 

2019 anges i Tabell 1 med tillhörande uppgifter för detta år och med motsvarande 

uppgifter för 2018. Störst är Marieberg vattenverk som förses med ytvatten från 

Köperödssjöarna. Vid Mariebergs vattenverk producerades år 2019 omkring 11 000 m
3

 

dricksvatten under ett medeldygn (127 l/s) och 13 150 m
3

 under maxdygnet (152 l/s). 

Ytvattentäkten i Köperödssjöarna med Marieberg vattenverk står därmed för mer än 99 

% av den totala produktionen av allmänt dricksvatten i kommunen.  

2.1.1 KOMMUNALA VATTENVERK 

Från vattenverket Marieberg i Uddevalla försörjs inte bara Uddevalla tätort utan alla 

samhällen längs Byfjorden och Havstensfjorden inom Uddevalla kommun. Detta 

innefattar Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, 

Rotviksbro och Sundsandvik. Mariebergs vattenverk har en reningsprocess som 

omfattar sandfilter, klorering och UV-desinfektion och distributionen till områdena 

utanför Uddevalla tätort går via överföringsledningar från vattenverket. För att inte 

lägga alltför stora ledningsdimensioner på överföringsledningar men ändå kunna 

leverera tillräckligt med vatten även vid hög vattenförbrukning, är 

högvattenreservoarer byggda längs ledningsnätet. Högvattenreservoarerna krävs även 

för att ge erforderligt vattentryck i mer höglänta områden samt för att öka 

leveranssäkerheten.  

 

Kommunala grundvattentäkter är lokaliserade på olika platser i kommunen (se Figur 

1). Grundvattenverk används för att försörja de mindre samhällena Fagerhult, Lane-Ryr 

(Kyrkebyn), Hässleröd och Skredsvik från lokala grundvattentäkter. För dessa 

vattentäkter finns i dagsläget ingen vattendom (Tabell 1). Till vattenverken hör mindre 

distributionsnät som bara stäcker sig inom respektive samhälle. Fagerhult, Kyrkebyn 

(beläget i Lane-Ryr) och Hässleröds vattenverk förses med råvatten från närliggande 

bergborrade brunnar. Råvattenkvaliteten är god, men vattnet innehåller järn och 

mangan som renas bort i vattenverket. De bergborrade vattentäkterna har god tillgång 

på vatten och vid Fagerhult, Kyrkebyn och Hässleröd grundvattentäkter finns idag en 

god marginal. Detta framgår om man jämför medelproduktionen under 2018 och 2019 

med kapaciteten i vattentäkterna (Tabell 1).  

 

För Skredsviks vattenverk tas råvatten från en grund, grävd brunn. Råvattnet har under 

de senaste åren blivit successivt sämre. Brunnen vars grundvatten är skyddat av ett 

lerlager är lokaliserad nära väg och åkermark, och både bekämpningsmedel och 

bakterier har förekommit i vissa råvattenprover. Vid Skredsviks vattentäkt kan även 

tillgången på vatten vara ett problem då normalförbrukningen ligger nära det 

maximala uttaget som brunnen klarar, och rekommendationer om att spara på vattnet 

har gått ut under senare år. Under 2014 utfördes viss renovering av brunnen och 

vattenverket för att det renade dricksvattnet ska vara av god kvalitet och även för att 

öka tillströmningen av vatten till brunnen. Problem kvarstår dock i viss mån och 

utredningar pågår. 

 

Det finns även nedlagda vattenverk i kommunen, vissa med vattendom och 

vattenskyddsområde. Nu nedlagda ytvattenverk har funnits vid Stora Skarsjön 

(vattendom från 1964 och 1989 på 88 m
3

/dygn, vattenskyddsområde 1999) 

Vattenverket vid Skarsjön lades ner för att man ville rationalisera vattenproduktionen i 

kommunen och ordna med försörjning helt från Marieberg. Byggnaden och delar av 
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vattenverkets process finns kvar, men det bedöms vara förenat med stora kostnader 

att återuppta driften av vattenverket (ca 50 till 100 mkr.).  

 

En gammal vattendom finns även för Smedsvattnet som upprättades före 

kommunsammanslagningen med Uddevalla (vattendom från 1960 på 730 000 m
3

/år 

motsvarande 2000 m
3

/dygn). Vattendomen var ämnad för att förse Åker-Kissleberg, ett 

område som numera förenklat kallas Herrestad, med dricksvatten. Vattenverket var 

nästan färdigbyggt, men det är oklart om det togs i bruk. I vattendomen framgår att 

nämnda uttagsvolymer från Smedsvattnet kunde tillhandahållas genom reglering av 

sjön (1,7 meter). Det kan noteras att Smedsvattnet, som numera kallas Smedvattnet 

och som har arean 0,3 km
2

, inte betraktas som en vattenresurs i nuvarande 

förvaltningscykel, perioden 2017-2021 (VISS 2020). 

 

Grundvattentäkterna Hogstorp (Svensland och Berga) samt Unda, vilka alla tre fick 

vattenskyddsområden 1978, är inte längre i bruk. De aktuella grundvattenverken är 

helt avvecklade och byggnaderna finns inte längre kvar.  

Tabell 1. Vattentäkter för kommunal dricksvattenproduktion i Uddevalla kommun som var i bruk under 
2019. Inom parentes anges motsvarande uppgifter för 2018. 

 

Köperödssjöarna/ 
Marieberg Fagerhult Kyrkebyn Hässleröd Skredsvik 

Typ av vattenresurs: Ytvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten 

Försörjningsområde: större tätortera Fagerhult Lane-Ryr Hässleröd Skredsvik 

Antal anslutna (pe): ca 43 000 ca 200 ca 150 ca 25 ca 20 

Produktion medel 
(m3/dygn): 

10 303 (10 927) 22 (22) 15 (12) 5,4 (4,8) 3,7 (3,6) 

Produktion max (m3/dygn): 14 803 (13 148) - - - - 

Uttag råvattentäkt 
medeldygn (m3/dygn): 

9 085 (11 241)b 
    

 
10 774 (11 637)c 

    

Kapacitet vattentäkt 
(m3/dygn): 

21 918d 60 50 40 ca 3-5 

Vattendom, datum: 1982-06-24,  
2014-03-06 

Nej Nej Nej Nej 

Vattenskyddsområde (år): 2009 2011 2011 2011 2011 

aUddevalla tätort, Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, Rotviksbro och Sundsandvik. 
bAvser Bäveån 
cAvser Köperödssjöarna 
dEnligt vattendom DVA 32 från 1982. Ett tillägg till vattendomen gjordes 2012. 

2.1.2 RESERVVATTENFÖRSÖRJNING 

Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion på 

medellång till permanent sikt baserad på en alternativ vattentäkt och/eller ett 

alternativt vattenverk. En reservvattentäkt ska kunna tas i bruk under svåra 

förhållanden, när ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvatten-

produktion enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut 

förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie 

eller provisoriskt ledningsnät. Kvalitetskraven för vattenresursen för en 

reservvattentäkt bör vara samma som för en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske 

till liknande kapacitet. En reservvattentäkt kan etableras i samma vattenförekomst som 

en huvudvattentäkt, men bör lämpligast etableras i en alternativ förekomst. 
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För Marieberg vattenverk finns ett reservvattenintag i Bäveån söder om Kuröds 

industriområde. Ledningen från reservintaget går ihop med ordinarie råvattenledning 

in till vattenverket. För att långsiktigt säkerställa en god reservvattenförsörjning ska 

råvattenledningen in till verket renoveras under de närmaste åren. Om något 

vattenleveransproblem skulle uppstå längs Mariebergs distributionsnät finns inget 

alternativt vattenverk eller annan vattenresurs att använda som reserv på lång sikt. I 

Uddevalla har man under flera år arbetat med att bygga högvattenreservoarer för att 

ha vattenvolymer i reserv vid tillfälliga rörbrott på överföringsledningar. Man har även 

kopplat samman ledningar för att möjliggöra matning av vatten från olika håll.  

 

Ett samarbete med Orust kommun pågår, där en sjöledning har byggts för att koppla 

ihop kommunernas distributionsnät. Ledningen syftar till att kunna mata reservvatten 

åt båda håll, vilket för Uddevallas del innebär att vattenförsörjningen till Ljungskile och 

Fräknestranden tryggas även vid leveransproblem på överföringsledningen från 

Uddevalla tätort. Uddevalla började leverera vatten till Orust i maj 2018, i 

storleksordningen 1 liter per sekund i medeltal. (Leveransen till Orust är mycket liten 

jämfört med den totala allmänna vattenförbrukningen i Uddevalla kommun (mindre än 

1 %), och har därför inte tagits med i beräkningen av nuvarande och framtida 

vattenbehov i denna vattenförsörjningsplan.) 

 

På lång tidshorisont bedöms nuvarande system för reservvattenförsörjning vara 

otillräckligt. Västvatten arbetar med att ta fram förslag på hur den framtida 

reservvattenförsörjningen kan se ut i kommunen. Möjligheterna att utöka dagens 

reservvattenförsörjning genom ytterligare vattenresurser i kommunen diskuteras i 

avsnitt 6.3. 

  

I Fagerhult finns, utöver huvudvattentäktens brunn, en bergborrad brunn att använda 

som reservvattentäkt. Denna täkt ligger några hundra meter bort från vattenverket 

vilket gör att reservvattentäkten kan fungera även vid leverans- eller kvalitetsproblem 

vid ordinarie täkt. Övriga samhällen inom kommunen som idag förses med 

grundvatten via det kommunala systemet (Kyrkebyn, Hässleröd och Skredsvik) saknar 

reservvattentäkter.  

2.2 ENSKILDA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

Enskild vattenförsörjning för privatpersoner och samfälligheter baseras på uttag från 

större eller mindre grundvattenmagasin i kommunen. SGU:s brunnsarkiv ger en relativt 

god bild av dricksvattenbrunnarnas lokalisering. Uppgifterna gäller främst bergborrade 

brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste 

skicka in till SGU. Trots de luckor som finns vad gäller exempelvis äldre grävda 

brunnar i jord, är detta arkiv en god utgångspunkt för att lokalisera var hushåll som 

inte är kommunalt ansluta får sitt vatten. För denna vattenförsörjningsplan användes 

kartskiktet Brunnar från år 2019 (SGU 2019b). 

 

Antalet enskilda dricksvattentäkter är ungefär 6500 i hela kommunen. De försörjer 

enstaka hushåll eller bebyggelsegrupper upp till cirka 200 hushåll, både fritidshus och 

hushåll med året runt-boenden. Flest dricksvattenbrunnar finns utmed kustbandet och 

i anslutning till tätorter (Figur 1). Vattentillgången i de enskilda brunnarna är generellt 

sett tillräcklig för de enskilda hushållen. De enskilda bergborrade brunnarnas 

genomsnittliga kapacitet är lägre i kommunens västra delar än i de östra. Brunnarna i 

södra delarna av Bokenäset och utmed Byfjorden ger uttagsflöden lägre än 200 l/h, 

vilket motsvarar 0,056 l/s och bedöms av SGU som dåliga uttagsmöjligheter. I övriga 

kommunen ligger kapaciteten över 200 l/h. Även i östra delen av kommunen ligger 

flera brunnar som används för hushållsändamål. Få brunnar ligger inom de större 
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tätorterna Uddevalla och Ljungskile vars invånare är anslutna till det kommunala 

dricksvattennätet.  

 

Även samfälligheter och övriga privata anläggningar använder brunnar för uttag av 

dricksvatten. En samfällighet eller gemensamhetsanläggning är en anläggning som är 

gemensam för flera fastigheter eller försörjer större anläggningar. För samfälligheter 

med ett uttag över 10 m
3

/dygn eller som försörjer minst 50 personer gäller 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket 2020a). För mindre 

dricksvattentäkter finns stället råd att följa (Livsmedelsverket 2015), vilka inte är 

bindande som nämnda föreskrifter. Om dricksvattnet från en sådan anläggning 

tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 

omfattas de dock alltid av dessa föreskrifter (Livsmedelsverket 2020b). Det finns för 

närvarande minst 24 samfälligheter eller verksamheter i kommunen med ett uttag över 

10 m
3

/dygn och 10 samfälligheter och verksamheter med mindre uttagsmängder (jfr 

Figur 1). Exempel på verksamheter med mindre uttagsmängder är brunnar för 

lägergårdar, campingplatser, behandlingshem och en golfklubb.  
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Figur 1. Brunnar för enskilda grundvattentäkter, samfälligheter och verksamheter samt kommunala 
grundvattentäkter inom Uddevalla kommun. Lokaliseringen av enskilda grundvattentäkter och 
samfälligheter är hämtad från SGU:s brunnsarkiv (SGU 2019b).  
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3 FRAMTIDA VATTENBEHOV 

För planeringen av vattenförsörjningen för olika ändamål i kommunen behöver behovet 

av dricksvatten beräknas. Hur behovet ser ut i dagsläget är relativt enkelt att visa. För 

längre tidshorisonter behöver behovet bedömas, där en lämplig utgångspunkt är 

kommunens egna prognoser över befolkningsutvecklingen. Denna typ av prognoser 

ligger till grund för översiktsplanen (ÖP) i kommunen. Den nuvarande översiktsplanen 

från år 2010 är under omarbetning, men innehåller bedömningar och målsättningar 

när det gäller befolkningsutvecklingen.  

 

 

Figur 2. Befolkningstäthet år 2019 per kvadratkilometer i Uddevalla kommun med angränsande 
tillrinningsområden (SCB 2020a), samt gränserna för tätbebyggelse ansluten till kommunalt VA.  
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Vattenbehovet i Uddevalla kan dels betraktas på övergripande kommunnivå, dels 

område för område. Befolkningsrutor enligt Statistiska centralbyrån för år 2019 visas i 

Figur 2. Figuren visar att flest personer är bosatta i Uddevalla tätort samt Ljungskile 

tätort. Den huvudsakliga folkmängden är koncentrerad kring tätorter, på landsbygden 

bor det färre människor per kvadratkilometer. I norra och sydöstra delen av 

kommunen finns närmast obebodda områden, vilket inte utesluter att här finns 

fritidshus som bebos säsongsvis. 

3.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Folkmängden i Uddevalla kommun uppgick till 56 259 personer vid utgången av år 

2018. Historisk befolkningsutveckling från 1990 till 2018 visas i Figur 3, där även en 

prognos samt en framskrivning visas. Enlig prognosen som finns för perioden 2019 till 

2028 beräknas folkmängden i hela Uddevalla kommun uppgå till cirka 61 800 

personer år 2028. Ökningen förväntas vara i genomsnitt 546 personer per år. För 

perioden 2029 till 2100 har en framskrivning gjorts utifrån trenden i kommunens 

prognos för perioden 2019–2028.  

 

Det viktigt att ha i åtanke att det inte är möjligt att fastställa befolkningens framtida 

storlek och sammansättning i en kommun som Uddevalla. Prognosen ska ses som ett 

möjligt scenario givet vissa antaganden. Prognosens osäkerhet ökar ju längre fram i 

tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden har en större osäkerhet än större, då 

dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer och avvikelser i prognosantagandena. 

Även om beräknad folkmängd år 2100 blir ett värde förknippad med en mycket stor 

osäkerhet är det motiverat att ha även detta mål-år i åtanke i planeringen av 

dricksvattenförsörjningen. Exploatering av viktiga vattenresurser kan annars ske på ett 

sådant vis att det omöjliggör ett dricksvattenuttag som behövs i framtiden.  

 

 
Figur 3. Befolkningsutveckling med antal invånare i Uddevalla kommun perioden 1990 till 2100, baserat på 
faktisk befolkningsutveckling fram till år 2018, därefter prognos följt av en framskrivning (extrapolering). 
Som jämförelse anges en framskrivning till år 2070, sådan den beräknats för hela Sverige av SCB (2019). 
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SCB gör varje år prognoser för Sveriges framtida befolkning vilka sträcker sig 50 år 

framåt i tid. Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om 

hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen utvecklas. Enligt rapporten 

från år 2019, beräknas det finnas 12 miljoner invånare i Sverige år 2052 och 12,7 

miljoner år 2070 (SCB 2019). I Figur 3 visas SCB:s befolkningsutveckling, normerat 

utifrån Uddevallas befolkning år 2018 och därefter extrapolerat bakåt till år 2005 och 

framåt till år 2070. Detta kan jämföras med den kurva för framskrivning som utgår 

från prognosen i Uddevalla, perioden 2019–2029. Om SCB:s trend för 

befolkningsutveckling i Sverige som helhet skulle slå in i Uddevalla, betyder det en 

mindre kraftig befolkningsutveckling än vad kommunens prognos säger. År 2050 

skulle då folkmängden vara 65 600 personer istället för framskrivningens beräknade 

värde 74 000 personer. År 2070 skulle folkmängden vara 70 100 istället för 

framskrivningens beräknade värde på 85 200.  

 

På kort tidshorisont finns mer detaljerade prognoser att tillgå för olika områden av 

kommunen vilka för närvarande sträcker sig till år 2023. Befolkningsutvecklingen (från 

1989) samt prognos (från år 2019) i Uddevallas kommuns tretton så kallade 

välfärdsområden visas i Figur 4. Den faktiska befolkningsutvecklingen under perioden 

1989 till 2018 ökade i de flesta välfärdsområden, men sjönk inledningsvis i Uddevalla 

norra. Enligt prognosen fram till 2023 väntas befolkningsmängden öka i de flesta av 

välfärdsområdena. Forshälla, Uddevalla västra och Lane-Ryr förändras högst begränsat, 

medan exempelvis Uddevalla södra och Uddevalla kust förutspås att öka påtagligt. 

Sammantaget pekar detta på ökat behov av dricksvatten för centrala Uddevalla, medan 

behovet ligger kvar på nuvarande nivå på landsbygden (Forshälla och Lane-Ryr). Ett 

undantag är Bokenäset, där befolkningen ökat under många år och förutspås fortsätta 

öka de närmaste åren. 

 

 
Figur 4. Befolkningsutveckling perioden 1990 till 2018 i Uddevalla kommuns olika välfärdsområden samt 
prognos fram till år 2023. 
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Utvecklingsområden i Uddevalla enligt nuvarande översiktsplan (ÖP 2010) kring 

befintliga tätorter samt i övriga delar av kommunen visas i Figur 5. För närvarande 

håller en ny översiktsplan att utarbetas som ska ersätta ÖP 2010. I ÖP 2010 planerades 

för en utveckling av tätorterna Uddevalla och Ljungskile (Uddevalla kommun 2010). I 

den kustnära delen av kommunen föreslogs i ÖP 2010 en utveckling av fjordnära 

boende, och på sträckan från Ammenäs till Restenäs och Ulvesund har den 

utvecklingen i hög grad förverkligats. Förtätning av bebyggelse utanför tätorter 

föreslogs för olika områden i kommunen, främst ute på Bokenäset.  

 

 

Figur 5. Utvecklingsområden i Uddevalla enligt Översiktsplan 2010 kring befintliga tätorter samt i övriga 
delar av kommunen (Uddevalla kommun 2010). De ovala ringarna visar en tänkt förtätning, inifrån och ut, i 
Uddevalla och Ljungskile tätorter (Uddevalla kommun 2015a). 
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För Bokenäset föreslogs alltså i ÖP 2010 en förtätad bebyggelse inom vissa områden, 

med fler än 8 bostadshus inom 100 meter (Figur 5), och trenden vad gäller 

befolkningsutveckling är stigande i detta område (Figur 4). Detta innebär ett ökat 

vattenbehov året runt, därtill kommer sommarboenden och turismen.  

 

Redan i dag råder en besvärlig situation vad gäller tillgång på färskvatten på Bokenäset 

(COWI 2015). Om samtliga hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle 

vattenbehovet på delar av Bokenäset tydligt överstiga vattentillgångarna. Kommunen 

har därför tagit fram en kartfigur som utifrån vattentillgångarna visar var på Bokenäset 

ny bebyggelse kan tillåtas (nivå Grön), var fördjupad hydrogeologisk utredning fordras 

för placering av ny bebyggelse (nivå Gul) samt var ny bebyggelse inte bör tillåtas (nivå 

Röd) (Grantz 2015). En vidare diskussion om vattenförsörjningen på Bokenäset förs i 

avsnitt 0 utifrån frågan om prioriterade vattenresurser. 

3.2 ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING 

Den allmänna vattenförbrukningen i Uddevalla kommun väntas öka i framtiden. Hur 

vattenförbrukningen sett ut historiskt kan ge en nulägesbild för att diskutera möjlig 

framtida utveckling. Driftstatistik från Uddevalla kommun för tioårsperioden 2009–

2018 inhämtades från VA-branschens statistiksystem, VASS (Svenskt Vatten 2019a). 

Baserat på statistiken beräknades specifik hushållsförbrukning, specifik totalt 

debiterad förbrukning samt specifik total förbrukning (inklusive förluster). Trenden är 

att den totala förbrukningen inkluderat förluster minskar (Figur 6). Särskilt tydligt 

minskade den specifika total förbrukningen mellan 2010 och 2012. Eftersom nivåerna 

inte gått upp igen, tyder det på att kommunen lyckats minska vattenförlusterna för 

kommunalt dricksvatten (producerat vatten som inte kan levereras, samt läckage på 

ledningsnätet). Andelen av den totala vattenleveransen till kommunens 

vattenledningsnät som blivit vattenförluster i form av verkligt utläckage, bedömdes år 

2017 till 23 % och 2018 till 22 %. Även när det gäller totalt debiterad förbrukning 

skedde en minskning mellan åren 2009 till 2010, varefter nivåerna legat stabilt 

omkring 190 liter per person och dygn.  

 

Hushållskonsumtionen av dricksvatten har legat mycket stabilt över denna 

tioårsperiod, i medeltal på 145 liter per person och dygn (hushållförbrukning). Detta 

ligger strax över 140 liter per person och dygn, vilket Svenskt Vatten anger som ett 

genomsnitt i Sverige (Svenskt Vatten 2020). Förutom hushåll försörjs allmän service 

och flera industrier med kommunalt dricksvatten och ingår således i den allmänna 

vattenförbrukningen i Uddevalla kommun. Industriförbrukningen motsvarade i 

medeltal 25 liter per person och dygn medan 22 liter per person och dygn gick till 

allmän service. Skillnaden mellan total förbrukning och totalt debiterad förbrukning 

avspeglar vattenförlusterna. Vattenförlusterna uppgick till i medeltal 43 liter per 

person och dygn under tioårsperioden 2009–2018.  
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Figur 6. Specifik vattenförbrukning i Uddevalla kommun under perioden 2009–2018, baserat på statistik 
från VASS (Svenskt Vatten 2019a). 

Det framtida behovet kan beräknas utifrån antaganden om hur vattenförbrukningen 

sett ut historiskt ifråga om försörjning till hushåll respektive vad som totalt levererats. 

Dricksvattenbehovet i Uddevalla kommun år 2010 redovisas i Tabell 2, där även 

behovet framräknats för år 2020 och vart tionde år fram till år 2100. Utgångspunkten i 

denna beräkning är folkmängden, där trenden i kommunens prognos för perioden 

2019–2028 använts för att framräkna antalet kommuninvånare år 2020, 2030 osv. 

fram till år 2100. Framräkningen är inte justerad utifrån SCB:s rikstäckande prognos, 

och kan därför vara överskattad (jfr. Figur 3). Uppgiften om anslutningsgrad i Tabell 2 

är hämtad från statistik för Uddevalla kommun (Svenskt Vatten 2019a). Enligt denna 

framräkning sker en långsam ökning i andelen av befolkningen som är ansluten till 

allmän vattenförsörjning, motsvarade en minskning i andelen med enskild 

vattenförsörjning.  

 

Dricksvattenbehovet för allmän förbrukning anges i Tabell 2 dels för enbart hushållens 

förbrukning, dels för totalförbrukningen, vilken är nästan dubbelt så stor och täcker in 

behovet för allmän service och industrier. För den totala förbrukningen har även 

beräknats maxdygnet, där maxdygnfaktorn för den framräknade folkmängden för olika 

år har avlästs ur diagram i P83 (Svenskt Vatten 2001). Den totala förbrukningen 

beräknas för mål-året 2020 uppgå till i medeltal 138 l/s (max 198 l/s). För mål-året 

2050 väntas en relativt liten ökning, till omkring 181 l/s (max 256 l/s). För mål-året 

2100 beräknas totalförbrukningen vara i medeltal 254 l/s (max 350 l/s).  

 

Om istället befolkningsutvecklingen i Uddevalla skulle följa SCB:s prognos för 

befolkningsutveckling, sådan den beräknats för Sverige som helhet, så skulle detta 

innebära ett lägre framtida vattenbehov, jfr Figur 3. Folkmängden i Uddevalla kommun 

enligt SCB:s framskrivning skulle vid år 2050 då uppgå till ca 65 600 personer. Detta 

skulle när det gäller den allmänna vattenförsörjningen motsvara en totalförbrukning av 

161 l/s (maxdygn 229 l/s) och när det gäller den enskilda vattenförsörjningen 25 l/s. 
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SCB:s framskrivning slutar för närvarande med år 2070, men om utvecklingen 

extrapoleras linjärt till år 2100 skulle folkmängden år 2100 uppgå till ca 77 500 

personer. Detta skulle motsvara en totalförbrukning av 193 l/s (maxdygn 272 l/s) för 

allmän vattenförsörjning och 28 l/s för enskild vattenförsörjning. 

Tabell 2. Dricksvattenbehov i Uddevalla kommun år 2010 och framräknat fram till år 2100 (medelvärden). 
Totalförbrukning inkluderar läckage. Fetmarkerat är nutid och de mål-år som används i denna 
vattenförsörjningsplan (2020, 2050 och 2100). 

   Allmän vattenförbrukning (l/s)  Enskild (l/s) 

År 
Folkmängd, 
prognosa 

Kommunal 
anslutningb 

Hushålls-
förbrukningc 

Total 
förbrukningc 

Totalförbrukning 
maxdygn 

Hushålls-
förbrukning 

2010 51 900 76% 66 140 202 21 

2020 57 200 76% 73 138 198 23 

2030 62 900 76% 81 153 218 25 

2040 68 500 77% 88 167 237 27 

2050 74 000 77% 96 181 256 29 

2060 79 600 77% 103 196 275 30 

2070 85 200 77% 111 210 294 32 

2080 90 800 78% 118 225 313 34 

2090 96 400 78% 126 239 331 36 

2100 101 900 78% 134 254 350 37 
aAvrundat till närmaste hundratal. För år 2030 och framåt framräknat enligt trenden i kommunens prognos för 
perioden 2019–2028. 
bAnslutningsgraden förväntas utvecklas enligt trend för femårsperioden 2014–2018. 
cBaserat på medelvärdet av specifik förbrukning per år, tioårsperioden 2009–2018. 

3.3 ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING 

Den enskilda vattenförsörjningen avser dricksvattenförsörjningen utanför kommunalt 

verksamhetsområde och täcker in hushåll och samfälligheter som får sitt vatten via 

egen täkt (se definitioner i avsnitt 2.2). I framräkningen av det totala behovet för 

enskild försörjning har antagandet varit att den enskilda försörjningen enbart ska 

täcka hushållsbehovet av vatten (inga vattenförluster på ledningar etc.). Antagandet 

har även varit att hushåll utanför kommunalt verksamhetsområde gör av med samma 

mängder som hushåll inom kommunalt verksamhetsområde. Det finns ingenting som 

talar för att det skulle skilja mycket mellan enskild och allmän vattenförsörjning när 

det gäller förbrukning. SCB använder exempelvis statistik för allmän försörjning när de 

bedömer förbrukningen i enskilda hushåll. 

 

Den enskilda vattenförsörjningen beräknas sammantaget ligga på strax över 20 liter 

per sekund som medeltal år 2020 (Tabell 2). Prognosen är att den inte kommer att öka 

särskilt mycket fram till år 2100, vilket påverkas av att anslutningsgraden till det 

kommunala systemet beräknas öka något. Givetvis är denna prognos behäftad med 

stora osäkerheter. Sommartid ökar vattenuttagen i fritidshusen till följt av 

säsongsboende, och det saknas för närvarande underlag att bedöma behoven i dessa 

avseenden. 

 

Många av de nya tätorterna i Uddevalla har tillkommit genom att tidigare 

fritidshusområden omvandlats till permanentbostäder och kompletterats med 

tillhörande markexploatering. Områden där allt fler fritidshus används som 

permanentbostäder brukar benämnas omvandlingsområden. Omvandlingsområden 

kan uppstå genom aktiv samhällsplanering där befintliga områden får nya detaljplaner 



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-07-02 

Beställare: Västvatten AB Slutrapport 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

19(58) 

som tillåter en annan typ av boendestandard. Omvandlingsområden kan också 

tillkomma genom att invånarna börjar nyttja sina fritidshus för permanentboende. 

 

Omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbebyggelse ställer höga krav på 

kommunen, dels för att människor brukar förvänta sig en högre standard på sitt 

åretruntboende, dels för att dessa områden ofta ligger långt ifrån övrig 

tätortsbebyggelse och infrastruktur. När det gäller vattenförsörjningen kan den 

tidigare enskilda försörjningen skapa problem genom brist på tjänligt dricksvatten. 

Omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder har sedan 2001 gått relativt 

långsamt. För vissa områden, såsom Ammenäs och Ulvesund, kan man i statistiken 

utläsa en tydlig trend, att fritidshusområden anslutits till kommunalt VA (jfr Figur 5).  

 

Nyckelkodsområden (Nyko-områden) är den geografiska inledning som används inom 

kommuner för att ta fram olika typer av kommunal statistik, där Nyko-1 är den grövsta 

indelningen (stora områden) och Nyko-6 är den finaste indelningen. SCB för statistik 

över antalet bostäder per Nyko-4 nivå som genomgår omvandling från fritidshus till 

permanentbebodda bostäder, och bedömer en sammanvägd trend utifrån omvandling 

samt befolkningsförändring. För gångna åren kan i detta avseende en ökande trend 

noteras i områdena Ljungskile glesbygd, Ulvesund, Ammenäs, Herrestad glesbygd, 

Berg Östra samt i Berg Västra. 

3.4 ÖVRIGA VATTENBEHOV 

Utöver människors hushållsbehov finns behov av vatten inom jordbruket och industrin, 

där det används för olika syften och med olika vattenkvaliteter. I en kommunal 

vattenförsörjningsplan ingår normalt inte att ta hänsyn till behovet inom jordbruk och 

industri (SGU 2009), något som däremot bör göras inom ramen för en regional 

vattenförsörjningsplan (Havs- och vattenmyndigheten 2020). I denna kommunala 

vattenförsörjningsplan följer här en översiktlig beskrivning av behoven inom jordbruk 

och industri. 

 

Jordbrukets vattenanvändning omfattar främst djurhållning och bevattning. En karta 

över markanvändningen i Figur 7 indikerar vilka områden som är öppen mark och som 

således potentiellt skulle kunna användas inom jordbruket. Samma karta innehåller 

även jordbruksblock, vilket anger vilka områden som användes inom jordbruket för 

betesmark och åkermark under 2019. Jordbruksblocket Åkermark återfinns inom hela 

kommunen, förutom vid Herrestadsfjället, och stora delar av den öppna marken i 

kommunen användes således av jordbruket under detta år. Betesmark återfinns mer 

sporadiskt inom kommunen, men större områden finns exempelvis i trakterna av 

Södra Munkeby ute på Bokenäset, i riktning mot Fiskebäckskil. 

 

Jordbruksverket för statistik över hur åkerarealen används inom respektive kommun 

och över antal lantbruksdjur efter kommun och djurslag (Jordbruksverket 2019). Det 

finns schablonvärden för att beräkna vattenbehovet utifrån vilka grödor som används 

och vilka lantbruksdjur som finns (Jordbruksverket 2018). Hittills har jordbrukets 

vattenbehov i vårt land i hög grad tillgodosetts genom nederbörden. På senare år har 

dock bevattning blivit en allt mer aktuell fråga pga. torka och höga temperaturer. Uttag 

av grund- eller ytvatten för att täcka vattenbehovet för grödor och lantbruksdjur görs 

delvis redan, och ibland förses djuren med kommunalt vatten.  

 

Ökade vattenuttag kan bli nödvändigt i framtiden för att täcka jordbrukets 

vattenbehov, till följd av längre torrperioder med utebliven nederbörd. Jordbruksverket 

har tagit fram prognoser för år 2030 för olika scenarier vad gäller grödor och 

lantbrukets djur (Jordbruksverket 2018). Dessa prognoser är på länsnivå men kan 

eventuellt överföras till kommunnivå. Det är rimligt att tänka att de områden som år 
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2019 användes för betesmark och åkermark (Figur 7) även framöver kommer att 

användas för detta ändamål. Även öppen mark utanför jordbruksblock kan komma att 

tas i anspråk vid utökad jordbruksproduktion med tillhörande ökning i vattenbehoven.  

 

Industrins vattenanvändning täcks till delar genom kommunalt vatten (motsvarande i 

medeltal 25 liter per person och dygn enligt VASS-statistiken, se avsnitt 3.2). 

Industriförbrukningen av kommunalt vatten i Uddevalla har på senare år minskat i flera 

bolag (Axtelius 2020). Någon närmare information om industrins nuvarande eller 

framtida sammantagna vattenuttag i kommunen har inte funnits att tillgå. Det är 

vanligt att industrin använder stora mängder processvatten (både söt- och saltvatten), 

som dock återförs på närliggande ställe som uttaget sker. Kylvatten återförs 

obehandlat men processvatten behöver ofta renas, vilket kan ske lokalt på en industri. 

SCB sammanställer statistik över industrins vattenuttag enbart på länsnivå (SCB 

2020b), vilket geografiskt är på en alltför grov skala för att vara användbart i en 

kommunal vattenförsörjningsplan. 

 

 

Figur 7. Markanvändning i Uddevalla kommun samt jordbruksblock som visar vilka områden som 
användes för betesmark och åkermark under 2019 (Jordbruksverket 2019).  
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4 METOD FÖR PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

För bedömningen av vattenresurserna användes Multikriterieanalys (MKA). Det är en 

metod som kan tillämpas för att systematiskt analysera vattenresurser och prioritera 

dessa inom exempelvis en kommun. Den MKA-metod som användes har framtagits av 

specialister inom vattenresursplanering och dricksvattenförsörjning på Tyréns 

(Törneke m.fl. 2016). Strukturen i denna MKA är inspirerad av Svenskt Vattens 

hållbarhetsindex (Svenskt Vatten 2019b), vilket i sin tur utgår från Bruntland-

kommissionens kategorisering av begreppet hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet.  

 

Multikriterieanalysen upprättades i samarbete mellan kommunen och Tyréns, och en 

workshop genomfördes den 14 januari 2020 där förslag till bedömningar gjordes, 

antaganden diskuterades och en diskussion fördes om möjliga framtida vattenresurser. 

Nedan beskrivs steg för steg vad som ingår i MKA-metoden samt vilka antaganden som 

gjorts vid tillämpningen av denna metod på vattenresurserna i Uddevalla.  

4.1 SYFTE OCH URVAL 

Som tidigare nämnts är syftet med vattenförsörjningsplanen att prioritera yt- och 

grundvattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla kommun som kan användas 

som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal vattentäkt 

idag. Detta ska göras mot tidshorisonterna år 2050 och år 2100. Enligt denna 

formulering är det alltså både ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag samt 

grundvattenresurser som ska beaktas och prioriteras. Samtidigt måste resurserna vara 

av en tillräcklig storlek för att anses intressanta. I MKA:n behöver också antalet 

vattenresurser begränsat så att det blir hanterbart och möjliggör jämförelser av olika 

vattenresurser. Nedan framgår de skall-krav som ligger till grund för urvalet av 

vattenresurser i MKA:n. 

4.2 IDENTIFIERING AV VATTENRESURSER, SKALL-KRAV 

För att identifiera vattenresurser relevanta för allmän dricksvattenproduktion i 

kommunen och som därmed bedömdes i MKA:n antogs följande skall-krav: 

 

A. Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund. 

B. Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om 

uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund. 

C. Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst 

en vattenförekomst i form av vattendrag eller en sjö. 

 

Det första skall-kravet (A) syftar till att begränsa antalet vattenresurser och inte få med 

små resurser som inte är av ett allmänt intresse. Det andra kravet (B) innebär att alla 

befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten 

kan vara låg. Det tredje kravet (C) har tagits med av praktiska skäl. Uppgifter om 

flöden finns på avrinningsområdesnivå och inte för varje mindre sjö och vattendrag. 

För att avrinningsområden ska tas med i analysen krävs dessutom att det finns en 

någorlunda stor vattenresurs där det går att göra uttag av vatten. Genom att endast ta 

med avrinningsområden med vattenförekomster upptagna i VISS försvinner sjöar 

mindre än 1 km
2

 och vattendrag med avrinningsområden som är mindre än 10 km
2

. 
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4.3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

En rad olika aspekter behöver bedömas för varje vattenresurs som uppfyller skall-

kraven. I multikriterieanalysen gjordes bedömningen med utgångspunkt i fem olika 

målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot 

klimatförändringar samt Genomförbarhet (kolumnen längst till vänster i Tabell 3). För 

varje målområde definierades två eller tre nyckelkriterier, vilka förtydligar hur 

målområdet ska bedömas. För varje nyckelkriterium definierades därefter aspekter, 

vilket är de parametrar som konkret bedöms för vardera vattenresursen. Sammantaget 

bedömdes ett trettiotal olika aspekter, se Tabell 3. Valet av aspekter har delvis styrts 

av tillgången till underlagsdata och GIS-material. 

Tabell 3. Bedömningsgrunder vid multikriterieanalys av vattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla 
kommun. 
Målområde Nyckelkriterier och aspekter  
Tillgång Nutida tillgång: Framtida tillgång: 

 

 
Uttagsmöjlighet 2020 Uttagsmöjlighet 2050 

 

  
Uttagsmöjlighet 2100 

 

Kvalitet och 
säkerhet Dricksvattenkvalitet: Leveranssäkerhet: Skydd:  

Råvattenkvalitet i 
vattentäkter 

Grad av oberoende Vattenskyddsområde 

 
Kemisk status 

 
Tätande jordlager 

 
Sjödjup 

  

Påverkan och hot Infrastruktur: Verksamheter: Avloppsvatten:  
Större allmänna vägar Miljöfarlig verksamhet Avloppsreningsverk 

 
Järnvägar Förorenade områden Enskilda avlopp 

(privatab)  
Transportleder farligt gods Jordbruksmark i bruk 

(jordbruksblock) 
Enskilda avlopp 
(samfälligheter) 

Robusthet mot 
klimatförändring Framtida tillgång:a Kvalitet: Påverkan och hot:  

Uttorkningstendenser idag Saltvatteninträngning  Skredkänsliga områden 
  

Vattentemperatur 
 

Genomförbarhet Intressekonflikter: 
Integration med 
befintligt system: 

Rådighet och behov av 
tillstånd:  

Berg- och grustäkter Avstånd till 
verksamhetsområde 

Kommuntillhörighet 

 
Enskilda vattentäkter (privata 
och samfälligheter) 

Avstånd till 
råvattenledning/intag 

Vattendom 

 
Energibrunnar Kommunala råvattentäkter 

 
Naturskyddsområden 

  

a Frågan behandlas även i beräkningen av framtida tillgång, se målområdet Tillgång. 
bMed hjälp av slamtömningsregister från Uddevalla Energi har det kartlagts på vilka fastighetsadresser det sker 
tömning av slam, och från vilken typ av anläggning. 
 

För målområdet Tillgång beräknades uttagbara flöden för nutid och framtid på en 

normerad skala med hänsyn till klimatpåverkan (se nedan). För målområdena Kvalitet 

och säkerhet samt Påverkan och hot bedömdes de olika aspekterna i Tabell 3 på en 

skala från låg (värdet 0,5, minst gynnsamt), medel (värdet 0,75) till hög (värdet 1, mest 

gynnsamt). Robusthet mot klimatförändring bedömdes på en skala från ej robust 

(värdet 1), delvis robust (värdet 2) till robust (värdet 3). Genomförbarhet bedömdes 
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likaså på en skala från ej genomförbart (1), delvis genomförbart (2) till genomförbart 

(3).  

4.3.1 NUTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Uttagskapaciteten för ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) beräknades som 9,99% av 

medellågvattenföringen (MLQ) vid delavrinningsområdets utlopp. Detta sätt att räkna 

föreslås i Vägledningen till regional vattenförsörjningsplanering (Havs- och 

vattenmyndigheten 2020). Räknesättet säkerställer att minst 90 % av lågvattenföringen 

i ett vattendrag finns kvar i syfte att inte skada ekosystemet. Flödesstatistik vid 

respektive delavrinningsområdes utloppsnod inhämtades från SMHI (2020a) avseende 

total stationskorrigerad vattenföring, vilket tar hänsyn till dämningar etc. Sjöar skiljer 

sig från vattendrag bland annat genom att de har en magasineringsförmåga. Detta 

föranleder dock inga undantag från principen om att bibehålla ett nödvändigt lägsta-

flöde ut från ett delavrinningsområde.  

 

SGU:s karta Grundvattenresurser i Uddevalla kommun (K 108) har legat till grund för 

bedömningen av uttagsmöjligheter av grundvatten, såväl i jord som i berg (Lång 

2008). Denna karta som är på skalan 1:50 000, visar uttagsmöjligheterna i 

kategorierna <1, 1-5 samt 5-25 liter/sekund. Dessa kategorier avser ett uttag inom ett 

relativt begränsat område, en vattentäkt. Till K 108 hör en beskrivning, som ger en 

fördjupad redogörelse för uttagsmöjligheterna, i synnerhet för området Backamo-

Grinneröd där fältarbeten har genomförts.  

 

Som jämförelse till den uttagskapacitet som SGU anger för en vattentäkt, beräknades 

den totala grundvattenbildningen för respektive grundvattenresurs (magasin). SGU har 

bedömt att ett utnyttjande på upp till 50 procent av den årliga grundvattenbildningen 

kan vara acceptabel, om inte värden som markstabilitet, känsliga våtmarker etc. 

påverkas negativt. Vid uttag över 90 procent bedöms risken för påverkan som mycket 

stark och den höga utnyttjandegraden bedöms påverka grundvattenflödena negativt 

(SGU 2013). För varje grundvattenresurs beräknades den årliga grundvattenbildningen 

med hänsyn till täckande jordart baserat på jordartskartan (fint material 375 mm/år 

eller grovt material 450 mm/år). Vidare ansattes 50 % av den årliga 

grundvattenbildningen som ett mått på den potentiella uttagsmöjligheten inom varje 

grundvattenresurs (medelvärden, det lägre spannet för det område där Uddevalla 

ligger), se metod i Rodhe m.fl. (2006). Det ska framhållas att ett tillräckligt antal 

brunnar fordras för att inom en grundvattenresurs ta ut dessa mängder. 

4.3.2 FRAMTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Klimatets utveckling framöver beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser 

förändras. För att kunna studera framtidens klimat, och dess effekter på vattenresurser 

och vattenuttag, behöver antaganden göras om hur utsläppen av växthusgaser 

kommer att bli. FN:s klimatpanel redovisar kontinuerligt rapporter gällande jordens 

framtida klimat. Resultaten baserades på möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-

scenarier (Representative Concentration Pathways). Bedömningen av klimatpåverkan 

har i denna vattenförsörjningsplan utgått från de scenarier som internationellt går 

under benämningen RCP4.5 och RCP8.5 (Stocker 2013). Siffran är ett mått på 

strålningsdrivningen, och avspeglar mängden växthusgaser i atmosfären. Ju högre 

värde, desto mer växhusgaser som blockerar solenergin från att stråla ut i rymden 

igen, och desto varmare blir det på jorden.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagit utgångspunkt i scenariot RCP8.5, vilket är det 

värre av nämnda scenarion. Detta scenario karakteriseras av följande förhållanden 

(SMHI 2015): 
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• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar 

kraftigt, 

• Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- 

och odlingsmark för jordbruksproduktion, 

• Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt, 

• Stort beroende av fossila bränslen, 

• Hög energiintensitet, 

• Ingen tillkommande klimatpolitik. 

När denna vattenförsörjningsplan tas fram finns inga allmänt tillgängliga verktyg för 

att beräkna framtida klimatjusterad vattenföring och uttagskapacitet i grund- eller 

ytvattenresurser. Redan idag tillhandahåller dock SMHI så kallade klimatindex, mått 

som har bäring på uttagskapacitet i såväl ytvatten som grundvattentäkter. Nuvarande 

allmänt tillgängliga data, vilka är från 2015, presenteras för perioderna P1 (åren 1961-

1990), P2 (1991-2013), P3 (2021-2050) och P4 (2069-2098). Klimatindex för P3 och P4 

användes för att beräkna framtida uttagsmöjligheter för mål-året 2050 respektive mål-

året 2100, vilket beskrivs i det följande. 

 

Den lokala årstillrinningen väntas öka i framtiden, och SMHI:s simuleringar av 

förhållandena för Örekilsälven (SMHI 2015) bedöms vara i viss mån överförbara till 

närliggande Bäveåns avrinningsområde, liksom till andra vattendrag i Uddevalla 

kommun (SMHI 2020a). En förändring väntas också i fråga om antalet dagar då 

tillrinningen är låg, dvs. antalet dagar med lågvattenföring. Fram till år 2040 väntas en 

minskning, därefter en ökning senare delen av seklet. Störst blir ökningen i antalet 

dagar med lågvattenföring i klimatscenario RCP8.5. Detta avspeglas i det klimatindex 

som kallas Antal dagar med lågflöde (lågflödesdagar). Detta index ger ett mått på 

risken att flödena blir så låga i sjöar och vattendrag att det inte längre går att ta ut 

nödvändiga mängder vatten. Inträffar detta i kombination med en värmebölja, då den 

kommunala vattenproduktionen ofta är som högst, riskerar förhållandet att bli extra 

kritiskt och vattenbrist uppstå.  

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av ytvatten beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝑀𝐿𝑄 ∙ 0,099 ∙
𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet per delavrinningsområde för den period 

inom vilken mål-året ligger, 𝑀𝐿𝑄 är medellågvattenföringen (statistik för 1980 till 

2010, ett uttag på 9,99 % tillåts), 𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är antalet dagar med lågvattenflöde i nutida 

period, och 𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är antalet dagar med lågflöde för den period inom vilken mål-året 

ligger. Här valdes klimatindex för perioden P2 för att representera nutid (år 2020), P3 

för att representera år 2050 och P4 för att representera år 2100.  

 

När det gäller framtida tillgång i grundvattentäkter är även detta svårbedömt, och i 

nuläget tillhandahåller inte SGU sådana uppskattningar. Förutom den magasinerande 

förmågan är växtsäsongens längd en viktig faktor att ta hänsyn till, eftersom 

grundvattenmagasinen fylls på endast den tid på året då inte växterna behöver 

markvattnet. Klimatindexet Växtsäsongens längd är definierad som skillnaden mellan 

sluttidpunkt och starttidpunkt. Ju längre vegetationsperiod, desto kortare tid på året 

som nederbörden fyller på grundvattenmagasinen. Även ytvattenmagasin påverkas, 

men vid kraftiga skyfall kan dessa fyllas på även under växtsäsong. Starttidpunkt för 

vegetationsperioden är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod 
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då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista 

fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på 

temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. 

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av grundvatten med hänsyn till 

växtsäsongens längd beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝐺𝑉𝐵 ∙ 0,5 ∙
𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet för den period inom vilken mål-året 

ligger, 𝐺𝑉𝐵 är grundvattenbildningen (av vilken ett uttag på 50 % tillåts), 𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är 

växtsäsongens längd i nutid (2020), och 𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är växtsäsongens längd för den period 

inom vilken mål-året ligger (2050 resp. 2100).  

 

Det ska framhållas att de klimatjusterade uttagsflödena 𝑈2050 och 𝑈2100 inte är några 

definitiva mått på uttagsmöjligheter. Istället är det ett mått på uttagsflöde justerat 

utifrån ökat antalet dagar med lågflöde (för ytvatten) och förlängd växtsäsong 

(grundvatten). Givet sina begränsningar användes 𝑈2050 och 𝑈2100 som mått på de 

framtida uttagsmöjligheterna till följd av klimatförändringar (år 2050 och 2100). 

4.4 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Med multikriterieanalysen görs en poängsättning av vattenresurserna med hänsyn till 

de aspekter som valts, vilket ligger till grund för prioriteringen av vattenresurser. 

Poängen för varje aspekt summeras till en totalpoäng för respektive nyckelkriterium, 

vilket i sin tur ger ett indexpoäng för respektive målområde. Detta index presenteras 

även som en rangordning, där den vattenresurs som ligger bäst till får högsta poäng 

och den som ligger sämst till får lägsta poäng. 

 

Målområdena Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot utgör en 

huvudgrupp. En annan huvudgrupp är Robusthet mot klimatförändringar (jfr Tabell 3) 

och ytterligare en annan är Genomförbarhet. Varje huvudgrupp poängsätts, och kan 

därefter jämföras med varandra. Ett viktigt steg i multikriterieanalysen består i att 

relatera de olika huvudgrupperna mot varandra, och här finns även möjlighet att vikta 

dessa huvudgrupper. Exempelvis går det att tillskriva Robusthet mot 

klimatförändringar större eller mindre betydelse. Likaså kan Genomförbarhet ges 

större eller mindre betydelse i analysen. Se avsnitt 6.2. 

 

Prioriteringen genomfördes i samråd med tjänstemän inom Uddevalla kommun och 

Västvatten vid ett arbetsmöte den 28 februari 2020. Som utgångspunkt användes dels 

poängsättningen från multikriterieanalysen, dels vad tillgångarna kan tillgodose av 

framtida dricksvattenbehovet för kommunen som helhet (mål-åren 2050 och 2100). 

För vardera prioriterade vattenresurs identifierades lämpligt användningsområde inom 

den kommunala vattenförsörjningen i relation till det framtida dricksvattenbehovet. 
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5 MULTIKRITERIEANALYS 

5.1 GRUNDVATTENRESURSER 

Förekomsten av grundvattenmagasin inom de huvudavrinningsområden som täcker in 

Uddevalla kommun illustreras i Figur 8, med uttagkapaciteter enligt Lång (2008) och 

med den numrering som används i denna vattenförsörjningsplan. I kommunen finns 

ett fåtal sand- och grusavlagringar som går i dagen, så kallade öppna magasin, andra 

är slutna magasin. Den största grundvattenresursen Backamo-Ginneröd ligger i södra 

delen av kommunen (nr. 10), och omfattar flera olika delområden. Vissa delområden av 

denna vattenresurs bedöms ha en uttagskapacitet av 5–25 l/s, vilket skulle räcka till att 

försörja ca 800–4000 hushåll med dricksvatten. Här finns också vissa förutsättningar 

för inducerad infiltration av ytvatten från Grinnerödssjön. Denna grundvattentillgång, 

som till stora delar i övrigt bedöms ha uttagskapaciteten 1–5 l/s, men inom ett par 

områden även 5–25 l/s, har varit föremål för detaljerade undersökningar av SGU med 

bland annat markradar (Lång 2008).  

 

Inom övriga delar av kommunen är grundvattentillgångarna begränsade, men de 

förekommer både i jord och berg. Uttagsmöjligheter inom nedre delen av intervallet 1–

5 l/s rapporteras för Häljeröd (nr. 8) och Annedal (nr. 9), vilka båda ligger på västra 

sidan om sjöar utanför Ljungskile (Häljeredssjön respektive Kolbengtserödssjön). 

Uttagskapaciteter inom intervallet 1–5 l/s har även bedömts föreligga i Järpered (nr. 2) 

nära Fagerhult och Kvarnehagen (nr. 3) i trakterna av Lane-Ryr i den nordöstra delen av 

kommunen, samt i Berga (nr. 1) som ligger längs motorvägen E6 norr om Uddevalla 

tätort. Samtliga dessa är öppna grundvattenmagasin, vilket innebär att skyddande 

tätskikt av finare jordarter saknas. Grundvattenresurser i Figur 8 numrerade 16 och 

uppåt, har uttagskapaciteter som bedömts vara lägre än 1 l/s. 

 

Förutsättningar finns för att i vissa områden utvinna grundvatten ur sand och grus 

under lager av lera. Dessa så kallade slutna grundvattenmagasin är mer eller mindre 

naturligt skyddade mot föroreningar som sprids på markytan genom tätande lager, 

och områdena markeras med skraffering i Figur 8. Slutna grundvattenmagasin är 

sårbara för förorening inom sina inströmningsområden, vilka dock kan ligga långt ifrån 

en potentiell uttagspunkt. I slutna grundvattenmagasin kan jordborrade brunnar vara 

bra alternativ till bergborrade brunnar för enskilda, samfällighets- eller mindre 

kommunala vattentäkter. Slutna grundvattenmagasin förekommer i områden i centrala 

Uddevalla (nr. 6) samt i Herrestad (nr. 4), en bedömning som baseras på kännedom om 

friktionsjord under leran. Här bedöms uttagskapaciteten vara i intervallet 1–5 l/s.  

 

Vattenresurser i urberg finns på några olika platser i kommunen och den generella 

uttagskapaciteten i berggrunden illustreras i Figur 9. Kapacitetsdata från bergborrade 

brunnar i SGUs brunnsarkiv har använts för att definiera områden med olika 

möjligheter till uttag ur berggrunden. Söder om Herrestad finns en områdesmässigt 

stor urbergsresurs (nr. 12, Unda). Mindre resurser finns vid Gustavsberg (13, 

Hässleröd), i Skredsvik (11, Gullmarsberg), i Lane (14, Fagerhult) och i Lane-Ryr (15, 

Kyrkebyn), och uttagsmängder för dessa har redovisats av Lång (2008). Generellt är 

uttagsmöjligheterna i berg högre i östra delen av kommunen, och områden med 

uttagskapacitet över 1,7 l/s (6 000 l/h) förekommer.  

 

Kartbilden i Figur 9 anger även momentan uttagskapacitet i specifika bergborrade 

brunnar enligt Brunnsarkivet (SGU 2019b). På flera håll i kommunen har man påträffat 

momentan uttagskapacitet i intervallet 10–25 l/s, och på ett par platser i intervallet 

24–140 l/s. Ute på Bokenäset har lägre momentan uttagskapacitet konstaterats, dock i 

några fall i intervallet 5–10 l/s. Dessa uppgifter ger dock inte information om den 
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långsiktiga uttagskapaciteten, som vanligen är betydligt lägre. Dessutom kan endast 

vattenmängder upp till 5000 l/h anses ge en god uppskattning om den momentana 

kapaciteten vid brunnsborrningen.   

 

 

Figur 8. Grundvattenresurser i jord inom Uddevalla kommun från kommunkarteringen (Lång 2008), där 
nummer 1–10 är vattenresurser som uppfyller skall-kraven i denna vattenförsörjningsplan. 
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Figur 9. Grundvattenresurser i urberg inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden, med generell 
uttagkapacitet i berggrund kompletterat med uppmätt uttagskapacitet i bergborrade brunnar (Lång 2008; 
SGU 2019b; VISS 2020). Kapacitetsuppgifterna för brunnar avser ett momentant uttag och inte den 
långsiktiga uttagskapaciteten Vattenresurser numrerade 11–15 uppfyller skall-kraven i denna 
vattenförsörjningsplan. 

5.1.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

I Uddevalla kommun har SGU redovisat tio grundvattenresurser i jord (nr. 1–10) och 

fem grundvattenresurser i berg (nr. 11–15), med uttagskapacitet enligt Tabell 4. 

Samtliga dessa resurser i jord uppfyller skall-kraven och flera är förbundna genom den 

så kallade Berghemslinjen som från Backamo-Grinneröd går i nordvästlig riktning mot 

Herrestad (Lång 2008). Generellt är uttagskapaciteten i jord betydligt högre än i berg, 
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och därför uppfylls skall-kraven för resurser i berg enbart i kraft av att där finns 

befintliga kommunala vattentäkter. En uttagskapacitet i berg på 200–600 l/h 

motsvarar endast 0,056–0,167 l/s och uttagskapaciteten 600–2000 l/h motsvarar 

0,167–0,556 l/s. Grundvattenresurs nr. 12 (Unda) uppfyller inte skall-kravet om 

uttagskapacitet.  

 

I Tabell 4 anges även uttagskapacitet beräknat utifrån 50 % av grundvattenbildningen. 

Detta ger ett mått på vad som maximalt skulle kunna tas ut i genomsnitt, om flera 

vattentäkter anlades inom vattenresursen. Jämfört med SGU:s bedömning antyder 

dessa siffror att betydligt större mängder skulle kunna tas ut i resurserna nr. 4 (Torp) 

och 10 (Backamo-Grinneröd). Detta sätt att räkna tar inte hänsyn till magasinsvolym, 

och ska därför endast ses som en grov indikation (frågan om magasinsvolym 

kommenteras i avsnitt 6.3.3). Tabell 4 visar också att uttagsmöjligheterna i berg är 

betydligt lägre än i jord, vilket beror på att porvolymen och magasinet är mycket 

mindre i berg än i jord. Här ska framhållas att Fagerhult och Kyrkebyn utgör 

välfungerande kommunala grundvattentäkter i dagsläget. Nuvarande kapacitet i 

Fagerhult och Kyrkebyn/Lane-Ryr motsvarar 0,7 l/s respektive 0,6 l/s (Tabell 1). Detta 

är något högre än den beräknade grundvattenbildningen i dessa områden (Tabell 4). 

 

Det finns ytterligare grundvattenresurser i jord, numrerade 16–28 och lokaliserade 

enligt Figur 8. Dessa grundvattenresurser har enligt SGU:s kartläggning en lägre 

uttagskapacitet än 1 l/s (Lång 2008). Fastän de inte uppnår skall-kraven kan dessa 

vattenresurser vara av lokalt intresse som enskilda vattentäkter (se avsnitt 0 avseende 

vattenförsörjningen på Bokenäset).  

Tabell 4. Grundvattenresurser i jord och i berg i Uddevalla kommun med bedömd uttagskapacitet. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i Uddevalla kommun markeras med 
fet stil. Resurserna nr. 1–9 har namngivits utifrån lokala ortsnamn, nr. 10–15 har namn enligt SGU eller 
enligt benämningen av befintlig vattentäkt. 

    Uttagskapacitet 

Nr. Namn 
Uppnås skall-
krav?a Täkttyp SGU, enhet Grundvattenbildning, l/s 

1 Berga Ja Jord 1-5 l/s 1,1 

2 Järpered Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

3 Kvarnehagen Ja Jord 1-5 l/s 1,4 

4 Torp Ja Jord 1-5 l/s 12 

5 Liden Ja Jord 1-5 l/s 1,5 

6 Uddevalla Ja Jord 1-5 l/s 6,9 

7 Östra Kuröd Ja Jord 1-5 l/s 2,0 

8 Häljeröd Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

9 Annedal Ja Jord 1-5 l/s 1,9 

10 Backamo-Grinneröd Ja Jord 1-5, 5-25 l/s 63 

11 Gullmarsberg Ja (B)b Urberg 200-600 l/h 0,1 

12 Unda Nej (A) Urberg 200-600 l/h 0,1 

13 Hässleröd Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

14 Fagerhult Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

15 Kyrkebyn Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 
aInom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B). 
bSkredsviks vattenverk tar sitt råvatten från en grund, grävd brunn. 
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5.1.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av grundvattenresurserna utifrån målområdet kvalitet och säkerhet 

redovisas i Tabell 5. Vattenkvaliteten, som täcker in aspekterna råvattenkvalitet och 

kemisk status, bedöms generellt som god. Detta är en preliminär bedömning och i hög 

grad saknas uppgifter om vattenkvalitet inom grundvattenresurserna som helhet. En 

närmare beskrivning av vattenkvalitet i enskilda brunnar och mindre vattenverk ges 

nedan. Leveranssäkerheten har att göra med grad av oberoende, och får hög poäng i 

kraft av att inga stora konkurrerande uttag av grundvatten bedömts ske i någon av 

vattenresurserna.  

 

Skydd har poängsatts utifrån förekomsten av vattenskyddsområden och tätande 

jordlager som naturligt skyddar grundvattenresursen. Här är det resurserna nr. 1 och 2 

som får högst poäng, till följd av tätande jordlager. Vattenskyddsområden med 

aktuella föreskrifter finns på flera håll i kommunen (jfr. Tabell 1). Även om 

vattenskyddet som berör Bäveåns avrinningsområde inte inrättats för att specifikt 

skydda grundvattnet, så har detta vattenskydd gett poäng för de grundvattenresurser 

som ligger inom samma område. För de bergborrade kommunala brunnarna i 

Hässleröd (nr. 13), Skredsvik (Gullmarberg, 11), Fagerhult (14), Kyrkebyn (15) finns 

vattenskyddsområden inrättade. Lägst poäng i fråga om skydd har 

grundvattenresurserna nr. 8 och 9 fått. Delar av Backamo-Grinneröd har ett naturligt 

skydd genom tätande jordlager, men är till största delen en oskyddad vattenresurs. 

Tabell 5. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan 
och hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

1 1,00 1,00 1,00 0,58 0,75 1,00 

2 1,00 1,00 0,75 0,92 0,92 1,00 

3 1,00 1,00 0,75 0,92 0,83 0,75 

4 1,00 1,00 0,75 0,67 0,80 0,75 

5 1,00 1,00 0,75 0,83 0,92 1,00 

6 1,00 1,00 0,75 0,67 0,83 0,75 

7 1,00 1,00 1,00 0,50 0,75 1,00 

8 1,00 1,00 0,50 1,00 0,83 1,00 

9 1,00 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

10 1,00 1,00 0,63 0,83 0,63 0,75 

11 0,88 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

13 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 

14 1,00 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

15 1,00 1,00 0,88 0,75 0,83 0,88 

 

Grundvattnets kemiska sammansättning har undersökts på fler än 1 000 platser i 

Uddevalla kommun, främst i enskilda vattentäkter. Resultaten har sammanställts av 

SGU, som även gjorde mer omfattande provtagningar i Backamo-Grinneröd (Lång 

2008). Grundvattenresursen Backamo, som utgör en vattenförekomst enligt VISS, har 

både god kemisk och god kvantitativ status.  

 

I mindre grundvattenmagasin och särskilt i enskilda brunnar är vattenkvaliteten mer 

varierande. Kvalitetsproblemen i enskilt dricksvatten i Uddevalla kommun är vanligen 
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lågt pH (<6.0) och låg alkalinitet (<30mg/l) i grävda brunnar. Halterna av järn och i viss 

mån mangan i enskilt dricksvatten är här högre än normalt i landet (Lång 2008). För 

flera av kommunens mindre dricksvattenanläggningar rapporteras förhöjda halter av 

järn och mangan, exempelvis för Ljungskile Folkhögskola, Glimminge motorstadion 

och Skår sommarläger (Ronnede 2020). Fluoridhalter i bergborrade brunnar är på 

Bokenäset högre än normalt i landet. Förhöjda klorid- och natriumhalter förekommer i 

bergborrade brunnar i låglänt terräng utmed kusten. Utsläpp av avloppsvatten i 

tillrinningsområdet till dricksvattenbrunnar innebär risk för förhöjda halter av mikrober 

i dricksvattnet. Även kväve och fosfor kan spridas via avloppsvatten, men i den 

kommunövergripande sammanställningen år 2008 var endast ett fåtal prover 

påverkade av kväve och fosfor (Lång 2008). 

 

Förhöjda kloridhalter är ett problem inom kustnära områden i Uddevalla kommun, 

även om detta inte bedömts gälla för någon av grundvattenresurserna som helhet. 

Saltvatteninträngning i grundvattnet kan orsaka att vattnet inte kan användas för 

dricksvatten eller för bevattning. När salt har konstaterats i en brunn är det i regel 

svårt att komma tillrätta med problemen. I Uddevalla kommun överstiger ca 7 % av de 

bergborrade brunnarna gränsvärdet för smakförändringar på 300 mg/l och ca 20 % 

överstiger 100 mg/l, vilket är det tekniska gränsvärdet (avseende korrosion). 

Motsvarande andelar för hela landet är 3 % respektive 9 % (Lång 2008).  

 

Bergbrunnarna med de högsta kloridhalterna finns främst längs kusten, troligen 

orsakat av inträngande havsvatten. Även gammalt så kallat relikt saltvatten kan 

förekomma, eftersom hela kommunen ligger under högsta kustlinjen och har därför en 

gång i tiden legat under havsnivån. Nutida saltvattenpåverkan i brunnar på Bokenäset 

har studerats (COWI 2015). Baserat på konduktivitetsanalyser har man där konstaterat 

att salthalten verkar variera med topografin, med högre saltrisk i lägre liggande 

områden och lägre i högre liggande områden. Denna bild överensstämmer med den 

generella förståelsen av hur saltvatteninträngning sker. Utifrån konduktivitetsvärden 

har en riskkarta tagits fram för att beskriva brist på sött grundvatten. Denna visar att 

huvuddelen av Bokenäset bedöms ha tämligen hög alternativt tämligen låg risk för 

förhöjda salthalter, med hög risk längs kusten och låg risk i höjdområdena längre in 

från havet. 

5.1.3 PÅVERKAN OCH HOT 

Infrastruktur i form av större allmänna vägar, järnvägar samt transportleder för farligt 

gods har bedömts för respektive vattenresurs med poäng enligt Tabell 5. Högst poäng 

får grundvattenresurserna nr. 2, 3, 11 och 14, vilka alla ligger långt ifrån större vägar 

och transportleder. Lägst poäng får resurserna nr. 6 och 7 som är lokaliserade i 

centrala Uddevalla och genomkorsade av många större vägar samt järnväg. 

 

Även verksamheter av olika slag utgör en potentiell påverkanskälla och ett möjligt hot. 

Sammantaget är alla grundvattenresurser i någon mån påverkade av miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden eller jordbruksmark som är i bruk. Miljöfarlig 

verksamhet förekommer främst vid grundvattenresurserna Liden (nr. 5) och vid 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), i det senare fallet är det fordon i området vid 

naturgrustäkten som utgör en möjlig påverkanskälla. Förorenade områden 

förekommer här och var inom kommunen, exempelvis områden där det funnits varv, 

halogenerade lösningsmedel och drivmedelshantering (nr. 4) eller textilindustri samt 

kemtvätt och ytbehandling av metaller (nr. 5). Jordbruksmark som är i bruk påverkar 

främst resurserna nr. 3 och 8 som ligger ute på landsbygden och som inte har någon 

påverkan av miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden. Vid Backamo-Grinneröd 

ligger jordbruksmarken främst på de delar som täcks av lera, vilket ger ett skydd mot 

vertikal transport. 
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Medan miljöfarlig verksamhet utgör enbart en kemisk risk för grundvattenresurser kan 

avloppsvatten utgöra både en kemisk och mikrobiologisk risk. Kommunala 

avloppsreningsverk och bräddpunkter med utsläpp till ytvatten har högst begränsad 

påverkan på grundvattenresurserna. Av större betydelse är enskilda avlopp, dels 

privata, dels samfälligheter. Med hjälp av ett slamtömningsregister från Uddevalla 

Energi har det kartlagts vid vilka fastighetsadresser det sker tömning av slam, vilket 

legat till grund för en ungefärlig lokalisering av de enskilda avloppen. Från samma 

register har även kunnat utläsas vilka anläggningar som riskerar ha utsläpp till 

grundvattnet (infiltration av något slag). Enskilda avlopp som har sluten tank eller 

motsvarande har därmed kunnat bedömas utgöra en obefintlig risk för grundvattnet. 

Mest riskutsatt i fråga om avloppsvatten är Backamo-Grinneröd (nr. 10) där det finns 

tre avloppsanläggningar som för närvarande är belagda med förbud. 

5.1.4 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

Målområdet robusthet mot klimatförändringar har bedömts utifrån nyckelkriterierna 

framtida tillgång, kvalitet samt påverkan och hot. När det gäller framtida tillgång har 

uttorkningstendenser idag bedömts. Här har alla grundvattenresurser i jord bedömts 

som robusta medan grundvattenresurser i berg bedömts som delvis robusta, detta 

utan att närmare analysera geologin i de sistnämnda. När det gäller kvalitet bedöms 

alla grundvattenresurserna vara robusta; saltvatteninträngning är inte ett utbrett 

problem i dagsläget men risken kan öka i framtiden. (I enskilda vattentäkter i 

kommunen har saltvatteninträngning tidigare varit ett utbrett problem.) Även när det 

gäller vattentemperatur är grundvattenresurser mer robusta mot klimatförändring än 

ytvattenresurser. Påverkan och hot avser skredkänsliga områden. Skred kan 

förekomma längs Bäveån, som vissa grundvattentäkter ligger relativt nära, vilket i 

sådana fall sänkt medelpoängen. 

Tabell 6. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 
 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intressekonflik
ter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

1 3,00 3,00 2,00 2,75 1,67 2,50 

2 3,00 3,00 3,00 2,75 1,67 2,50 

3 3,00 3,00 2,00 2,75 2,00 2,50 

4 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

5 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

6 3,00 2,50 2,00 2,50 2,33 2,50 

7 3,00 3,00 2,00 2,75 3,00 2,50 

8 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

9 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

10 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 

11 2,00 3,00 3,00 3,00 1,33 2,50 

13 2,00 3,00 3,00 2,50 2,33 2,50 

14 2,00 3,00 3,00 2,50 3,00 2,50 

15 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 
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5.1.5 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar intressekonflikter, integration med befintligt system samt 

rådighet och behov av tillstånd. När det gäller intressekonflikter finns berg och 

grustäkter som kan utgöra ett hot mot möjligheterna att ta ut grundvatten. Särskilt 

gäller detta Backamo-Grinneröd (nr. 10) och Kyrkebyn (nr. 15) där berg- och grustäkter 

finns relativt nära. Integration med befintligt system är ett nyckelkriterium som får 

högst poäng vid grundvattenresurserna nr. 7, 14 och 15. Östra Kuröd (nr. 7) ligger i 

närheten av råvattenintagen från Bäveån, medan de två sistnämnda är vattentäkter där 

det redan idag finns etablerade uttagsbrunnar och vattenverk. Rådighet och behov av 

tillstånd har fått samma poäng för alla grundvattentäkter; alla ligger inom Uddevalla 

kommun och ingen har vattendom i dagsläget. 

5.2 YTVATTENRESURSER 

Ytvattenresurser inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden har bedömts på 

delavrinningsområdesnivå, se Figur 10. Uttagkapaciteten som återges i färgskalan i 

denna figur har beräknats på grundval av medellågvattenföringen vid utloppsnoden 

inom delavrinningsområdet. Detta ger en bild av den hållbara uttagskapaciteten just 

vid denna punkt. Var ett råvattenintag i praktiken förläggs styrs av många olika 

hänsyn, där risker, vattenkvalitet och möjligt intagsdjup är viktiga aspekter. Sett till 

vattentillgången är det betydelsefullt om det finns större sjöar uppströms som kan 

utgöra magasin. Men även direkt i större vattendrag kan råvattenintag potentiellt 

placeras, om inte annat för att periodvis använda till infiltration.  

 

Sedan länge tillämpar Uddevalla kommun principen att använda Bäveåns 

avrinningsområde med dess stora sjöar som magasin i vattenförsörjningen. Största 

sjön är Öresjö, som har en volym på 115 Mm
3

, ett medeldjup på 11 meter och ett 

maxdjup på 33 meter (SMHI 2020b). Öresjö ligger i Trollhättan och Lilla Edets 

kommuner, en liten del i Vänersborgs kommun. Sjön används som magasin och 

avrinner till Risån. Risån går samman med Bäveån som kommer norrifrån och som 

avvattnar Herrestadsfjället (se Figur 13). Stora Köperödssjön (0,87 Mm
3

) och Lilla 

Köperödssjön (0,32 Mm
3

) är betydligt mindre än Öresjö, men fungerar som 

råvattentäkt genom överpumpning av vatten från Bäveån. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

) som 

ligger öster om Ljungskile, har tidigare används som råvattentäkt för Ljungskile. En 

annan sjö av större mått är Store-Väktor (18 Mm
3

) vilken inte ligger inom Bäveåns 

avrinningsområde utan istället avrinner till Göta älv via Sollumsån (SMHI 2020b). 

5.2.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

Samtliga delavrinningsområden inom eller gränsande till Uddevalla kommun listas i 

Tabell 7, där det anges om skall-kraven uppfylls och där uttagskapaciteten beräknats i 

liter per sekund vid utloppet. Till höger i tabellen anges vilka vattendrag och sjöar som 

finns i delavrinningsområdet och som i Vattenförvaltningen klassas som 

vattenförekomster (VISS 2020). Ytvattenresurser med nr. 313–328 ingår i dagens 

ytvattenförsörjning från Bäveån. Av dessa uppfyller inte 318 och 323 skall-kraven, 

vilket beror på den låga vattenföringen i utloppsnoden.  

 

Störst uttagskapacitet föreligger vid nr. 314, 315 samt 319–322, vilket bekräftar det 

lämpliga i att använda dessa resurser i dagens kommunala vattenförsörjningssystem. 

Vattenresurs 340 längst söderut i kommunen ligger nedströms Stora Hällungen, den 

sjö som används som huvudvattentäkt i Stenungsunds kommun. Det ska framhållas att 

befintliga uttagsmängder av råvatten inte tas i beaktande i SMHI:s modellberäknade 

vattenföring. Eftersom befintliga råvattenuttag minskar utgående vattenföring från 

aktuella delavrinningsområden, blir uttagbart flöde (9,99 % av MLQ) något underskattat 

i dessa fall. Felräkningen bedöms dock ha enbart marginell betydelse. 
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Figur 10. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden som ligger inom Uddevalla kommuns 
huvudavrinningsområden, med uttagkapacitet beräknad som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 
respektive utloppspunkt (SMHI 2020a). Vilka av dessa som uppfyller skall-kraven redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden med beräknad uttagskapacitet vid utloppet. 
Vattendrag och sjöar som klassas som vattenförekomster i VISS (2020) anges till höger i tabellen. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i Uddevalla kommun markeras med 
fet stil. 

   

Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

301 Rinner mot Koljö fjord Nej (C) 0,8   
 

302 Rinner mot Gullmarn 
centralbassäng 

Nej (C) 2,1   
 

303 Rinner mot Kalvöfjord Nej (C) 1,1   
 

304 Mynnar i havet Nej (C) 1,3   
 

305 Ovan Hensbackabäcken Ja 1,7 Taske å 
 

306 Mynnar i havet Ja 2,5 Taske å 
 

307 Mynnar i Taske å Nej (A) 0,8 Hensbackabäcken 
 

308 Mynnar i Viksjön Ja 4,9 Vågsätersbäcken 
 

309 Utloppet av Vassalen Ja 8,2 Dalbergsån 
 

310 Mynnar i havet Nej (A) 0,9   
 

311 Mynnar i havet Nej (C) 2,1   
 

312 Rinner mot Byfjorden Nej (A) 0,7   
 

313 Mynnar i Bäveån Ja 4,6 Bäveån 
 

314 Ovan Bäveån Ja 40 Bäveån 
 

315 Ovan 647637-127915 Ja 45 Bäveån 
 

316 Inloppet i Lilla 
Köperödssjön 

Ja 0,0 Bäveån Lilla Köperödssjön 

317 Utloppet av Stora 
Köperödssjön 

Ja 0,2 Bäveån Stora 
Köperödssjön 

318 Mynnar i Bäveån Nej (A)b 0,0 Bäveån 
 

319 Ovan Byrströmmen Jac 45,8 Bäveån 
 

320 Nedlagd mätstation Ja 50 Bäveån 
 

321 Namn saknas Ja 50 Bäveån 
 

322 Mynnar i havet Ja 51 Bäveån 
 

323 Mynnar i havet Nej (A) 0,6 Bodeleån 
 

324 Mynnar i Bäveån Ja 2,3   
 

325 Ovan Gundleboån Ja 34 Bäveån 
 

326 Mynnar i Bäveån Ja 4,1 Bäveån 
 

327 Utloppet av Öresjö Ja 29 Bäveån Öresjö 

328 Inloppet i Öresjö Ja 3,3   
 

329 Vid mätstation Ja 2,8 Aröd å 
 

330 Mynnar i havet Ja 1,3 Restebäcken 
 

331 Mynnar i havet Ja 1,0 Forshällaån 
 

332 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,8 Forshällaån 
 

333 Mynnar i havet Ja 3,6 Aröd å 
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Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

334 Utloppet av Stora 
Skarsjön 

Ja 1,2 Tjöstelsrödsbäcken Stora Skarsjön 

335 Utloppet av Store-Väktor Ja 5,6 Sollumsån Store-Väktor 

336 Inloppet i Store-Väktor Ja 3,5 Sollumsån 
 

337 Mynnar i havet Ja 1,7 Tjöstelsrödsbäcken 
 

338 Mynnar i Bratteforsån Nej (C ) 2,9 Bakerödsbäcken 
 

339 Mynnar i havet Ja 23 Bratteforsån  
 

340 Ovan 645923-127148 Ja 20 Bratteforsån (Stora Hällungen) 

341 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,7 Bratteforsån 
 

a Inom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B); Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst en vattenförekomst i form av 
vattendrag eller en sjö (C). 
bResursen utgör ett litet utflöde från Stora Köperödssjön. 
cResursen klarar skallkraven, men har ett alltför litet delavrinningsområde för att på ett meningsfullt sätt inkluderas 
i MKA-analysen (0,05 km2 dvs. 5 hektar). 

5.2.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av kvalitet och säkerhet, vilken omfattar dricksvattenkvalitet, 

leveranssäkerhet och skydd, redovisas i Tabell 8. Långtidstrender för vattenkvaliteten 

inom råvattentäkten Bäveån med biflödet Risån (nr. 313–328) har studerats i omgångar 

(Västvatten AB 2014; Uddevalla kommun 2000; Uddevalla kommun 2008). En 

minskning av såväl fosfor- som kvävehalter rapporteras ha skett i Bäveåns 

vattensystem sedan undersökningarna startade 1971. Vattnets färgtal har tydligt ökat 

sedan 1970-talet, men efter toppnoteringar i slutet av 1990- och början av 2000-talet 

rapporteras en tendens till utplanade värden (Västvatten AB 2014). Samtliga vattendrag 

inom Uddevalla kommun klassas som ej god vad gäller den kemiska statusen. Sjöarna 

inom hela kommunen, däribland Lilla och Stora Köperödssjön, klassas som ej god 

kemisk status. 

 

Köperödssjöarna, vilka i sig inte har något stort tillflöde (Tabell 7), förses med vatten 

som pumpas från Bäveån. Sjöarna fungerar därmed som sedimentationsbassänger 

innan vattnet pumpas vidare till Mariebergs vattenverk. I linje med detta var 

vattenkvaliteten generellt bättre i Stora än i Lilla Köperödssjön under femårsperioden 

2004-2008. Antalet koliforma bakterier och E. coli i råvattnet från Stora Köperödssjön 

underskred med god marginal branschriktlinjerna för råvatten under perioden 1992 till 

2013 (Svenskt Vatten 2008; Västvatten AB 2014). Fenol, cyanid och olja har undersökts 

i Lilla Köperödssjön, där överföringsledningen från pumpstationen i Bäveån mynnar, 

samt i Bäveån vid Kuröd. Varken cyanid eller olja har kunnat påvisas i rapporterbara 

halter vid dessa lokaler under perioden 2009-2013 (Västvatten AB 2014). 

 

Beroende på vilket sjödjup ett råvattenintag placeras, kan höga vattentemperaturer och 

ytliga föroreningar undvikas. Delavrinningsområden som rymmer vattenresurser i form 

av sjöar har här fått ett högre poäng än sådana som enbart rymmer mindre sjöar och 

vattendrag. Högst poäng har de sjöar fått som har minst 10 meters medeldjup, vilket 

är Öresjö, Stora Skarsjön och Store-Väktor (inom nr. 327, 334 respektive 335). 
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Leveranssäkerheten som har bedömts utifrån graden av oberoende, får lägst poäng för 

flera av de delavrinningsområden som Bäveåns avrinningsområde omfattar (nr. 313-

322, 324-328). Detta ska tolkas på så vis att eftersom det här redan sker ett 

omfattande råvattenuttag är utrymmet för ytterligare råvattenuttag begränsat och är 

något som skulle kunna äventyra leveranssäkerheten. Inom andra avrinningsområden 

(nr. 313-317) sker ett visst råvattenuttag bland annat av grundvatten. Stenungsunds 

kommuns råvattenuttag i Stora Hällungen ger låga poäng vad gäller leveranssäkerhet 

för delavrinningsområdet nedströms denna sjö (nr. 340). 

 

Skydd i form av vattenskyddsområde finns inom eller täcker helt vissa 

delavrinningsområden. Till skillnad mot grundvattenresurser påräknas inte 

ytvattenresurser något skydd genom tätande jordlager. 

Tabell 8. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan och 
hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

305 0,75 1,00 0,50 0,58 0,92 0,88 

306 0,75 1,00 0,50 0,75 1,00 1,00 

308 0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

309 0,75 1,00 0,50 0,92 1,00 1,00 

313 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,63 

314 0,75 0,75 0,75 0,92 0,83 0,88 

315 0,75 0,75 0,75 0,92 0,92 1,00 

316 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

317 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

320 0,75 0,50 0,75 0,58 0,58 0,75 

321 0,75 0,50 0,75 0,58 0,75 0,75 

322 0,75 0,50 0,75 0,50 0,83 0,75 

324 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 

325 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 0,75 

326 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 1,00 

327 1,00 0,50 0,75 0,83 1,00 1,00 

328 0,75 0,50 0,75 0,83 0,92 0,88 

329 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

330 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 0,88 

331 0,75 1,00 0,50 0,58 0,75 0,50 

333 0,75 1,00 0,50 0,75 0,83 0,88 

334 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

335 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

336 0,88 1,00 0,50 0,75 0,67 1,00 

337 0,75 1,00 0,50 1,00 0,92 1,00 

338 0,75 1,00 0,50 0,83 0,83 0,63 

339 0,75 1,00 0,50 0,50 0,92 0,63 

340 0,75 0,50 0,50 0,75 0,92 0,75 
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Påverkan och hot omfattar infrastruktur, verksamheter och avloppsvatten, vilket har 

poängsatts för de olika ytvattenresurserna enligt Tabell 8. När det gäller infrastruktur 

får nr. 308, 316 och 317 högst poäng, av vilka de två sistnämnda (Köperödssjöarna) är 

viktiga för dagens vattenförsörjning. Lägst poäng får resurs nr. 320 inom vilken stora 

delar av Uddevalla stad ligger, och där större allmänna vägar såväl som järnvägar och 

transportleder för farligt gods förekommer. När det gäller verksamheter är bilden 

likartad, men poängerna något högre. Miljöfarlig verksamhet, förorenade områden 

samt jordbruk förekommer på flera håll i kommunen. Även avloppsutsläpp i form av 

avloppsreningsverk eller enskilda avlopp förekommer inom flera avrinningsområden. 

För de delavrinningsområden som når utanför kommungränsen har data över enskilda 

avloppsanläggningar saknats, vilket gör att situationen i dessa fall kan ha bedömts 

mer gynnsam än vad den är (nr. 306, 326, 327). 

5.2.3 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

I poängsättningen av robusthet mot klimatförändringar har framtida tillgång bedömts 

utifrån uttorkningstendenser idag. Här har samtliga ytvattenresurser bedömts som 

delvis robusta och därmed fått samma poäng. Vattenkvalitet har omfattat 

saltvatteninträngning samt vattentemperatur. Inträngning av saltvatten bedöms vara 

ett möjligt hot enbart i de delavrinningsområden som mynnar i havet. Höga 

vattentemperaturer bedöms vara en högre risk för ytvatten än för grundvatten, men 

stora sjöar har här fått högre poäng än mindre sjöar och vattendrag vilket avspeglas i 

kvalitetspoängen.  

 

Bedömningen av påverkan och hot omfattar skredkänsliga områden, vilka förekommer 

på olika håll i kommunen. Stor risk för skredkänsliga områden bedöms föreligga inom 

flera olika vattenresurser vilka därmed fått poängvärdet 1 i Tabell 9. Även 

översvämningsområden är en relevant faktor att titta på, men eftersom 

översvämningar enbart finns kartlagd för Bäveån har inte en kommunövergripande 

jämförelse kunnat göras mellan olika vattenresurser. Ytterligare en relevant riskfaktor 

som skulle kunna bedömas med bättre underlag är havsnivåhöjningen. 

Tabell 9. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 
 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

305 2,00 2,50 1,00 2,67 1,33 2,50 

306 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,50 

308 2,00 3,00 3,00 2,75 1,00 2,00 

309 2,00 3,00 3,00 2,50 1,67 2,00 

313 2,00 2,00 1,00 2,50 2,00 3,00 

314 2,00 2,50 2,00 2,50 2,67 3,00 

315 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

316 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

317 2,00 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 

320 2,00 2,00 1,00 2,50 3,00 3,00 

321 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

322 2,00 1,50 1,00 2,25 3,00 3,00 

324 2,00 2,50 2,00 2,75 3,00 3,00 
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 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

325 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 3,00 

326 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 2,50 

327 2,00 2,50 2,00 2,75 2,67 2,50 

328 2,00 2,50 2,00 3,00 2,67 2,00 

329 2,00 2,50 2,00 3,00 1,33 2,50 

330 2,00 2,00 1,00 2,75 1,33 2,50 

331 2,00 1,50 2,00 1,75 1,67 2,50 

333 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 

334 2,00 2,50 3,00 2,75 2,33 2,50 

335 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

336 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

337 2,00 1,50 2,00 2,25 2,33 2,50 

338 2,00 2,00 2,00 2,75 1,33 2,50 

339 2,00 1,50 1,00 2,25 2,00 2,50 

340 2,00 2,00 2,00 2,50 1,67 2,00 

5.2.4 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar nyckelkriterierna Intressekonflikter, Integration med 

befintligt system samt Rådighet och behov av tillstånd. De sammantagna poängen 

redovisas i Tabell 9. Intressekonflikter föreligger främst vid resurserna nr. 306 

(enskilda vattentäkter, naturskyddsområden) och 308 (enskilda vattentäkter, 

energibrunnar). Till skillnad mot grundvattenresurser där berg- och grustäkter kan 

utgöra ett direkt motstående intresse mot vattenuttag, bedöms intressekonflikterna 

vad gäller ytvattenresurser inte utgöra ett stort problem för ett eventuellt vattenuttag. 

Resurserna nr. 339 och 340 med Bratteforsån som förbinder Stora Hällungen med 

havet är ett artrikt naturreservat (flodpärlmussla, Natura 2000-område) som bedöms 

olämpligt att använda för vattenuttag.  

 

Integration med befintligt system, som har bedömts utifrån avstånd till 

verksamhetsområde och till råvattenledning/intag men även utifrån var det finns 

kommunala råvattentäkter i dagsläget, ges mer varierande poäng om man jämför olika 

vattenresurser. De vattenresurser som redan i dagsläget används för råvattenuttag och 

som ligger inom Bäveåns avrinningsområde får högst poäng. Lägst poäng får de 

vattenresurser som ligger långt ifrån kommunala verksamhetsområden för VA och 

långt ifrån råvattenledningar. Dessa resurser ligger i den nordvästra (nr. 306, 308) eller 

södra delen av kommunen (nr. 329 och uppåt). De ekonomiska aspekterna för 

prioriterade vattenresurser är en aspekt som anknyter till detta och som beskrivs 

översiktligt i avsnitt 6.4.5. 

 

Rådighet och behov av tillstånd bedöms inte vara något stort problem, vilket avspeglas 

i de relativt höga poängen i Tabell 9. Kommuntillhörighet och vattendom har ingått i 

denna bedömning. I de fall vattenresurserna når utanför kommungränsen har detta 

sänkt poängen. Vattendomar finns för de vattenresurser inom Bäveåns 

avrinningsområde som används i dagens vattenproduktion, men saknas för övriga 

vattenresurser vilket resulterat i ett lägre poäng för dessa.  
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6 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Utgångspunkten vid prioriteringen av vattenresurser i kommunen är att skydda 

vattenresurser i den omfattningen att tillgångarna täcker behovet för valda mål-år, i 

detta fall år 2050 och år 2100.  

6.1 BEHOV OCH TILLGÅNGAR 

Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av 

grundvatten och ytvatten (delavrinningsområden) visas i Figur 11, dels för nutid (år 

2020) samt beräknat för de två valda mål-åren 2050 samt 2100. Det beräknade 

behovet av vatten år 2050 och år 2100 utgår, som tidigare nämnts, från en 

framskrivning baserad på trenden i kommunens prognos för perioden 2019–2028. I 

det beräknade behovet antas ingen större förändring i andelen odebiterbart vatten, 

dvs. läckorna antas ligga på samma nivå som i dagsläget. Likaså antas hushålls-

konsumtionen per person och dygn vara oförändrad, dvs. inga beteendemässiga 

förändringar av betydelse äger rum. Eftersom den övervägande majoriteten av 

kommunbefolkningen förses med dricksvatten från Mariebergs vattenverk, anges här 

behovet för hela kommunen utan någon områdesindelning. 

 

Vattentillgångar i form av grundvatten redovisas i Figur 11 som 50 % av den minsta 

sammantagna grundvattenbildningen i olika grundvattenresurser (jfr. Tabell 4). 

Tillgångar av ytvatten redovisas som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 

delavrinningsområdets utlopp. Högsta uttagbara flödet föreligger av naturliga skäl i 

det delavrinningsområde som ligger längst nedströms närmast havet (nr. 322). I S-

HYPE-modellen, som ligger till grund för dessa beräkningar, tas inte hänsyn till 

nuvarande råvattenuttag inom Bäveåns avrinningsområde, däremot tas hänsyn till den 

regleringspunkt som sitter vid utloppet av Öresjö. I S-HYPE-modellen är 

regleringsamplituden 1 meter inlagd. Vattendomen tillåter reglering vid utloppet av 

Öresjö en meter vintertid och en halv meter sommartid.  

 

Jämförs de sammantagna behoven med de sammantagna tillgångarna kan det 

konstateras att behovet redan i dagsläget verkar överstiga tillgångarna i form av 

grundvatten och ytvatten. Tillgångarna av ytvatten är troligen underskattade, dels på 

grund av att befintligt råvattenuttag inte finns med i S-HYPE-modellen (Figur 11) dels 

eftersom interaktionen mellan olika delavrinningsområden inte beaktas. Vattendomen 

för Köperödssjöarna innebär att betydligt större volymer går att ta ut från Bäveån än 

vad de beräknade tillgångarna antyder. Detta är möjligt genom det system för 

magasinering och transport av vatten som sker i Bäveåns vattensystem. Jämförs 

vattendomen för Köperödssjöarna med behovet ( Figur 11) antyds att vattendomen kan 

var tillräcklig för att täcka behovet fram till år 2050, men knappast till år 2100. 

Vattenbehovet när det är som störst (maxdygnet, jfr. Tabell 2) beräknas dessutom 

överstiga den allmänna totalförbrukningen med ca 40 %
1

.  

 

Tillgångarna beräknas minska över tid, vilket antyds av de klimatjusterade preliminära 

uttagsflödena år 2050 och 2100 i staplarna i Figur 11. När det gäller uttagsmöjligheter 

i grundvattenresurser år 2050 och år 2100, antyder staplarna vad uttagsflödet skulle 

kunna vara om hänsyn tas till förlängd vegetationsperioden. Enligt detta sätt att räkna 

är det grundvattenresurserna nr. 4, 6 och 10 som står sig bäst, såväl i nutid som i 

framtiden. Visserligen slår effekten av förlängd vegetationsperiod hårdast mot 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), eftersom detta är ett betydligt större område än övriga 

grundvattenmagasin. Men det är ändå här som den definitivt största uttagsmöjligheten 

i grundvattenmagasin i kommunen beräknas finnas, såväl i dagsläget som i framtiden.  

 
1 Beräknat utifrån maxdygnsfaktor, se Svenskt Vatten (2001). 
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Även klimatjusterade uttagsmöjligheter i ytvattenresurser år 2050 och 2100 visas i 

Figur 11. Klimatjusterat uttagsflöde innebär i detta fall att dagens uttagsflöde justerats 

med hänsyn till antalet lågflödesdagar, vilket beräknas öka i framtiden. Dessa 

uttagsflöden ska betraktas som fiktiva flöden och enbart som exempel, men avspeglar 

i någon mån effekten av att torrperioder blir allt vanligare i framtiden. När perioderna 

med lågflöde förlängs, kommer det kräva minskat totaluttag från vattenresursen för att 

inte riskerar mycket låga nivåer och i värsta fall torrläggning. Alternativt behöver 

vattenresurser tas i bruk under dessa torrperioder.  

 

Staplarna i Figur 11 antyder att uttagsflödet inte kommer att påverkas så mycket fram 

till år 2050, men desto mer därefter. Inte minst kommer de vattenresurser som 

används i dagens försörjningssystem att drabbas, med allt längre perioder med 

lågflödesdagar till följd av långvarig torka. Den relativa storleken av uttagsmöjligheter i 

olika delavrinningsområden väntas dock inte förändras i framtiden; storleksrelationen 

mellan olika delavrinningsområden blir enligt dessa beräkningar densamma. 

 

Figur 12 liknar Figur 11 men med den skillnaden att 50 % av medellågvattenföringen 

antas vara möjligt att ta ut som råvatten. De högsta staplarna för uttagsmöjligheter 

från Bäveån (nr. 313-328) blir då i samma storleksordning som vattendomen för 

Köperödssjöarna. Ett uttag av 50 % av medellågvattenföringen innebär att det lägsta 

flödet i vattendragen sänks vid torra perioder, med större risk för negativ ekologisk 

påverkan jämfört med om enbart 9,99% av medellågvattenföringen tas ut.  

 

Jämförelsen av uttagbara vattenvolymer i kommunen bekräftar det lämpliga i att 

nuvarande vattenförsörjning av Uddevalla i huvudsak baseras på vattenförsörjning från 

Bäveåns avrinningsområde. Diagrammen visar även det rätta i att Stenungsunds 

kommun tar sitt råvatten från Stora Hällungen, som avrinner till vattenresurserna nr. 

340 och 339 i Uddevalla kommun innan utloppet i havet. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

), 

som tidigare användes som råvattentäkt för Ljungskile, ligger i en mindre vattenresurs 

(nr. 334). I vattenresurs nr. 335, där sjön Store-Väktor ligger (18 Mm
3

), har en något 

större kapacitet och är utifrån den aspekten mer intressant. 

 

 



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-07-02 

Beställare: Västvatten AB Slutrapport 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

42(58) 

 

Figur 11. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 9,99 % av MLQ) per mål-år. 
Uttagsflöden år 2050 och 2100 är inte prognosticerade utan beräknade utifrån antal dagar med lågflöde 
(för ytvatten) och förlängd växtsäsong (grundvatten). *=används som allmän vattentäkt, VD=vattendomar. 

0 50 100 150 200 250 300

Allmän totalförbrukning

Enskild hushållsförbrukning

1. Berga

2. Järpered

3. Kvarnehagen

4. Torp

5. Liden

6. Uddevalla

7. Östra Kuröd

8. Häljeröd

9. Annedal

10. Backamo-Grinneröd

11. Gullmarsberg*

13. Hässleröd*

14. Fagerhult*

15. Kyrkebyn*

305. Ovan Hensbackabäcken

306. Mynnar i havet

308. Mynnar i Viksjön

309. Utloppet av Vassalen

313. Mynnar i Bäveån*

314. Ovan Bäveån*

315. Ovan 647637-127915*

316. Inloppet i Lilla Köperödssjön*

317. Utloppet av Stora Köperödssjön*

319. Ovan Byrströmmen*

320. Nedlagd mätstation*

321. Namn saknas*

322. Mynnar i havet

324. Mynnar i Bäveån*

325. Ovan Gundleboån*

326. Mynnar i Bäveån*

327. Utloppet av Öresjö*

328. Inloppet i Öresjö*

329. Vid mätstation

330. Mynnar i havet

331. Mynnar i havet

333. Mynnar i havet

334. Utloppet av Stora Skarsjön

335. Utloppet av Store-Väktor

336. Inloppet i Store-Väktor

337. Mynnar i havet

338. Mynnar i Bratteforsån

339. Mynnar i havet

340. Ovan 645923-127148

Köperödssjöarna

Köperödssjöarna

Fagerhult

Kyrkebyn

Hässleröd

Skredsvik

B
eh

o
v

Ti
llg

ån
ga

r 
gr

u
n

d
va

tt
en

Ti
llg

ån
ga

r 
yt

va
tt

en
V

D
U

tt
ag

 2
01

9

Flöde (l/s)

År 2020 År 2050 År 2100



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-07-02 

Beställare: Västvatten AB Slutrapport 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

43(58) 

 

Figur 12. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 50 % av MLQ) per mål-år. 
Uttagsflöden år 2050 och 2100 är inte prognosticerade utan beräknade utifrån antal dagar med lågflöde 
(för ytvatten) och förlängd växtsäsong (grundvatten). *=används som allmän vattentäkt, VD=vattendomar. 
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6.2 RANGORDNING AV VATTENRESURSER 

Den sammantagna poängsättningen från Multikriterieanalysen redovisas i Tabell 10 för 

respektive vattenresurs. Här har viktade medelvärden beräknats med hänsyn till målen 

Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot (benämnt Index) samt till 

klimatrobusthet. De olika målområdena har viktats på tre olika sätt, och principen för 

detta kan illustreras på följande sätt:  

  

 

 

En rangordning visas i Tabell 10, där den vattenresurs som fått högst poäng får värdet 

1 och kommer på första plats, näst högst får värdet 2 och kommer därmed på andra 

plats osv. En rangordning baserat på Viktning 1 visar att Backamo-Grinneröd (nr. 10) 

får högst poäng totalt, följt av Järpered (nr. 2), Kvarnehagen (nr. 3), utloppet av 

Vassalen (nr. 309) samt på femte plats Fagerhult (nr. 14).  

 

I Viktning 2 och 3 har även målområdet Genomförbarhet vägts in. I Viktning 2 har 

Index getts samma vikt som Robusthet mot klimatförändring och Genomförbarhet, 

medan Genomförbarhet getts en större vikt än Index och Klimatrobusthet (50% jämfört 

med 25 %) i Viktning 3. Enligt den rangordning som utgår från Viktning 2 kommer Lilla 

Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Backamo-Grinneröd (nr. 10) på andra plats, 

Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats och Järpered (nr. 

2) på femte plats. Om istället Genomförbarhet tillskrivs störst betydelse, så som i 

Viktning 3, kommer Inloppet i Lilla Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Utloppet av 

Stora Köperödssjön (nr. 317) på andra plats, Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, 

Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats, och Ovan 647637-127915 (nr. 315) på femte plats. 

Dessa vattenresurser ingår för övrigt i dagens kommunala huvudvattenförsörjning. 
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Tabell 10. Sammantagen poängsättning samt rangordning av vattenresurser utifrån index (målen Tillgång, 
Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot), klimatrobusthet samt genomförbarhet. Vattenresurser som 
ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk, och prioriterade 
vattenresurser är markerade med fet stil. 

 
Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

1. Berga 1,63 11 1,86 14 1,97 21 
 

2. Järpered 1,81 2 1,98 5 2,06 12 Reserv, lokalt 

3. Kvarnehagen 1,63 15 1,89 11 2,02 18 Kylvatten 
sommartid 

4. Torp 1,64 7 1,83 20 1,93 26 Reserv, lokalt 

5. Liden 1,64 6 1,84 19 1,93 25 
 

6. Uddevalla 1,54 18 1,84 17 1,99 20 
 

7. Östra Kuröd 1,63 13 2,00 3 2,19 3 Kylvatten 
sommartid 

8. Häljeröd 1,63 12 1,92 8 2,07 10 
 

9. Annedal 1,63 14 1,92 9 2,06 11 
 

10. Backamo-Grinneröd 1,92 1 2,00 2 2,04 14 Reserv, 
kommunen/lokalt 

11. Gullmarsberg* 1,64 9 1,85 16 1,96 22 Ordinarie, lokalt 

13. Hässleröd* 1,65 3 1,92 10 2,05 13 Reserv, lokalt 

14. Fagerhult* 1,64 5 1,98 4 2,15 4 Ordinarie, lokalt 

15. Kyrkebyn* 1,63 10 1,92 6 2,07 9 Ordinarie, lokalt 

305. Ovan 
Hensbackabäcken 

1,18 36 1,51 39 1,67 38 
 

306. Mynnar i havet 1,12 39 1,36 42 1,48 42 
 

308. Mynnar i Viksjön 1,64 8 1,73 27 1,78 32  

309. Utloppet av 
Vassalen 

1,64 4 1,78 23 1,85 28  

313. Mynnar i Bäveån* 1,10 41 1,57 35 1,80 30 Ordinarie, 
kommunen 

314. Ovan Bäveån* 1,47 19 1,88 12 2,09 8 Ordinarie, 
kommunen 

315. Ovan 647637-
127915* 

1,24 30 1,83 21 2,12 5 Ordinarie, 
kommunen 

316. Inloppet i Lilla 
Köperödssjön* 

1,55 17 2,03 1 2,27 1 Ordinarie, 
kommunen 

317. Utloppet av Stora 
Köperödssjön* 

1,38 22 1,92 7 2,19 2 Ordinarie, 
kommunen 

320. Nedlagd 
mätstation* 

1,19 33 1,74 26 2,01 19 Ordinarie, 
kommunen 

321. Namn saknas* 1,20 32 1,80 22 2,10 7 Ordinarie, 
kommunen 

322. Mynnar i havet 1,12 38 1,67 30 1,94 24 
 

324. Mynnar i Bäveån* 1,33 26 1,86 15 2,12 6 Ordinarie, 
kommunen 

325. Ovan Gundleboån* 1,25 29 1,77 24 2,03 17 Ordinarie, 
kommunen 

326. Mynnar i Bäveån* 1,18 35 1,67 29 1,91 27 Ordinarie, 
kommunen 
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Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

327. Utloppet av Öresjö* 1,45 20 1,84 18 2,04 15 Ordinarie, 
kommunen 

328. Inloppet i Öresjö* 1,35 25 1,75 25 1,95 23 Ordinarie, 
kommunen 

329. Vid mätstation 1,37 23 1,67 28 1,82 29 
 

330. Mynnar i havet 1,11 40 1,47 40 1,65 40 
 

331. Mynnar i havet 1,15 37 1,42 41 1,56 41 
 

333. Mynnar i havet 1,19 34 1,51 37 1,68 36 
 

334. Utloppet av Stora 
Skarsjön 

1,56 16 1,88 13 2,04 16 Reserv, 
kommunen/lokalt 

335. Utloppet av Store-
Väktor 

1,40 21 1,58 33 1,67 37 Reserv, 
kommunen 

336. Inloppet i Store-
Väktor 

1,36 24 1,55 36 1,65 39 
 

337. Mynnar i havet 1,21 31 1,59 32 1,78 31 
 

338. Mynnar i 
Bratteforsån 

1,26 28 1,57 34 1,73 35 
 

339. Mynnar i havet 1,05 42 1,51 38 1,74 34 
 

340. Ovan 645923-
127148 

1,29 27 1,60 31 1,76 33 
 

aMed samma vikt för Index och för Klimatrobusthet (50 % vardera).  
bMed samma vikt för Index, Klimatrobusthet och Genomförbarhet (33,3% vardera). 
cMed högre vikt för Genomförbarhet (50 %) jämfört med Index och Klimatrobusthet (25% vardera). 

6.3 PRIORITERADE VATTENRESURSER INOM KOMMUNEN 

Prioriteringen av vattenresurser utgick dels ifrån den beräknade uttagskapaciteten i de 

olika tillgångarna (se Figur 11), dels ifrån den poängsättning med rangordning som 

multikriterieanalysen gett (Viktning 1, 2 och 3) där särskilt de vattenresurser som 

hamnade bland de tio bästa i respektive viktning togs i beaktande (Tabell 10). De 

prioriterade vattenresurserna är lokaliserade enligt Figur 13. Flertalet används redan i 

nuvarande kommunal vattenförsörjning, andra skulle kunna nyttjas som 

reservvattentäkter eller fylla en kompletterande funktion. De prioriterade 

vattenresurserna kan sorteras och beskrivas under följande kategorier. 

6.3.1 GRUNDVATTENTÄKTER FÖR LOKAL FÖRSÖRJNING  

De mindre grundvattentäkterna i vattenresurserna Gullmarsberg (nr. 11), Hässleröd 

(13), Fagerhult (14) och Kyrkebyn (15) fyller en viktig funktion lokalt i de samhällen där 

de ligger. Även framöver utgör de den naturliga lösningen på det lokala vattenbehovet. 

Frågor att utreda vidare är behovet av reservvattentäkter i Fagerhult och Kyrkebyn, där 

Järpered (nr. 2) skulle kunna vara relevant för Fagerhult. Vattenverket i Hässleröd söder 

om Uddevalla stad är på väg att avvecklas, men kan tjäna som lokal reservvattentäkt. 

6.3.2 VATTENTÄKTER FÖR ATT FÖRSÖRJA HELA KOMMUNEN 

Bäveåns avrinningsområde uppströms de centrala delarna av Uddevalla stad utgör 

grunden för dagens huvudvattenförsörjning och är en självklar och prioriterad 

vattenresurs även för framtiden (nr. 313–328). Av särskilt stor betydelse är de 

delavrinningsområden där dagens råvattenintag ligger, men Öresjö såväl som övriga 

delar av avrinningsområdet är prioriterade vattenresurser. 
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Figur 13. Vattenresurser som bedömts som prioriterade för den allmänna vattenförsörjningen i Uddevalla 
kommun. Befintliga vattenskyddsområden skyddar alla vattenresurser som används idag för allmän 
vattenförsörjning. Notera att även vattenresurserna 11 och 13 har vattenskyddsområden. 

De vattenresurser utanför Bäveåns avrinningsområde som skulle kunna användas för 

reservvattenförsörjning är i första hand Backamo-Grinneröd (nr. 10), en 

grundvattenresurs som skulle kunna försörja delar av Ljungskile med reservvatten. 

Resursen får mycket höga betyg när det gäller Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt 

Påverkan och hot, och bedöms även vara relativt robust mot klimatförändringar. 

Backamo-Grinneröd är utpekad som en vattenförekomst i vattenförvaltningen och har 

sedan länge varit påtänkt som möjlig reservvattentäkt för Ljungskile (Lång 2008; 

Uddevalla kommun 1990). 
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Ytvattenresurser som skulle kunna användas för reservvattenförsörjning är dels 

Utloppet av Stora Skarsjön (nr. 334), där sjön tidigare har använts för att försörja hela 

Ljungskile. Genom möjlighet till reglering, och det förhållande att Stora Skarsjön däms 

av en isälvsbildning, skulle troligen större mängder kunna tas ut härifrån än vad som 

beräknats ovan utifrån medellågvattenföringen (jfr. Tabell 7). Vidare Utloppet av Store-

Väktor (nr. 335), där en överpumpning till Öresjö och Bäveåns avrinningsområde skulle 

åstadkomma en reservvattenfunktion till nuvarande huvudvattenförsörjning. Förutom 

att Store-Väktor har stor sjövolym avrinner den österut mot Sollumsån och Göta älv, 

och ingår därmed inte i Bäveåns avrinningsområde.  

6.3.3 VATTENTÄKTER SOM STÖD I BEFINTLIG FÖRSÖRJNING 

Grundvattenresursen Östra Kuröd (nr. 7) är ett slutet grundvattenmagasin strax öster 

om Uddevalla som får höga poäng i multikriterieanalysen, främst på grund av dess 

strategiska lokalisering i relation till befintliga råvattenledningar. Visserligen är 

uttagskapaciteten inte så stor (1–5 l/s), men resursen är skyddad med tätande 

jordlager och en anslutning skulle potentiellt kunna göras till befintliga 

råvattenledningar för vidare transport till Mariebergs vattenverk. Ett skäl att prioritera 

resursen är att grundvatten härifrån skulle kunna användas för att kyla råvatten från 

Köperödssjöarna och Bäveån. Detta behov kan uppstå till följd av kommande 

klimatförändringar med tillhörande generella höjning av ytvattentemperaturer. 

Vattenkvaliteten och risk för transport från ytliga föroreningskällor inom denna resurs, 

särskilt i de sårbara inströmningsområdena, skulle behöva utredas ytterligare. 

Grundvattnet strömmar från ostnordost in mot området (Lång 2008). I bästa fall kan 

inströmningsområdet därigenom vara relativt fritt från bebyggelse med tillhörande 

föroreningar. 

 

Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) är intressant som stöd till 

råvattenförsörjning från Bäveån. Detta är ett öppet grundvattenmagasin som ligger ca 

3,8 km från den råvattenledning som ansluter vid Stora Köperödssjön. Även denna 

resurs skulle kunna användas för att kyla råvatten från ytvattentäkten. Frågor att 

utreda vidare är vilken volym som finns i detta grundvattenmagasin och i vilken 

utsträckning denna står i hydraulisk förbindelse med Bäveån. Enligt SGU finns här 

mycket lokalt stora mäktigheter av sand och grus, men täktverksamhet och annan 

markanvändning har förändrat avlagringarnas utseende (Lång 2008).  

 

Möjligen skulle en grundvattendamm kunna anläggas här, så att magasinering av 

grundvatten görs under vattenrika perioder av året och uttag görs när vattenföringen i 

Bäveån sjunker under kritiska nivåer. Det är dock viktigt att klargöra om magasinet 

påverkas negativt vid torrperioder då vattenflödet och därmed dräneringsbasen i 

Bäveån sänks. SGU bedömer att den norra delen av avlagringen har kontakt med 

Bäveån, och det är här som området bedömts ha uttagsmöjligheterna 1–5 l/s (Lång 

2008). 

 

Grundvattenresursen Torp (Nr. 4) utgörs av ett slutet magasin och har således ett 

naturligt skydd mot den omfattande exploatering som skett i detta område. Resursen 

bör ses som prioriterad för framtida användning som lokal reservvattentäkt. Vilka 

skyddsåtgärder som här skulle vara relevanta fordrar en närmare hydrogeologisk 

utredning av risk för föroreningstransport i området. Torp förefaller även kunna ha en 

jämförelsevis stor magasinerande förmåga, vilket kommenteras i det följande. 

 

Hur mycket grundvatten som finns att tillgå för vattenförsörjning beror på olika 

faktorer. Ovan har grundvattenbildningen beskrivits, men även grundvattenmagasinets 

förmåga att lagra vatten en faktor som påverkar. Eftersom grundvattenbildningen inte 
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är jämnt fördelad över året kan det i praktiken bli magasinets förmåga att lagra 

grundvatten som begränsar hur mycket grundvatten som kan tas ut, speciellt vid 

torrperioder. 

 

En uppskattning har gjorts av den magasinerande förmågan inom de prioriterade 

grundvattenresurserna, baserat på metoder beskrivna av SGU (2017) och SGU (2019a).  

Resultaten som visas i Tabell 11 ska betraktas med försiktighet eftersom de baseras på 

mycket förenklande antaganden. Area, jorddjup (SGU 2020), porositet och möjlig 

grundvattenavsänkning i resursen har beaktats i beräkningarna, som här gjorts utan 

hänsyn till variationer. Resultaten kan ses som en indikation på den inbördes 

rangordningen vad gäller potentiell magasineringsförmåga, angivet som totalvolym 

(m
3

) och som volym per areaenhet (liter/m
2

 dvs. mm). På första plats när det gäller 

magasinerande förmåga kommer Backamo-Grinneröd (nr. 10), på andra plats Torp (nr. 

4) och på tredje plats Östra Kuröd (nr. 7). 

Tabell 11. Uppskattning av magasinerade förmåga i prioriterade grundvattenresurser. Vattenresurser som 
ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk. 

  Antaganden  Magasinerande förmåga 

Nr. och namn  
Jorddjup 
(SGU) a Porositet 

Möjlig 
avsänkning (m)  Volym (m3) 

Volym per 
areaenhet (l/m2) 

2. Järpered 1–10 0,2 0,75 
 

8 300 150 

3. Kvarnehagen 1–10 0,2 0,5 
 

9 800 100 

4. Torp 10–50 0,2 1,5 
 

313 300 300 

7. Östra Kuröd 5–30 0,2 1 
 

33 600 200 

10. Backamo-
Grinneröd 

10– >50 0,2 2,5 
 

2 435 500 500 

11. Gullmarsberg* -b 0,001 10 
 

3 700 10 

13. Hässleröd* -b 0,002 10 
 

4 900 20 

14. Fagerhult* -b 0,002 10 
 

12 500 20 

15. Kyrkebyn* -b 0,0025 10 
 

19 200 25 
aBedömt från SGU:s kartvisare Jorddjup (SGU 2020) 
bGrundvattenmagasin i berg, jorddjupet är inte relevant i beräkningen. 

6.3.4 VATTENFÖRSÖRJNINGEN PÅ BOKENÄSET 

Som tidigare nämnts har Bokenäset redan idag hotande vattenbrist och om samtliga 

hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle vattenbehovet på delar av Bokenäset 

tydligt överstiga vattentillgångarna. Konkurrensen om vattnet under sommarhalvåret 

kan bli svår, särskilt om besöken av sommargäster sammanfaller med jordbrukets 

behov av bevattning och vatten till betesdjur till följd av extrem torka. Risken för 

vattenbrist under sådana förhållanden gäller för övrigt även inom andra delar av 

kommunen. Ingen av de prioriterade vattenresurserna ligger centralt på Bokenäset, 

närmast ligger Gullmarsberg (nr. 11, se Figur 13) 

 

I VA-utbyggnadsplanen utpekas särskilt Södra Munkeby på södra Bokenäset, med ca 

100 hushåll, som ett område i behov av allmän vattenförsörjning (Uddevalla kommun 

2019). Här finns ett 20-tal bebyggelsegrupper och områden som är tillräckligt stora för 

att omfattas av § 6 i vattentjänstlagen och som därmed är i behov av allmän 

vattenförsörjning. Grundvattenutredningar har i tidigare skede utförts av området 

Södra Munkeby, bland annat med vattenbalansberäkning och identifiering av områden 

där grundvattenbildning sker och där brunnar skulle kunna anläggas (COWI 2012; 

Aqualog 2004). 
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På Bokenäset finns några brunnar som uppvisat uttagskapaciteter på 5–10 l/s, även om 

den generella uttagskapaciteten i berg i detta området inte ligger högre än 200–600 

l/h motsvarande som högst 0,17 l/s (Figur 9). I jordfyllda svackor finns svallavlagringar 

(främst svallsand) eller lera. Svallsanden ligger ibland i de mindre svackorna direkt på 

berg, men oftast täcker den tunna lerlager. Under leran förekommer ibland 

vattenförande lager av friktionsjord som utnyttjas för enskild vattenförsörjning (Lång 

2008).  

 

Tidigare utredning av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 2015) utgör ett 

viktigt underlag till denna vattenförsörjningsplan. Provtagningar genomfördes i ett 

representativt urval av brunnar under den för saltvatteninträngning mest kritiska 

perioden av året, juli och augusti. Resultaten användes för en riskzonsindelning med 

avseende på saltpåverkan: hög risk (Klass 1), tämligen hög risk (Klass 2), tämligen låg 

risk (Klass 3) och låg risk (Klass 4). Vidare bedömdes vattentillgångarna, där 

nettonederbörden 460 mm per år antogs samt en infiltrationskapacitet. 

Vattenförbrukningen per fastighet antogs till 500 liter per dygn och här antogs att 

samtliga befintliga hus bebos året runt. 

 

I områden på Bokenäset som ligger kustnära eller låglänt är risken för förhöjda 

salthalter som störst (Klass 1), inte bara sommartid utan året runt. Därför bör inte ny 

bebyggelse tillkomma i dessa områden. Viss restriktion gäller även för områden med 

tämligen hög risk för förhöjda salthalter (Klass 2), där vattenförsörjningen dock 

eventuellt kan lösas från ett område med lägre risk (COWI 2015). Lägst är risken för 

saltpåverkat grundvatten i topografiska höjdområden längre in från havet. Ny 

bebyggelse bör i första hand koncentreras till dessa områden, såvida inte andra hinder 

föreligger. I flera områden kan dock hydrogeologiska utredningar behöva göras, dels 

för att klargöra uttagbar grundvattentillgång men även för att bedöma huruvida risken 

för saltvattenpåverkan ökar vid ett ökat grundvattenuttag. Hänsyn behöver även tas till 

befintliga omgivande brunnar. 

 

För vissa områden på Bokenäset kan vattensituationen lösas genom nya lokala 

vattentäkter, åtminstone om bedömningen tar hänsyn till vad som i dag finns att tillgå 

av färskvattenresurser. Bedömningen behöver göras från fall till fall utifrån den lokala 

situationen. Den utredning som gjorts av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 

2015) tar inte hänsyn till klimatförändringarna, vilket får ses som en brist som har sin 

förklaring i att metoder för detta saknas eller är svårtillgängliga. Huruvida lokala 

lösningar är hållbara även år 2050 och år 2100 är därmed för närvarande oklart. Det 

kommer att behövas ytterligare fördjupande utredningar avseende vattenförsörjningen 

för bostadsområden utefter kusten. 

 

Grundvattenförekomster med större uttagsmöjligheter saknas på Bokenäset. I Backa i 

södra Skredsvik (nr. 17 i Figur 8) finns några mindre isälvsavlagringar som utfyllnad 

inom ett höjdområde. Täktverksamhet har dock bedrivits på olika ställen i området 

vilket minskat magasinsvolymen. SGU bedömer att grundvattentillgången i de olika 

avlagringarna vid Backa understiger 1 l/s, att ytor för grundvattenbildning är mycket 

begränsade samt att tillgänglig lagringskapacitet av grundvatten är liten (Lång 2008). 

På Hjältön (nr. 16) finns isälvssediment som kan ha en viss grundvattentillgång. Även 

om uttagsmöjligheten även här bedöms understiga 1 l/s, skulle möjligen denna 

grundvattenresurs kunna vara intressant för området Eriksberg som ligger på den 

sydöstra delen av Bokenäset. Sätts djupa brunnar på Hjältön finns visserligen en 

uppenbar risk att saltvatteninträngning sker, men möjligheterna till ett uttag skulle 

kunna utredas vidare. 
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Avsaltning är en relativt kostsam metod för dricksvattenproduktion som dock redan 

tillämpas vid Bokenäs Spa (COWI 2015). Avsaltning i större skala skulle kunna 

övervägas för att klara delar av den framtida vattenförsörjningen på Bokenäset.  

 

Alternativet att ansluta Bokenäset till det allmänna vattenförsörjningssystemet i 

Uddevalla kompliceras genom den form av boende som finns där idag, och fördyras 

genom svårigheterna att dra ledningar i området vilket karakteriseras av berg i dagen 

eller tunna jordlager. Dykarledningar på havsbottnen med anslutning till Mariebergs 

vattenverk är en möjlighet som skulle kunna utredas vidare. 

6.4 ÅTGÄRDER 

De prioriterade vattenresurserna behöver skyddas för framtiden och inte exploateras 

om detta skulle kunna påverka uttagsmöjligheten eller råvattenkvaliteten negativt.  

6.4.1 SKYDD GENOM SAMHÄLLSPLANERINGEN 

Ett viktigt steg i att skydda prioriterade vattentäkter är att framhålla dem i den nya 

översiktsplan (ÖP) som är under framtagande och planeras vara färdig år 2023. Kan 

vattenresurserna ges ett skydd i ÖP som säkerställer att de kan användas för framtida 

dricksvattenuttag är detta något som sedan bör tas vidare i detaljplaneringen sådan 

den ska utföras enligt Plan och Bygglagen. Inte bara synbara vattentillgångar behöver 

skyddas, även viktiga tillrinningsområden (ytvatten) eller infiltrationsområden 

(grundvatten) behöver skyddas. 

 

Det är vanligt att detaljplaner tar hänsyn till Miljökvalitetsnormer (MKN). Visserligen 

finns miljökvalitetsnormer för vatten, men den prioritering av vattenresurser som har 

gjorts i denna rapport går längre i analysen. Inte minst har det långsiktiga behovet 

bedömts, och hur klimatförändringarna kan påverka med mål-åren 2050 och 2100 i 

åtanke. Görs en detaljplanering utan hänsyn till det framtida dricksvattenbehovet kan 

det i värsta fall få oåterkalleliga följder för möjligheterna att i framtiden utnyttja vissa 

vattenresurser. Detaljplaneringen bör ta hänsyn både till MKN och till vilka 

vattenresurser och områden som är prioriterade som framtida vattenresurser. 

6.4.2 SKYDD GENOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

De vattenresurser som redan används i dagens kommunala vattenförsörjningssystem 

är skyddade genom befintliga vattenskyddsområden. För Köperödssjöarna och Bäveåns 

avrinningsområde finns dessutom vattendomar som medger vissa uttagsmängder. 

Vattenskydd är en viktig åtgärd för att skydda prioriterade vattenresurser och som 

dessutom redan är i funktion för befintliga allmänna vattentäkter. Det är viktigt att en 

ändamålsenlig tillsyn görs av dessa vattenskyddsområden, med det långsiktiga 

vattenbehovet i åtanke. 

 

Framtida uttagspunkter av råvatten oavsett användningsområde behöver skyddas på 

motsvarande sätt som ordinarie täkter i kommunen. Vattenskyddsföreskrifter för 

vattenresurser som är prioriterade för framtida nyttjande kan revideras då man avser 

att ta dem i anspråk och behöver därför inte nödvändigtvis vara så omfattande från 

början (Naturvårdsverket 2011). Baserat på den prioritering av vattenresurser som här 

har gjorts, är det motiverat att inrätta vattenskyddsområde för grundvattenresursen 

Backamo-Grinneröd (nr. 10). Vattenskyddsområde kan även vara lämpligt att inrätta för 

sjön Store-Väktor (nr. 335), men möjligheten att överföra vatten till Öresjö behöver 

först utredas vidare. För Stora Skarsjön skulle vattenskyddsområdet från 1999 behöva 

revideras. Även prioriterade grundvattenresurser som inte används i dagsläget kan 

behöva vattenskyddsområden, om vidare utredningar kan bekräfta lämpligheten i att 
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använda dessa i den framtida vattenförsörjningen. Detta gäller främst Östra Kuröd (nr. 

7) och Kvarnehagen (nr. 3). 

6.4.3 FYSISKA ÅTGÄRDER 

Den effektivaste åtgärden för att utnyttja ett områdes vatten är att använda sjöar som 

reglermagasin för att säkra vattentillgången i en vattentäkt. Detta konstateras i en 

modellstudie som SMHI genomfört för att undersöka åtgärder för att motverka 

vattenbrist i ytvattentäkter (Stensen m.fl. 2019). I Uddevalla kommun väntas även 

framöver en god tillgång till vatten under vinterhalvåret. Med regleringar kan en del av 

vattnet från perioder med hög tillgång samlas i sjöar och tappas av under perioder 

med låg tillgång. SMHI framhåller i sin rapport att detta är en aspekt som borde tas 

större hänsyn till i områden som riskerar vattenbrist, nu när dessutom vattendomar för 

vattenkraften omprövas i stor skala (Stensen m.fl. 2019). 

 

Vattenregleringar är av central betydelse redan för nuvarande råvattenförsörjning i 

Uddevalla kommun. Kommunen planerar att inom kort förstärka och höja dammarna 

vid utloppet av Köperödssjöarna samt gräva ut för att avlägsna sedimentlager som 

uppstått till följd av många års pumpning från Bäveån. Detta är en fysisk åtgärd som 

åtminstone på kort sikt kan vara betydelsefull för att förbättra råvattentillgången inom 

Bäveåns avrinningsområde. De magasineringsåtgärder som kan göras inom ramen för 

befintlig vattendom bör genomföras omgående. Även en liten ökad magasinering i 

Köperödssjöarna skulle förbättra marginalen under längre torrperioder i fråga om 

råvattentillgången i kommunens huvudvattentäkt. En större förändring av kapaciteten 

för magasinering i Köperödssjöarna skulle dock fordra en ny vattendom. 

 

De praktiska möjligheterna med en överföring från sjön Store-Väktor till Öresjö skulle 

kunna utredas, liksom möjligheten till reglering av Store-Väktor som skulle göra en 

magasinering möjlig. Som räkneexempel kan nämnas, att en dämning på 1 meter i 

Store-Väktor och ett uttag som tidsbegränsas till 2 månader (lågflödesperiod i Bäveån) 

skulle möjliggöra ett uttag av i medeltal 200 l/s. Att flytta vatten från ett 

avrinningsområde till ett annat är dock ofta förknippat med en komplicerad 

vattendom. I Öresjö finns flodkräftor, vilket är en faktor som vid vidare utredning bör 

beaktas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning. 

6.4.4 SAMARBETEN MED GRANNKOMMUNER 

Denna vattenförsörjningsplan har utgått ifrån de vattenresurser och behov som finns 

inom Uddevalla kommun. Det finns dock goda skäl att samverka om vattenresurser 

över kommungränsen, både regionalt inom Västvattens kommuner (Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla) och inom länet. När denna vattenförsörjningsplan 

tas fram pågår ett arbete med en regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands 

län. Ännu finns inga färdiga resultat eller sammanställningar med koppling till 

Uddevalla kommun (Book 2019). Den regionala vattenförsörjningsplanen skulle kunna 

bli en plattform för strategiska diskussioner och överväganden mellan lokala och mer 

storskaliga regionala lösningar för att klara den framtida råvattenförsörjningen.  

 

Uddevalla kommun har börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från Vänern för 

att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det finns en dialog 

med Trollhättans kommun. Råvatten från Vänern skulle kunna överföras direkt till 

Mariebergs vattenverk. En annan möjlighet är överföring till ett av de 

delavrinningsområden som ligger närmast, exempelvis till sjöarna inom 

delavrinningsområdet Mynnar i Bäveån (nr. 326, se Figur 13). Samarbeten med 

Trollhättans kommun kan bli av stor betydelse för att klara den framtida 

dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun. 
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Samarbeten med grannkommuner finns sedan många år i olika frågor gällande den 

allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Ett aktuellt mellankommunalt samarbete 

om allmän vattenförsörjning är reservvattensamarbetet med Orust kommun, se avsnitt 

2.1.2. En sjöledning för dricksvatten mellan Slussen på Orust och Åh, beläget längs 

Fräknestranden, möjliggör att reservvatten kan transporteras åt båda håll när det är 

problem med ordinarie vattenförsörjning på grund av exempelvis rörbrott och 

driftstörningar. 

 

För kostnadseffektiva åtgärder är kontakt och erfarenhetsutbyte med grannkommuner 

en självklarhet. Kunskapsutbyte är också ett av målen med aktivt medlemskap bland 

annat i den nationella branschorganisationen Svenskt Vatten.  

6.4.5 EKONOMISKA ASPEKTER 

Inrättande av nya vattenskyddsområden är förenat med en kostnad, beroende på bland 

annat områdets storlek och motstående intressen. Att skydda vattenresurser har alltså 

ett pris, både genom skyddet i sig men även genom att investeringar och exploatering 

av vissa områden måste stå tillbaka om det bedöms påverka det framtida vattenuttaget 

negativt. 

 

Det är inte möjligt att bedöma ekonomiska aspekter i fråga om framtida infrastruktur 

vad gäller vattenverk och ledningsdragning enbart på grundval av vilka vattenresurser 

som prioriterats i denna vattenförsörjningsplan. Åtskilliga praktiska aspekter måste 

först klaras ut, och planerna måste konkretiseras i en diskussion om nya vattenverk 

och vattenledningar. När frågan diskuterades i arbetsgruppen för denna 

vattenförsörjningsplan lyftes följande generella ekonomiska aspekter fram som viktiga 

(arbetsmöte 28 februari 2020): 

 

• Uttagbar vattenmängd i vattentäkten. En grov bedömning av uttagbara 

mängder har gjorts i denna vattenförsörjningsplan, men vilka uttagsflöden som 

kan tillåtas fordrar en närmare platsspecifik bedömning. För grundvattentäkter 

kan det fordras att flera brunnar anläggs för att få ut nödvändiga volymer vilket 

är förenat med kostnader. 

• Avstånd från vattentäkt till vattenverk och från vattenverk till brukare. De 

praktiska möjligheterna att dra ledning påverkas bland annat av mark- och 

ägandeförhållanden. Det kostar mycket att dra såväl råvatten- som 

dricksvattenledningar. Ingen ledningssträcka är helt lik den andra. 

• Typ och storlek på vattenverk. Grundvatten kräver oftast mindre omfattande 

behandling än ytvatten, och blir därmed billigare att anlägga och driva. Att rena 

ytvatten är förknippat med fler utmaningar, bland annat variationen i 

råvattentemperatur. Även storleken på vattenverket och hur många som ska 

försörjas påverkar kostnaden. Små grundvattenverk kan vara relativt billiga att 

anlägga. Såväl initialkostnader som driftkostnader behöver beaktas. 

 

Avsaltning av havsvatten är ett potentiellt alternativ för att klara den långsiktiga 

vattenförsörjningen på delar av Bokenäset. Denna beredningsteknik är förenad med 

generellt större kostnader än för traditionella vattenverk, både vad gäller 

initialkostnader och driftkostnader. Ska avsaltningsanläggningar användas för allmän 

dricksvattenförsörjning bör det därför övervägas om det är ekonomiskt försvarbart. 

Kostnads-nyttoanalyser kan i detta sammanhang vara en användbar metod för att 

jämföra olika alternativ.  
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7 SLUTSATSER OCH VIDARE UTREDNINGAR 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser är tillgångar för framtiden, och flera används redan i dagens 

vattenförsörjningssystem.  

 

Några viktiga slutsatser av denna vattenförsörjningsplan är följande: 

 

1. Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen, som bygger på 

uttag från Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde, är väl valt med 

tanke på uttagbara flöden. Hela detta område utgör en prioriterad vattenresurs 

även för framtiden, och genom vattenskyddsområdet förknippat med en 

kontinuerlig tillsyn kan denna vattenresurs skyddas på lång sikt. 

2. De mindre grundvattentäkterna inom vattenresurserna Gullmarsberg, 

Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn fyller en viktig funktion lokalt och är därför 

prioriterade. Vattenverket Hässleröd söder om Uddevalla stad bör finnas kvar, 

även om området ansluts till Mariebergs vattenverk, och kan då användas som 

lokal reservvattentäkt. 

3. Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd är prioriterad och skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile. Det finns ett behov av 

att inrätta vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden.  

4. Ytvattenresurser som skulle kunna användas som reservvattentäkter är sjöarna 

Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt Store-Väktor.  

5. Möjligheten att reglera Store-Väktor och därifrån pumpa vatten till Öresjö bör 

utredas. Omfattningen av en eventuell vattendom samt förekomsten av 

flodkräfta i Öresjö är aspekter som bör belysas tidigt i en sådan utredning. 

6. Magasineringsmöjligheterna i Köperödssjöarna kan förbättras genom att 

förstärka och höja dammarna vid utloppet och genom att gräva ut ansamlade 

sedimentlager från Bäveån. Detta är en fysisk åtgärd som på kort sikt kan vara 

betydelsefull för att förbättra råvattentillgången.  

7. Östra Kuröd (nr. 7) som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering samt naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att 

kunna kyla ytvatten. Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) som är 

strategiskt lokaliserad och skulle kunna fylla samma funktion, är prioriterad. 

8. Vattenförsörjningen är särskilt en utmaning på Bokenäset. Här saknas 

betydande ytvattenresurser och grundvattenresurser i jord. Det framtida 

vattenbehovet kan här lösas genom (a) väl valda vattentäkter i berg, lokalt uttag 

från mindre grundvattenmagasin, avsaltningsanläggningar eller en kombination 

av dessa, alternativt (b) genom överföring från Mariebergs vattenverk. 

9. Ett viktigt steg i att skydda de prioriterade vattentäkterna är att framhålla dem i 

den nya översiktsplanen som är under framtagande, och förbjuda sådan 

expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

10. Nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckliga för att klara 

behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Såväl behov 

(befolkningsprognos) som tillgångar (klimateffekternas påverkan) är 

svårbedömda och uppskattningarna behäftade med stor osäkerhet. I tillägg till 

prioriteringen av vattenresurser inom kommuner, med det skydd detta fordrar, 
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är det motiverat att börja utreda möjligheterna till stödförsörjning av råvatten 

från angränsande kommuner. 

Flera utredningar har gjorts av vattentillgången på Bokenäset, men hittills har inte 

klimatpåverkan beaktats med avseende på framtida tillgångar i detta område. Eftersom 

det redan nu råder vattenbrist på Bokenäset, finns det skäl att utreda hur 

vattentillgångarna här långsiktigt kan komma att påverkas av klimateffekter.  
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Samrådsredogörelse 

Remissyttranden om vattenförsörjningsplanen 
 

Uddevalla kommun har låtit Västvatten AB/Tyréns AB ta fram en 

vattenförsörjningsplan för kommunen. Förslaget till vattenförsörjningsplan sändes 

som remiss till relevanta kommunala instanser, grannkommuner, statliga myndigheter 

och branschorganisationen LRF. Nedan redogörs sammanfattningsvis för de 

viktigaste synpunkterna som inkommit samt hur kommunen/Västvatten föreslår att 

synpunkterna bör hanteras. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Kommunen kan behöva överväga långsiktig beredskap innan redan etablerade 

vattentäkter avvecklas fullt ut. De skulle kunna fungera som reserv- eller alternativa 

vattentäkter om behov skulle uppstå.  

Vidare anser MSB att det är viktigt att informationssäkerhetsaspekten beaktas så att 

inte känsliga uppgifter röjs i vattenförsörjningsplanen. 

I tabell 3, under ”påverkan och hot” skulle även brand och olyckor kunna läggas till. 

Under ”robusthet mot klimatförändringar” bör även översvämning läggas till.  

Kommunen/Västvatten: 

Etablerade dricksvattenbrunnar med vattenskyddsområden bör bevaras när 

vattentäkt upphör (t.ex. Hässleröd), som en viktig beredskap för nödvatten. 

Brand och olyckor ingår som en del av riskbilden i infrastruktur och verksamheter 

under ”påverkan och hot”. Kan beskrivas i framtida revidering av 

vattenförsörjningsplanen. 

Översvämningsområden är en relevant faktor att titta på, men eftersom 

översvämningar enbart finns kartlagt för Bäveån har inte en kommunövergripande 

jämförelse kunnat göras mellan olika vattenresurser. Ytterligare en relevant riskfaktor 

som skulle kunna bedömas med bättre underlag är havsnivåhöjningen. Kan beskrivas 

i framtida revidering av vattenförsörjningsplanen. 

SGU 
Sid 25. Stycket som inleds med ”Vattenresurser i urberg…”.  

I beskrivningen och analysen i rapporten saknas en del som berör bergbrunnar med 

hög momentan kapacitet, utan där ingår endast de kommunala bergvattentäkterna. 

Därmed ingår ingen diskussion kring användning av berggrundvatten i större 

omfattning inom kommunen utanför de befintliga kommunala bergvattentäkterna. 
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Kommunen/Västvatten: 

Vid framtida revidering av vattenförsörjningsplanen bör bergbrunnar med hög 

momentan kapacitet beskrivas mer utförligt och vilka möjligheter som finns för 

användning av dessa för lokal dricksvattenförsörjning. 

SMHI 
SMHI saknar ett resonemang kring övriga vattenuttag till exempel industri och 

jordbruk som kan påverka vattentillgången. 

SMHI är tveksam till den metod som anges för att beräkna framtida uttagsmöjlighet, 

enligt formeln på sidan 23. Det framgår av rapporten att författarna är medvetna om 

den stora osäkerheten i beräkningen. 

Kommunen/Västvatten: 

I en kommunal vattenförsörjningsplan ingår normalt inte att ta hänsyn till behovet 

inom jordbruk och industri (SGU 2009), något som däremot bör göras inom ramen för 

en regional vattenförsörjningsplan (Havs- och vattenmyndigheten 2020). I Uddevalla 

kommuns vattenförsörjningsplan finns dock en översiktlig beskrivning av behoven 

inom både jordbruk och industri (kap.3.4 Övriga vattenbehov). Industrins vattenbehov 

av allmänt vatten är beräknat: förutom hushåll försörjs allmän service och flera 

industrier med kommunalt dricksvatten och ingår således i den allmänna 

vattenförbrukningen i Uddevalla kommun. (Vattenförsörjningsplanen, s. 16). 

Dricksvattenbehovet för allmän förbrukning anges i Tabell 2 dels för enbart 

hushållens förbrukning, dels för totalförbrukningen, vilken är nästan dubbelt så stor 

och täcker in behovet för allmän service och industrier. (Vattenförsörjningsplanen, s. 

17).  

Det är värdefullt för oss att SMHI tar fram och tillgängliggör modellverktyg för att 

beräkna framtida vattenuttag baserat på klimatprognoser. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
I planen får det mellankommunala perspektivet liten plats trots att kommunen är en 

del i Västvatten och att planen berör just den allmänna vattenförsörjningen som 

Västvatten ansvarar för.  

Det framgår att vattenverk/vattentäkter lagts ner för att rationalisera driften. Samtidigt 

behövs flera av dessa resurser för att stärka vattenförsörjningen i framtiden. Det 

framgår också av planen att det inte är säkert att dessa har tillräcklig kapacitet att 

försörja kommunen år 2100. Vattenförsörjning från Vänern är under utredning. Är 

dessa två perspektiv motstående eller bara olika delar av vägen framåt? Hur ser 

strategin för framtida försörjning ut? Hur står sig prioriteringen av lokala 

vattenförekomster mot mer storskaliga lösningar? Motivet till att visa hänsyn i den 

kommunala planeringen blir tydligare om detta framgår. 

I planen framgår att Köperödssjöarna, utifrån tillåtet uttag i L/s, har god 
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kapacitet tack vare regleringen. Det vore också bra om det framgick om 

regleringsamplituden är tillräcklig för att tillgodose vattenförsörjningen 

även om flödet i Bäveån är lågt och pumpningen från ån är begränsad 

(med tanke på att fler lågflödesdagar förväntas i ett förändrat klimat). 

För att vattenskyddsområden ska vara ett effektivt verktyg för säker 

dricksvattenförsörjning behöver vattenskyddsområden upphävas för 

vattentäkter som idag inte nyttjas och som inte heller förväntas göra det i 

framtiden. 

Kommunen/Västvatten: 

Utgångspunkt för vattenförsörjningsplanen är försörjningen för Uddevalla kommun. 

Uppdraget begränsades därför till vattenresurser inom och i nära anslutning till 

kommunen. Motsvarande vattenförsörjningsplaner avser Västvatten ordna för 

Sotenäs, Munkedal och Färgelanda kommun. Allteftersom de lokala planerna växer 

fram kan det mellankommunala perspektivet beskrivas mer. Vi väntar även på att 

länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan ska bli färdig. Den är en viktig grund 

för det mellankommunala samarbetet som omfattar fler grannkommuner. 

Det är viktigt att skydda lokala vattenresurser för reserv- och nödvatten i eventuell kris 

även om huvudvattentäkten blir ur Vänern. Skyddsbehovet ska beskrivas i 

översiktsplanen. 

Västvatten kommer att se över möjligheten att öka regleringsamplituden i 

Köperödssjöarna för att öka lagringen av vatten inför lågflödesdagar i Bäveån. 

Kommunen, Västvatten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att 

etablerade dricksvattenbrunnar med vattenskyddsområden bör bevaras när vattentäkt 

upphör (t.ex. Hässleröd), som en viktig beredskap för nödvatten. 

Munkedals kommun 
Möjligheten till samverkan mellan Uddevalla och Munkedal, tex i Saltkällan; bör 

belysas i planen. 

Uddevalla kommun/Västvatten: 

Samverkan med grannkommunerna bör belysas för att se möjligheter till 

vattenförsörjning och redundans. Det görs bäst när Munkedals kommuns 

vattenförsörjningsplan tagits fram, då vi vet mer om varandras behov, vattenresurser 

och framtidsplaner. 

Vänersborgs kommun 
I slutet av utredningen tas frågan om råvattenuttag från Vänern via Trollhättans stads 

reningsverk upp som en tänkbar framtida lösning för att trygga kommunens behov av 

dricksvatten. Detta påverkar vår kommun då ett kraftigt ökat uttag av råvatten från 

Vänern kan innebära kraftigare ledningar, större pumphus samt linjedragning från 
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Trollhättans reningsverk till Uddevalla via vår kommun. I det samråd rörande 

råvattenuttag från Vänern till Trollhättan som kommunen nyligen yttrat sig över 

behöver då göras om då förutsättningarna helt förändras. Trollhättans stad måste då 

ansöka om ett betydligt högre vattenuttag till Mark och miljödomstolen om även 

Uddevalla ska ta ut råvatten från Vänern. Vänersborgs kommun förutsätter ett förnyat 

samråd kring råvattenuttag från Vänern i den händelse att även Uddevalla kommuns 

framtida dricksvattenförsörjning ska ske via råvatten från Vänern. 

Uddevalla kommun/Västvatten: 

Frågan hanteras av Västvattens projektledare för Vänerledningen. 

Trollhättans Stad 
Öresjö ligger i Bäveåns avvattningssystem och i utkastet nämns att det skulle kunna 

bli aktuellt att pumpa vatten från Store-Väktor till Öresjö för att öka på kapaciteten. 

Trollhättan Stad undrar om det kommer att vara aktuellt med en sådan överpumpning 

då Uddevalla kommun att samarbetar med Trollhättan Energi AB, TEAB, om att 

gemensamt utnyttja den vattenledning som TEAB projekterar för att etablera ett uttag 

i Vänern. Skulle det ändå var aktuellt så måste överpumpning från Store-Väktor till 

Öresjö föregås av en noggrann miljökonsekvensbeskrivning inte minst med tanke på 

att det i Öresjö finns flodkräfta. 

Uddevalla kommun/Västvatten: 

En överpumpning från Store-Väktor till Öresjö är inte aktuell och är inte under 

utredning. Vänerledningen är prioriterad. 

Lantbrukarnas riksförbund 
Man kan tycka att en ny vattenförsörjningsplan ska utgå från siffror som är så 

uppdaterade som möjligt. För att kunna göra det måste man dock få data direkt från 

SMHI vilket givetvis innebär betydligt större arbetsinsats, något som väl inte kan 

begäras.  

En ytterligare osäkerhet är bedömningen att SMHIs simuleringar av vattenföringen 

inom Örekilsälvens avrinningsområde kan användas för bedömning av Bäveåns 

avrinningsområde. Örekilsälvens avrinningsområde är mycket större arealmässigt 

och går in i Dalsland där nederbörden är större generellt. 

 

Avsaltning nämns som ett alternativ för Bokenäset, men någon kostnad för detta har 

inte redovisats. Är det över huvud taget ekonomiskt försvarbart att anlägga 

avsaltningsanläggningar i kommunal regi? 

 

Man har inte tagit fram vattenbehovet vare sig för jordbruk/trädgårdsnäring eller 

industri. 
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Kommunen/Västvatten: 

Senast tillgängliga rapporter över klimatets utveckling från FNs klimatpanel (IPCC) 

har använts i vattenförsörjningsplanen. Nya rapporter väntas 2021 och 2022, så vid 

en aktualisering av vattenförsörjningsplanen kommer ny samlad forskning om 

klimatets uveckling att användas. Vattenförsörjningsplanen har tagit utgångspunkt i 

scenariot RCP8.5, vilket är det värre av nämnda scenarion. 

Det är värdefullt för oss att SMHI tar fram och tillgängliggör modellverktyg för att 

beräkna framtida vattenuttag baserat på klimatprognoser. Att som nu använda 

SMHI:s simuleringar av förhållandena för Örekilsälven innebär osäkerheter. De data 

som ändå finns för respektive vattendrag har dock använts. 

Avsaltning nämns som en av flera olika möjligheter för vattenförsörjning av 

tätbebyggelseområden på Bokenäset. Tekniken utvecklas och kostnader minskar, 

men om avsaltning alls är ett ekonomiskt alternativ kommer att utredas innan lösning 

för respektive bebyggelseområde bestäms. 

I en kommunal vattenförsörjningsplan ingår normalt inte att ta hänsyn till behovet 

inom jordbruk och industri (SGU 2009), något som däremot bör göras inom ramen för 

den regionala vattenförsörjningsplan som länsstyrelsen ansvarar för (Havs- och 

vattenmyndigheten 2020). Statliga Dricksvattenutredningen föreslog att 

Jordbruksverket ges i uppdrag att närmare bedöma och redovisa jordbrukssektorns 

framtida behov av vattenförsörjning. Jordbruksverkets uppdrag är nu avslutat och 

rapporterat (Jordbruksverket Rapport 2018:18, Jordbrukets behov av 

vattenförsörjning). Underlaget kan användas bland annat i arbetet med regionala 

vattenförsörjningsplaner för långsiktiga bedömningar och prognoser i relation till 

jordbrukets behov. En kommunal vattenförsörjningsplan ska tala om var 

vattenresurserna och behoven finns – nu och i framtiden. Syftet är att säkerställa 

tillgången på dricksvatten på lång sikt. Mot bakgrund av det så är det intressant att 

beskriva om och hur lantbrukets och trädgårdsnäringens förbrukning påverkar 

kommuninvånarnas vattentillgång. Detta kan fördjupas i framtida uppdatering av 

vattenförsörjningsplanen. För lantbrukets behov är det möjligt för lantbrukarna eller 

deras branschorganisation att göra en egen vattenförsörjningsplan. I Uddevalla 

kommuns vattenförsörjningsplan finns dock en översiktlig beskrivning av behoven 

inom både jordbruk och industri (kap.3.4 Övriga vattenbehov). Industrins vattenbehov 

av allmänt vatten är beräknat: förutom hushåll försörjs allmän service och flera 

industrier med kommunalt dricksvatten och ingår således i den allmänna 

vattenförbrukningen i Uddevalla kommun. (Vattenförsörjningsplanen, s. 16). 

Dricksvattenbehovet för allmän förbrukning anges i Tabell 2 dels för enbart 

hushållens förbrukning, dels för totalförbrukningen, vilken är nästan dubbelt så stor 

och täcker in behovet för allmän service och industrier. (Vattenförsörjningsplanen, s. 

17). 
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Bokenäsets Framtid 
I slutet av utredningen står det att Bokenäsets stora behov av vattenförsörjning är 

viktig och bör utredas vidare. Det håller vi med om. Utredningen borde inte 

accepteras som kommunens vattenförsörjningsplan förrän den kompletterats med en 

fördjupad analys av Bokenäsets behov av sötvattensresurser. 

Övriga synpunkter som Bokenäsets Framtid har framfört är snarlika de som LRF har 

framfört. 

Kommunen/Västvatten: 

I Grundvattenutredning för Bokenäset (COWI) redogörs för vattenbehov och 

vattenresurser vid tätbebyggelseområdena som omfattas av en 

vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen hänvisar till den utredningen. 

Djupare utredningar kommer fortlöpande att göras för den tätbebyggelse som 

omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster, och där det finns behov av en 

långsiktig lösning för vattenförsörjning. Dessa fördjupade utredningar kommer att 

redovisas vid uppdatering av vattenförsörjningsplanen. 

För övriga synpunkter hänvisas till svaret till LRF ovan. 
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Handläggare 

Strateg stadsutveckling Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petré@uddevalla.se 

 

Fördjupad förstudie samt start av projekteringsfasen avseende 

kajpromenad med översvämningsskydd 

Sammanfattning 

Med anledning av stigande hav i kombination med dålig stabilitet längs Bäveån utfördes 
under 2016 en förstudie om ett översvämningsskydd i Uddevalla. Rekommendationerna 
från förstudien ledde fram till att kommunfullmäktige 2016 beslutade att godkänna 
handlingsplanen tillhörande förstudien och att starta utredningsfasen av ”Projekt 
kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla”, nedan benämnt ”ÖS-projektet”.  
 
Utredningsfasen är nu i sitt slutskede och resultatet av arbetet i denna fas har 
sammanställts i en fördjupad förstudie där områdets förutsättningar samt lösningsförslag 
för delsträckorna redovisas. ÖS-projektet är, efter att den fördjupade förstudien har 
antagits av kommunfullmäktige, redo för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, 
projekteringsfasen. Projekteringsfasen fördjupar sig inom de olika teknikområdena och 
sammanställer en uppdatering av kalkyl, tidplan och handlingsplan, som ligger till 
grund för ett beslut om genomförande. Detta tar omkring 3 år i enlighet med 
handlingsplanen från 2016 avseende Översvämningsskydd. 
 
Kommunledningskontoret delar den bedömning som framgår i beslutsunderlaget. Dock 
är kommunledningskontoret av uppfattningen att, även om det finns betydande skäl att 
snabbt åtgärda norra kajsidans stabilitet, bör en prioritering av projekteringen ske för 
Bäveåns södra sida, där delar av området först behöver gå in i projekteringsfasen. De 
huvudsakliga anledningarna till detta är dels de kommande större projekten som i olika 
skeden där pågår eller planeras och som i olika utsträckning är beroende av 
översvämningsskyddet, dels på grund av den omfattande komplexitet som finns på 
norra sidan med oklarheter om skyfallsleder, trafikstråk och marksättningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 276. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29. 
Fördjupad förstudie med bilagor 2020-05-29. 
Gestaltningsrådets synpunkter 2020-05-29. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara den fördjupade förstudien avslutad, 
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att godkänna start av projekteringsfasen, 
 
att prioritera utbyggnad av översvämningsskyddet på Bäveåns södra sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg Stadsutveckling 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Projektledare Christine Gunnarsson 
Telefon 0522-69 64 91 
christine.gunnarsson@uddevalla.se 

 

Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med anledning av stigande hav i kombination med dålig stabilitet längs Bäveån utfördes 
under 2016 en förstudie för ett översvämningsskydd i Uddevalla. Rekommendationerna 
från förstudien ledde fram till att Kommunfullmäktige 2016 beslutade att godkänna 
handlingsplanen tillhörande förstudien och att starta utredningsfasen av ”Projekt 
kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla”, nedan benämnt ”ÖS-projektet”. 
Utredningsfasen är nu i sitt slutskede och resultatet av arbetet i denna fas har 
sammanställts i en fördjupad förstudie där områdets förutsättningar samt lösningsförslag 
för delsträckorna redovisas.   
ÖS-projektet är efter den fördjupade förstudien har antagits av kommunfullmäktige redo 
för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, projekteringsfasen. 

Beslutsunderlag 

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 
Fördjupad förstudie med bilagor 2020-05-29 
Gestaltningsrådets synpunkter 2020-05-29 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige förklara den fördjupade förstudien avslutad 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna start av projekteringsfasen 
 
att anse paragrafen omedelbart justerad 
 

Ärendebeskrivning 

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är ett område i förändring. För att 
möjliggöra för kommande exploatering samt för att skydda befintlig stad från de 
återkommande översvämningarna har tankarna kring ett översvämningsskydd funnits i 
kommunen i flera år. 2017 etablerades en projektorganisation för ÖS-projektet med 
uppdraget att jobba vidare utifrån den förstudie som fastställdes 2016. Samarbete 
upprättades då med Bohusgeo AB, Sydväst arkitektur och landskap samt Sweco AB. 
 
Efter kompletterande undersökningar och utredningar i området har en fördjupad 
förstudie färdigställts där bland annat förutsättningar redovisas och lösningsförslag 
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presenteras. I den fördjupade förstudien finns samtliga, för projektet viktiga, 
förutsättningar redovisade samt en fördjupad redovisning delsträcka för delsträcka där 
lösningar och förslag presenteras.  
Under arbetet med gestaltning av översvämningsskyddet har Uddevalla kommuns 
gestaltningsråd haft möjligheter att följa utvecklingen genom avstämningar med 
projektgruppen. Gestaltningsrådet ger sitt bifall till den fördjupade förstudiens förslag 
till utformning av kajpromenad med översvämningsskydd. 

Under projektarbetets gång har beslut tagits om att dela upp sträckan för 
översvämningsskyddet och att i ett första skede koncentrera projektet till att skydda 
befintlig stad. Den fördjupade förstudien koncentrerar sig därför på en kortare sträcka 
än den som presenterades i förstudien. Anledningen är att de sträckor på båda sidor 
Bäveån längst västerut i dagsläget innehar osäkerheter kring framtida exploatering. Att 
redan i dag projektera och planera de sträckorna skulle därför inte vara ekonomisk 
hållbart. Hela sträckan föreslås dock att skredsäkras. 
Föreslagen höjd på översvämningsskyddet i den fördjupade förstudien är i en första 
etapp lägre än höjden i förstudien men i linje med det hållbarhetsarbete som genomförts 
i projektet. Hållbarhetsarbetet har utgått från FN:s globala mål för hållbar utveckling till 
de kommunala målen och besluten grundar sig på ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet.  

Inom projektets första fas, utredningsfasen, har arbetet inriktat sig på att vidare utreda 
och undersöka projektområdet för att skapa så stor kunskap om rådande och kommande 
förhållanden. En av de större parametrarna angående förutsättningar är prognoser om 
framtida skyfall. Eftersom ett översvämningsskydd inte bara stänger ute högvatten utan 
också stänger in dagvatten och skyfall har det inom utförts beräkningar och 
simuleringar om vattenmängder och skyfallsleder. Det är av stor vikt att detta arbete 
fortsätter inom kommunen för att Uddevalla ska vara väl rustat inför kommande 
klimatförändringar. Skyfalls- och dagvattenlösningar har stämts av med Västvatten 
under arbetets gång.  
 
I samband med förstudien har det också tagits fram material kring tänkbar 
utbyggnadsordning och kostnader för projektet. De kostnadsberäkningar som tagits 
fram visar på ökade kostnader jämfört med tidigare studier. Den största anledningen är 
skyfallsåtgärder och omfattande skredåtgärder som inte har beaktats i tidigare 
utredningar och kostnadsbedömningar. Dåliga markförutsättningar gör dessutom 
produktionsskedet svårkalkylerat.  
På grund av projektets natur, att åstadkomma ett sammanhängande skydd mot höga 
vattennivåer, är det svårt att hitta väl avgränsade delar att redovisa utbyggnadsordningen 
på. Utbyggnadsordningen hänger dessutom troligen samman med en förväntad 
stadsutveckling på insidan av skyddet.  
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ÖS-projektet är efter den fördjupade förstudien redo för att gå in i nästa fas enligt 
handlingsplanen, projekteringsfasen. Politiskt beslut om genomförande för aktuell 
projekterad delsträcka kommer löpande att krävas i enlighet med handlingsplanen. 
Projektets komplexitet och storlek gör att långsiktiga och robusta beslut krävs för att 
effektivt kunna nå målen.   
Projektet ska till samhällsbyggnadsnämnden årligen återkomma med revidering 
avseende utgifter och tidplan inför arbetet med flerårsplanen.  Möjligheten till så kallade 
gröna lån ses som mycket goda för projektet.  
I och med start av projekteringsfasen startar också arbetet med ansökan om vattendom 
samt utredning av möjlighet till externa bidrag för genomförande.  

 

 
 
 
 
Aya Norvell Christine Gunnarsson 
Tf förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2020-05-29 

Förvaltning 
Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 
 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Handläggare 
Stefan Björling, Projektledare 

Telefon 0522 - 696132 

Stefan.bjorling@uddevalla.se 

Gestaltningsrådets synpunkter på förslag till utformning av 
översvämningsskydd. 
 

Gestaltningsrådet består av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, 

kommunledningskontoret och kultur och fritidsförvaltningen. Rådet har en 

rådgivande funktion på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och bedömer olika 

stadsbyggnadsprojekt utifrån hur det  

 

- Bidrar till samhällsnytta för så många som möjligt 

- Främjar en positiv jämlik och i alla avseenden hållbar samhällsutveckling 

nu och i framtiden 

- Bidrar till ökad livskvalitet för alla Uddevallabor 

- Ökar den övergripande arkitektoniska kvalitén i Uddevalla.  

Under arbetet med gestaltning av översvämningsskyddet har Gestaltningsrådet 

haft möjligheter att följa utvecklingen genom avstämningar med såväl 

projektledarna som med konsultgruppen. Vi har nu granskat förslaget utifrån vårt 

uppdrag och vill anföra följande synpunkter. 

 

1. Förslaget bidrar i hög grad till samhällsnyttan. Skyddet utgör dels en 

förutsättning för att skydda befintlig bebyggelse, men medger också nya 

exploatering innanför skyddet. Själva skyddets utformning med tillhörande 

kajpromenad bidrar också med nya attraktiva vistelseytor längs Bäveåns 

utlopp och möjliggör ett öppnande av idag avspärrade ytor.  

2. Översvämningsskyddet är även positivt sett till hållbarhetsfrågorna. Det är 

en förutsättning för att staden ska kunna växa västerut med nya bostäder, 

arbetsplatser och offentliga lokaler. Socialt bidrar förslaget med starka 

inslag för nya allmänna och publika vistelseytor, både gröna och blå. 

Starkast bidrar skyddet naturligtvis till hållbarhetsfrågorna sett till ett 

förändrat klimat, genom att översvämningarna minskar och ett första 

förslag till skyfallslösningar ingår.   

3. Förslagets kanske största fördel är bidraget till en ökad livskvalitet, då idag 

stora avspärrade ytor kan öppnas upp för allmänheten igen. Andra positiva 

inslag i stadsbyggnaden är en förstärkt och attraktiv kajpromenad, 

vattentorget och de öppna dagvattenlösningarna som också fungerar som 
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skyfallsleder. Närheten till vatten och gröna oaser är viktiga för stadens 

invånare och bidrar till ökad attraktivitet.   

4. Förslaget är i sin helhet tilltalande genom en väl anpassad 

landskapsgestaltning. Vi vill i detta avseende särskilt lyfta fram 

- Mervärdet av öppna dagvattenlösningar som ökar områdets attraktivitet 

inför framtida exploateringar. I synnerhet är den öppna dagvattenlösningen 

mellan Strömstadsvägen och Bäveån väl avvägt. Denna bidrar till att skapa 

en helt ny, attraktiv entré in till staden och ett särskilt intressant inslag är 

förslaget att denna kantas av sittgradänger.  

- Vattentorget som dels har en historisk koppling till platsen, men framför 

allt bidrar med ett helt nytt urbant arkitektoniskt inslag. 

- De gröna stråken är viktiga inslag i stadsmiljön och i förslaget väl 

representerade.  Det är bra att förslaget kompenserar den förminskade 

Museiparken i direkt närhet (Teaterplantaget).  

- Förekomsten av publika och allmänna ytor längs hela Bäveåns utlopp 

skapar möjlighet till ett gott liv i staden. Vi noterar att dessa inte 

konkurrerar med redan existerande allmänna platser i staden, vilket är en 

fördel.  

 

Med detta vill vi ge vårt bifall till förstudiens förslag till utformning av 

översvämningsskydd med kajpromenad. Vi ser fram emot att diskutera detaljerna 

i projekteringen av respektive delsträcka.  
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Handläggare 

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

 

Delårsrapport augusti 2020, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till -1,9 mkr till följd av verksamheten ekonomiskt 
bistånd. Årsprognosen visar en budgetavvikelse på 16,5 mkr genom flera avvikelser av 
engångskaraktär. Avsatt budget för validering förbrukas ej, minskning av avsättningen 
för skuldförda pensioner för räddningstjänsten, statlig ersättning för sjuklönekostnader, 
avslutade projekt ger överskott. Det extra kommunbidrag som nämnden fått för att 
minska behovet av försörjningsstöd förväntas inte heller förbrukas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-16. 
Delårsrapport april 2020 för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
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1 Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till -1,9 mkr till följd av verksamheten ekonomiskt bistånd. 
Årsprognosen visar en budgetavvikelse på 16,5 mkr genom flera avvikelser av engångskaraktär. 
Avsatt budget för validering förbrukas ej, minskning utav avsättningen för skuldförda pensioner för 
räddningstjänsten, statlig ersättning för sjuklönekostnader, avslutade projekt som ger överskott. Det 
extra kommunbidrag som nämnden fått för att minska behovet av försörjningsstöd förväntas inte 
heller förbrukas. 

Organisationen har på olika sätt präglats av pandemin, inte minst kris och säkerhetsverksamheten. 

Tre styrgruppsmöten har genomförts inom den nya projektorganisationen för stadsutveckling. Inom 
Rimnersområdet har avtal tecknats med totalentreprenör för bygget av ny simhall. Projektering, 
förberedelser för flytt av råvattenledning samt ansökan om flytt av kraftledningar pågår. Ett nytt 
projekt har startat upp i syfte att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen till senior SM-
standard Friidrott samt nivå superettan, fotboll. Projektdirektiv för utveckling av Rimnersområdet är 
fastställt. 

Inom området skolor och boende har samverkansavtal tecknats med Hemsö. Projekt är igång 
gällande förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret. Dialogmöten med berörda planeras. 

Området centrumutveckling har presenterat en fördjupad förstudie med lösningar och förslag för 
bygge av kajpromenad med översvämningsskydd samt kunskap om rådande och kommande 
förhållanden som kan uppstå till följd av klimatpåverkan. Projektet Västra centrum har tagit fram 
underlag inför förslag om planprogram. Ny detaljplan för Windingsborg är färdigställd 

Inom hamnområdet har projekten arbetat med områdesproblematik, planerad avveckling vid 
Badö/Bäve och utveckling av industriområde vid Fröland. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en handläggningsordning för IOP som förväntas förtydliga 
arbetet. 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 
behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum som 
också handlägger försörjningsstöd. På grund av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och 
anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så har deltagare från Af varit mycket få fram tills nu. 
Under tertial 2 har det dock ökat och samtliga tillgängliga platser i kommunen har fyllts. Ett mer 
aktivt arbete med försörjningsstödstagare har skett. 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om 
tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. 
Kollektivtrafikplanen är ett strategidokument som pekar ut riktningen för de hållbara resornas 
utveckling. 

Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i ett fördjupat 
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konsortium avseende järnväg. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog om 
förutsättningar för en järnvägskorridor har inletts med norska kommuner 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har arbetat med fullmäktiges uppdrag om övergripande 
välfärdsplan och integrationsplan. Integrationsplanen är sänd på remiss. Välfärdsplanen är i en 
förankringsfas. 

Arbetet med digitalisering har fortsatt. Under tertial 1 lades ett omfattande arbete ner på att skapa 
förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. Distansmöten har 
tillämpats i stor utsträckning. 
 
Den digitala agendan som är ett styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete 
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019. Den tillhörande handlingsplanen har tagits 
fram av kommundirektörens ledningsgrupp och följs upp löpande. 
 
En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år framåt på försök. 
Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har 
fortsatt. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2020 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-22,9 -24,3 1,5 3,0 

Kommunledningskontoret -147,0 -139,7 -7,3 9,2 

Räddningstjänsten -30,3 -34,2 3,9 4,3 

Kommunbidrag 201,6 201,6 0,0 0,0 

Resultat 1,5 3,4 -1,9 16,5 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -5,2 -16,9 -25,4 -17,9 

Investeringsutgiften uppgår till 5,2 mkr för perioden januari-augusti. Årsbudgeten enligt 
flerårsplanen är 25,4 mkr och prognosen för helåret visar 17,9 mkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 
ökar totala investeringsbeloppet för Ljungskile brandstation. Årets utfall för Uddevalla brandstation 
förväntas bli lägre än avsatt budget. Utökning av arkivlokal och kameraövervakning förskjuts. 
Investeringen avseende IT-teknik distanssalar utgår. 
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Kommunstyrelsen politisk styrning 

Kommunstyrelsens politiska styrning redovisar efter andra tertialet en budgetavvikelse 1,5 mkr och 
för helåret 3,0 mkr. De 2,5 mkr som avsatts för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet förväntas inte tas i anspråk. Dessutom är kostnaden för kollektivtrafiken lägre än 
avsatt budget. 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Kommunstyrelsens omkostnader 9,5 0,2 0,4 

Partistöd 1,5 0,0 0,0 

Sponsring/medfinansiering 1,3 -0,5 -0,2 

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,5 0,5 0,6 

Medlemskap, bidrag, m.m.  15,7 1,2 2,2 

SUMMA 36,5 1,5 3,0 

 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på -7,3 mkr efter andra tertialet. Intäkterna 
inom kommunledningskontoret visar en positiv budgetavvikelse på 8,6 mkr för perioden. Den 
enskilt främsta orsaken är högre intäkter än avsatt budget för subventionerade anställningar inom 
arbetsmarknadsavdelningen, här finns å andra sidan en negativ budgetavvikelse på kostnadssidan. 
Även projektmedel inom avdelningen Hållbar tillväxt bidrar till intäkternas positiva avvikelse. 

På kostnadssidan visas en negativ budgetavvikelse på 16,0 mkr och är en följd av ekonomiskt 
bistånd. Här görs ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde i september där man föreslår 
kommunfullmäktige att tillföra kommunstyrelsen ytterligare 28,7 mkr. Helårsprognosen för 
kommunledningskontoret uppgår till 9,2 mkr. Arbetsmarknadsavdelningen visar -3,4 mkr, medan 
övriga avdelningar visar 12,6 mkr. Genomgående har det varit ett lägre utfall för utbildning, resor 
och personalaktiviteter till följd av Covid-19. Dessutom har verksamheterna erhållit statsbidrag på 
1,4 mkr som kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Arbetsmarknadsavdelningens underskott är en följd av försörjningsstödsverksamheten och avser 
främst organisatoriska kostnader vad beträffar personalkostnader då det är många fler tjänstemän än 
budgeterat för 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat rejält under de senaste åren. I 
augusti 2019 var antalet 769 stycken (inklusive avslag och återkrav) och i augusti 2020 var 
motsvarande siffra 816 stycken. Jämför man med augusti 2018 var antalet 640 stycken. Del av det 
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bidrag som kommunen erhåller från Migrationsverket vad gäller ersättning för etableringsinsatser 
och introduktion för nyanlända var även tänkt att finansiera några tjänster. Här blir det ett lägre 
utfall än vad som var planerat. Dessutom har det under året uppstått kostnader för ombyggnation av 
lokalerna på Junogatan 2, förutom detta tillkommer inventarier och IT-system. Det har även varit 
kostnader för inhyrd personal. Det beslut som har tagits av socialförvaltningen sedan tidigare, att 
halvera bemanningen och införa robotisering/automatisering har inte gett effekt. Uppsagd personal 
återanställdes och leverantören med roboten avbröts. Det krävs en tydlig kartläggning av 
verksamhetens processer och flöden, där avdelningen kommer arbeta vidare med processerna, 
genom att kvalitetssäkra, modernisera och effektivisera dessa. Arbetsmarknadsavdelningens 
negativa avvikelse för året har begränsats genom de 6,4 mkr som tillförts. Medlen var avsedda att 
användas till åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. På grund av att organisationens 
ekonomiska avvikelse redan under våren var negativ, så avstod man från att använda medel till att 
tillsätta de tjänster som ska jobba ut klienter mot sjukförsäkringssystemet. Tillsättning och kostnad 
hade inte kunnat parerats till och med årsskiftet. 

Inom arbetsmarknadsavdelningen finns även andra avvikelser såsom mötesplats Tureborg där 
nämnden inte har någon finansiering från och med 2020. Det har tagits beslut om avveckling av 
denna verksamhet, under året uppstår det dock kostnader för lokalhyra och avveckling. 
Servicecenter Fridhems besparing av en tjänst har blivit försenad och effekt uppstår i slutet av året. 
Dessutom lägre intäkter för Servicecenter Fridhems uppdrag, bland annat en följd av färre deltagare 
då Arbetsförmedlingen har färre anvisade deltagare. Under april månad gavs information om statlig 
extrasatsning för sommarjobb till ungdomar. På grund av pandemin ställdes cirka hälften av de 
planerade platserna in. Genom denna statliga satsning kunde man skapa nya och egna platser för 
275 ungdomar med en ökad kostnad på främst handledarskap, fordon och utrustning. 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett större överskott till följd av att den budget som avsatts för 
eventuella kostnader för utveckling av verksamhet, utredningar med mera inte har använts fullt ut. 
Även inom IT-avdelningen förväntas ett större överskott, vilket bland annat beror på att de medel 
som erhållits från effektiviseringsfonden inte behöver användas fullt ut. 3,0 mkr har tillförts 
avdelningens resurser för deras arbete med att stötta förvaltningarna vad gäller automatisering och 
digitalisering. Bedömningen är att 1,1 mkr inte kommer att förbrukas. Dessutom är det ett lägre 
utfall för personalkostnaderna till följd av sjukfrånvaro och tjänstledigheter. 

Avdelningen för personal och kommunikation prognostiserar ett positivt resultat, bland annat en 
följd av lägre personalkostnader och hyreskostnader för Kontaktcenter. Upphandlingen för nytt 
personalsystem har överklagats och en ny upphandling ska göras under hösten. Detta medför att en 
del kostnader för implementeringen förskjuts till nästkommande år. Inom HR-enheten har det varit 
flera vakanta tjänster som nu har tillsatts. Dessutom förväntas företagshälsovårdens kostnader bli 
lägre än avsatt budget. 

Inom avdelningen Hållbar Tillväxt bidrar avslutade projekt till ett positivt resultat. Detta rör 
overheadkostnader i projekten KOBRA och Urban Platsinnovation och att samtliga kostnader för 
projekten som blivit granskade vid revisionen har blivit godkända. Ekonomiavdelningens överskott 
beror på lägre lönekostnader, och att den budget som avsatts för inköpsanalysverktyg inte behöver 
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användas. Det prognostiserade utfallet för avdelningen juridik och administration är i stort sett i 
nivå med avsatt budget. 

                                        Belopp i mkr 
 
Avdelning 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Förvaltningsledning och kommundirektör 29,3 2,5 3,5 

Avd för juridik och administration 12,2 1,1 0,0 

Ekonomiavdelning 25,7 1,4 1,1 

Personal- och kommunikationsavd 42,4 3,4 2,6 

Arbetsmarknadsavdelning 88,5 -21,5 -3,4 

IT-avdelning 3,0 2,6 3,3 

Avd för hållbar tillväxt 13,5 3,2 2,1 

SUMMA 214,6 -7,3 9,2 

 

Räddningstjänsten 

För perioden visas en budgetavvikelse på 3,9 mkr. Prognosen för året uppgår till 4,3 mkr, varav 
2,5 mkr avser en minskning av avsättningen för "skuldförda pensioner" som avser upplupna 
pensionskostnader som inte betalas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. Ny statistik 
visar att personalomsättningen bland brandmän är något högre än vad som tidigare antagits. När 
brandmän slutar före 58 års ålder försvinner rätten till brandmanspension. En ökad 
avgångssannolikhet innebär att antalet framtida förväntade uttag av brandmanspension kommer bli 
lägre och att pensionsavsättningen blir lägre i motsvarande mån. Den budget på 1,5 mkr som avsatts 
för 2020 avseende ökning av pensioner för långsiktiga åtagandet behöver då inte användas. 
Dessutom förväntas årets medlemsavgift bli 0,2 mkr lägre till följd av pensionerna. 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Köp av räddningstjänst 51,3 3,9 4,3 

SUMMA 51,3 3,9 4,3 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T2 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T2 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T2 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,04 2,19 1,7 1,73 1,92 2,06 

Kommentar I Uddevalla kommun har vi valt att fokusera på korttidssjukfrånvaro. Med korttidssjukfrånvaro avses 
frånvaro som är från dag 1 till och med dag 14. Återkommande korttidsfrånvaro kan ha en naturlig förklaring, men det 
kan också vara ett uttryck för att något är fel på arbetsplatsen. En korttidssjukfrånvarodag kostar för en organisation 
minst 10 procent av månadslönen. 

 
Sjukfrånvaron bland medarbetarna på Kommunledningskontoret (exkl. AMA) uppgår vid mättillfället till 8,10% och 
ligger lägre än kommunens totala sjukfrånvaro som uppgår till 9,77%. Av den totala sjukfrånvaron på förvaltningen 
står långtidsfrånvaron för 6,04%. Kortidssjukfrånvaro vid mättillfället uppgår till 2,06% en ökning med 0,13 enheter från 
förgående år och en ökning med 0,18 från T1. Effekterna av Coronapandemin har inte varit så stora på 
kommunledningskontoret, dock arbetar en stor del av förvaltningen administrativt och kan arbeta hemifrån vid lättare 
symtom. Trots den mindre ökningen av korttidsjukfrånvaro ökar den totala sjukfrånvaron vilket beror på 
långtidssjukfrånvaro. Sedan föregående år ser vi en ökning av långtidssjukfrånvaron med 0,59%. De största 
anledningarna till den ökade långtidsjukfrånvaron är utmattning, stress och andra svåra sjukdomar. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Med de servicemätningar som genomförs löpande under året och som sker med 
samma metod som den årliga KKiK-mätningen, kan vi följa vår egen utveckling 
inom kommunal service och jämföra den med likvärdiga kommuner. Resultatet av 
servicemätningen för Tertial 2, visar att vi ständigt förbättrat oss på alla områden 
sedan Kontaktcenter infördes. Uddevalla kommun är klart bättre än snittet för 
likvärdiga kommuner. Rapporten mäter tillgänglighet, svar på frågan, information, 
intresse och engagemang, bemötande, svar på e-post inom ett dygn, 
avsändaruppgifter samt svarskvalitet. 
 
Uddevallas resultat för bemötande är 95%, vilket är en förbättring jämfört med 
tidigare mätning (88%) och klart över snittet för likvärdiga kommuner. 

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

Resultatet enligt servicemätningen för tertial 2 är 84% vilket är klart över snittet för 
likvärdiga kommuner (66%). Vid KKIK-mätningen rapporteras endast kontakten 
inom 60 sekunder och då är måttet 78%. Fördelningen är 78% inom 60 sek + 6% 
inom 61-120 sek. 

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka 

Resultatet enligt servicemätningen för tertial 2 visar att 100 % av all e-post 
besvarades inom ett dygn vilket är klart över snittet för likvärdiga kommuner 
(77%). 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

I Svenskt Näringslivs ranking 2019 av företagsklimat klev Uddevalla upp 15 
placeringar men ranking är fortfarande låg med plats 245 (260 året före). 
Det som rankas är ett viktat betyg av en mängd faktorer och det betyget har ökat 
två år i rad och är nu 2,93 på en fem-gradig skala (året före var det 2,87). 
Rankingen i sig har ett omtvistat värde men betyget är intressant eftersom det 
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  Mått Kommentar 

speglar företagarnas attityd till klimatet.  
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antal företag i kommunen, 
ska öka 

I slutet av augusti fanns 5383 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun 
(AB, HB/KB,EF). Det är en ökning med 22 företag sedan slutet av april månad, 
trots Corona-pandemin. (Fr.o.m. tertial 1 är statistikkällan SCB. Tidigare källa var 
bolagsverket.) 
 
Till och med augusti månad 2020 fanns 253 nyregistrerade företag. Antalet 
inflyttade företag var 44 och antalet utflyttade var 61. 15 företag upphörde under 
perioden/året vilket ger ett nettoresultat av 221 företag.  

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Företagsklimat, ska bli bättre Det preliminära resultatet ligger på NKI 84 vilket just nu är bland de högsta i 
Sverige. Värdet är extremt högt. Sannolikt är det dels ett uthålligt 
utvecklingsarbete och process, dels slumpen som ligger bakom resultatet. Den 
kvalitativa analysen kan inte göras förrän det slutliga resultatet för 2020 publiceras 
i maj 2021, eftersom det är först då värdena verifieras och blir tillgängliga. Det kan 
även vara så att den publicering som görs i näringslivstidningen om NKI-
mätningarna bidrar till att skapa en positiv attityd till kommunens 
myndighetsutövning. Detta kommer troligtvis även kunna påverka Svenskt 
Näringslivs attitydundersökning av Uddevalla kommun.  

Prognos: målet kommer att nås. 

 Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

Under tertial 2 har 113 företag nyregistrerats med huvudarbetsställe i Uddevalla 
kommun (AB, HB/KB, EF), vilket innebär att 253 företag har nyregistrerats hittills 
under året. Jämfört med föregående år ligger vi ungefär i linje med antalet 
nyregistrerade företag hittills. På grund av Corona är prognosen för helåret osäker 
men om det fortsätter på samma sätt finns möjlighet att målet kommer att nås. 
 
Det har uppdagats att den tidigare statistikkällan som använts i VuV-IT 
(Bolagsverket) inte fullt ut har fångat det som avsetts att mätas. Avdelningen följer 
nu därför statistiken från SCB fr o m tertial 1. Historiken i tabellen är även den 
inhämtad från SCB. 
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 resor/invånare vilket är fler än 
2018 (77,8 resor/inv). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 
Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem 
varför antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data.  

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för at öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs vid större om- och nybyggnationer. Utveckling av måttet styrs 
av färdigställandet av byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där 
solceller kommer att installeras är Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och 
Sundsvägen. Solceller på dessa byggnader påverkar andelen förnybart och 
återvunnen energi mycket marginellt och kommer inte att påverka det totala 
utfallet.  

Prognos: är att resultatet kommer att vara oförändrat. 
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  Mått Kommentar 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Det finns idag stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen i 
kommunala fordon ytterligare. Bland annat när det gäller möjligheten till att ladda 
elbilar då det saknas infrastruktur för detta i kommunen samt att det är också 
väldigt lång väntetid på att köpa in/leasa elbilar. Gasfordon har inte gått att 
beställa under en längre period men bör kunna beställas inom en snar framtid. 
Under perioden har man inte kunnat byta ut ytterligare fordon till fordon som drivs 
på förnyelsebart bränsle, på grund av ovanstående orsaker. 
Prognos: målet bedöms svårt att nå. 

 Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Soliditeten ska förbättras Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Nytt livsmedelsavtal som började gälla under våren har ökat sortimentet av 
ekologiska livsmedel, Arbetsinsatser sker kontinuerligt för att öka andelen 
ekologiska livsmedel. 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

Av de som avslutat sin insats under första tertialet så gick 27,8 % vidare till arbete 
eller studier (22 av 79). Efter Tertial 2 så har resultatet förbättrats till 30,4 % (51 av 
168). 
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

Måttet redovisas på årsbasis. 

Prognos: målet kommer att nås. 

3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en handläggningsordning för IOP. Flera initiativ från 
idéburna sektorn har inkommit. 
 
Hälsopolitiska rådet har betalat ut beviljade medel för folkhälsoprojekt 2020. Projekten får två 
utbetalningar per år och följs upp av folkhälsostrateg och Hälsopolitiska rådet tertialvis. Mål och 
inriktning för kommande 2021–2023 års folkhälsoarbete har formulerats och antagits av rådet. Ny 
ansökningsprocess för fördelning av utvecklingsmedel inleds under maj och avslutas i oktober. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala 
ekonomin/det sociala 
företagandet 

 

 



 Delårsrapport augusti 2020 11 (24) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-
9 anställda (KF ÖS 1) 

 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet anställda i företag 
med 2-9 anställda, ska öka 

Måttet är under arbete. 
 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 
behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum. På grund 
av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så 
har deltagare från Af varit mycket få fram tills nu. Under tertial 2 har det lossnat. Nu har samtliga 
tillgängliga platser i kommunen fyllts och flera står på kö. Under tiden kommunen väntat på att Af 
ska bli aktiva i samverkan igen, så har det mer aktivt arbetats med försörjningsstödstagare. Dels 
genom vägledning i Drop In och dels genom sysselsättningsplatser. Deltagare från försörjningsstöd 
brukar utgöra ca 20 % av de nyinskrivna deltagarna. Nu utgör de 2/3. Det har också skapats ett nytt 
arbetssätt där vi delat in deltagarna i tre grupper; ”Nya och nära”, ”Mera och länge” och 
”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i försörjningsstöd och personer som 
anvisas från Arbetsförmedlingen. Vi har efter Coronas utbrott startat upp en digital introduktion 
som ett komplement till den fysiska introduktionen. 
 
Resultat: Av de som avslutat sin insats under de första åtta månaderna, så har 30,4 % (51 av 168) 
gått vidare till arbete eller studier. Samma period förra året var det 29,9 % (109 av 365). 
Vi gör en del riktade satsningar med hjälp av statliga medel. Genom projekt Uddevalla mot minskad 

segregation, kan vi bland annat genomföra riktade och uppsökande insatser för ungdomar. Genom 
aktiviteten Bovärdar/Miljövärdar har deltagare fått en ordinarie anställning hos Uddevallahem efter 
avslutad projektinsats. Jobbcafét i områdena Dalaberg och Tureborg är mycket välbesökta. 
 
Årets sommarlovspraktik blev mycket lyckad. Trots rådande Corona-pandemin skapades det över 
277 platser (politiskt beslut om 275) och till slut tackade 262 ungdomar ja till sin plats (55 % flickor 
och 45% pojkar). Några exempel på arbetsområden som varit aktuella i sommar är: Barnomsorg, 
arbete vid ridläger och seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid Kulturskolans 
sommaraktiviteter. 94 tilltänkta sommarlovspraktikplatser drogs tillbaka pga. Corona, t.ex. försvann 
alla platser inom äldreomsorgen. Genom extra medel från regeringens Sommarjobbsatsning kunde 
arbetsmarknadsavdelningen anställa sex handledare under sommaren som såg till att extra platser 
kunde tas fram och att folkhälsomyndighetens rekommendationer kunde följas samt att antalet 
ungdomar per arbetslag kunde hållas lägre än vanligt. 
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Försörjningsstöd övergick till kommunstyrelsen från socialnämnden den 15 februari. Med tanke på 
förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en nedåtgående konjunktur, så sattes 
vår prognos till att öka ytterligare med 10-15 mkr under 2020 (från 65 mkr). Så kommer det att bli. 
Under perioden jan-aug 2019, så ökade antal hushåll med 10 % (låg på ca 840 hushåll vid 
årsskiftet). Under samma period i år 2020 har i stället antalet hushåll minskat med 3 %.  

Anledningen till att vi kunnat ”hålla nere” ökningen av hushåll beror till största delen på att vi 
lyckats skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med avslag som 
beslut. Vi är dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett snitt på drygt 830 hushåll per månad. 

Nämndstrategier Kommentar 

Öka utbudet av eftergymnasial 
utbildning i kommunen 

Verksamheten har flyttats till barn- och utbildningsnämnden. 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om 
tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. I 
regionens övriga pendlingsnav har sådana planer tagits fram och turen har nu kommit till Uddevalla 
att skapa sin egen kollektivtrafikplan. Den ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter 
och peka ut åtgärder som stärker kollektivtrafiken och de hållbara resornas utveckling. 
Kollektivtrafikplanen är ett strategidokument som pekar ut riktningen för de hållbara resornas 
utveckling. Till planen kopplas en handlingsplan som beskriver hur olika åtgärder kan genomföras 
och bidra till utpekade strategier i riktning mot målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
Planen ska antas under året 
 
Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i ett fördjupat 
konsortium. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog om förutsättningar för en 
järnvägskorridor har inletts med norska kommuner. Ett flertal nätverksmöten avseende finansiering 
och samverkan har fått skjutas upp p g a rådande läge med Corona. 
 
Kommunen har inom ramen för den sk cykelpotten i regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. 
Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens 
ansökan. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb 
järnvägs- och 
transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter 
ska Uddevalla kommun bli en 

Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i 
ett fördjupat konsortium. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog 
om förutsättningar för en järnvägskorridor har inletts med norska kommuner. Ett 
flertal nätverksmöten avseende finansiering och samverkan har fått skjutas upp p 
g a rådande läge med Corona. 



 Delårsrapport augusti 2020 13 (24) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

Nämndstrategier Kommentar 

del av både Göteborgs och 
Oslos arbetsmarknadsregioner 

Den lokala trafikinfrastrukturen 
skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet 
för stadsbussarna (KF ÖS 3) 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en 
kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional utveckling. En kollektivtrafikplan 
ska därför tas fram för att analysera och beskriva kollektivtrafikens 
utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för kollektivtrafikplanen analyseras och 
utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. Planen kommer att beskriva 
förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i linjenät/linjeutbud, 
framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för att öka det 
hållbara resandet. 

 Kommunstyrelsen har 2019-
10-11 utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att 
anlägga nya sträckor enligt 
antagen cykelplan, där 
Ulvesund och Lane-
Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket 
(KF ÖS 3) 

Kommunen har inom ramen för den sk cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter 
statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 
vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. 

3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Ett nytt arbetssätt har införts för att kunna ställa säkerhetskrav i upphandlingar innebärande att 
kommunens säkerhetsfunktion går igenom den årsvisa planen för upphandlingar för att bedöma i 
vilka det behöver ställas krav utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 
Framtagandet av en ny digital översiktsplan framskrider. Ett förslag har varit ute på internremiss till 
och med 30 april och med vissa förbehåll förlängt till 31 augusti. Därefter kommer planen att 
revideras. Det reviderade förslaget kommer därefter att skickas ut på formellt samråd. 
 
Uddevalla kommun hamnar för år 2020 på plats 55 av 290 kommuner på den aktuella 
hållbarhetslistan över de hållbaraste kommunerna i Sverige. Det är en liten nedgång jämfört med 
plats 33 i 2019 års rankning. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens 
utveckling genom ett 
kontinuerligt 
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Nämndstrategier Kommentar 

översiktsplanearbete som metod 

Trygga viktiga 
samhällsfunktioner genom att 
ställa ökade hållbarhets- och 
totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Möten har hållits med kommunens säkerhetsfunktion för att utreda hur man ska 
kunna ställa krav gällande säkerhet i upphandlingar. Tillvägagångssättet kommer i 
nuläget vara så att säkerhetschefen får titta igenom alla planerade upphandlingar 
för 2021 och göra en bedömning av vilka av dessa där kravställning behöver göras 
utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Sträva efter att där så är möjligt 
att bygga i trä 

 

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
beställa projektet 
"Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige 
att  tillskapa en organisation 
för styrning gällande 
projektet framtidens 
bad  (dnr KS 2019/00769) 
(KF ÖS 4) 

 

 

  Mått Kommentar 

 Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
de hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

Uddevalla kommun hamnar för år 2020 på plats 55 av 290 kommuner i årets 
kommunrankning. Det är en liten nedgång jämfört med plats 33 i 2019 års 
rankning. 
Länsplacering: 7 av 49 i Västra Götalands län. 
Placering i kommungrupp: 21 av 108 större städer och kommuner nära större 
stad. 
Poäng: 27,8 av totalt 52 poäng. 
Den här rakningen bygger på flera olika parametrar både på enkätfrågor och på 
extern data. 
Det tillkommer och tas bort frågor i enkäten varje år. 
Olika extern data hämtas till rakningen och varierar mellan åren. 
Det innebär att man inte i förväg vet vilka frågor som är aktuella för året och det 
går heller inte ge någon prognos för nästa år. 
Resultatet är bra. Under de elva år som denna rakning har pågått har kommunen 
placerats mellan 68-17:e plats. 
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3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har arbetat med fullmäktiges uppdrag om övergripande 
välfärdsplan och integrationsplan. Integrationsplanen är sänd på remiss. Välfärdsplanen är i en 
förankringsfas. 
 
Partsgemensamma gruppen med representation från både kommun och idéburen sektor träffades 
under tertial 1 och har bl.a. arbetat med en ak träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har 
påbörjats. Utbildningsinsatser och inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av 
coronaviruset, vilket gör att flera aktiviteter som varit planerade för våren fått flyttas. Flera initiativ 
till Idéburet offentligt partnerskap har tagits. Kommunstyrelsen har fastställt en kommungemensam 
handläggningsprocess för IOP. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

Föräldrar har deltagit i nattvandringar på Dalaberg tillsammans med svenska kyrkan 
och nattvandring.nu. 
Under första tertialet startade pappagrupperna ett samarbete med Svenska kyrkan, 
för att sysslolösa män ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta skedde genom 
ett samarbete med kommunens Jobbcafé samt några företag. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de 
fem nationella minoriteterna. Uddevalla har därför tagit fram nya riktlinjer som 
kommunfullmäktige antog den 13 maj. 
Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och ca. 5% av 
Uddevallas invånare har rötter i Finland. Uddevalla har haft en aktiv sverigefinsk 
minoritetsgrupp sedan 1950-talet och kommunen blev förvaltningsområde för 
finska språket sedan 2013-02-01. Målet med arbetet kring förvaltningsområdet är 
att skapa en fungerande struktur inom barnomsorg och äldreomsorg så att 
förvaltningar kan erbjuda service inom dessa områden på finska om 
kommuninvånare önskar det. Kommuninvånare ska även kunna använda finska i 
sina kontakter med kommunen vid behov. Kommunen ska därför verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar tätt tillsammans med kommunstyrelsens 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet och har under perioden berett underlag 
för beslut i sex olika ärenden. Informationer har skett inom 12 olika ämnen. 
Tillsammans har man arbetat fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 
2030, som nu är ute på remiss. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den 
civilsamhället och att träffa 
fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en 
process för att flytta 
stadshuset till centrum och 
därvid se på möjligheterna 
att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för 
kultur (KF ÖS 5) 

Utredningsarbete pågår och rapporteras senare under året. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 5) 

Under maj genomfördes den femte workshopen med Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet och på utskottets möte i juni presenterades ett förslag till 
remissversion av Plan Välfärd 2030 vilken återremitterades för revidering. En 
reviderad förankringsversion med förslag till handlingsplan, från 
förankringsprocess till remissarbete, kommer att presenteras för utskottet i 
september. 

 

  Mått Kommentar 

 Ökad grad av utförande hos 
civilsamhället genom IOP 
och ASF 

 

 Vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 

 

3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Via personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet, i samverkan med civila samhället, 
så har det bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan 
med föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. 
 
Kris och säkerhetsverksamheten har under året 1 präglats av pandemin. 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande 
arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

validering/kompetensförsörjn
ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Arbetet med digitalisering har fortsatt. under tertial lades ett omfattande arbete lagts ner på att skapa 
förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. Distansmöten har 
tillämpats i stor utsträckning. 
 
Den digitala agendan som är ett styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete 
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019. Den tillhörande handlingsplanen har tagits 
fram av kommundirektörens ledningsgrupp och följs upp löpande. 
 
Införande av beslutsstödsystem startade i augusti 2019 och datalager med personal- och 
ekonomidata färdigställdes under 2019, mindre justeringar kvarstår. Kvartal 4 2019 påbörjades 
etapp 2 för Socialtjänsten. Införande av systemförvaltningsorganisation, utbildning av användare 
och utrullning pågår. 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en 
attraktiv arbetsgivare bland 
annat med fokus på 
medarbetarnas 
kompetensutveckling, 
arbetsmiljö och friskvård 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 2) 

Arbete pågår, rapport lämnas senare under året. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och 
deltid som en möjlighet (KF 
ÖS 8) 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

 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 (KF ÖS 8) 

Förslag till fördelning och sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av 
lokaler för alla kommunens 
verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 8) 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Ett pilotprojekt med digital e-signering har påbörjats gällande avtal och 
delegationsbeslut. Utfallet är mycket positivt. 
 
Under 2020 har löneenheten arbetat intensivt med upphandling av ett nytt 
personalsystem. Nuvarande lönesystem är uppbyggt för en centraliserad 
lönefunktion, ett nytt system kommer istället att bygga på självservice. För såväl 
medarbetare som chefer kommer lönehanteringen att förenklas och alla processer 
på löneadministrationen blir digitala. De flesta processer som finns kvar att 
digitalisera kommer att lösa sig när nytt personalsystem är på plats. 
 

HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka HR-processer som kan 
digitaliseras. Syftet med kartläggningen är att se vilka behov verksamheterna har 
samt att underlätta vardagen för cheferna. Processer som hittills har identifierat 
och digitaliserats: personalanteckningar (medarbetarsamtal), det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till en digital chefsintroduktion har tagits fram. 
 

Kontaktcenter hanterar alla ärenden digitalt i ett ärendehanteringssystem och all 
dialog och kommunikation med förvaltningarna sker digitalt. Under våren har 
kommunikationsenheten utvecklat och förbättrat strukturen i 
ärendehanteringssystem. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

Livestreaming av event på uddevalla.se har påbörjat under våren och ett projekt 
tillsammans med IT för att se över förbättringar och utvecklingar av intranätet har 
också påbörjat under perioden. 

 

  Mått Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivarindex, 
ska öka 

 

3.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet Nike, som kombinerar studier med konstnärliga 
processer, har haft sammanlagt 30 inskrivna ungdomar under perioden. Framgångsrikt har varit att 
kunna erbjuda praktik till vissa av ungdomarna, som ett komplement till studier. Arbetet med jobb- 
och utbildningsmässan i Agnebergshallen den 27 februari har varit ett stort projekt. På grund av 
Corona, så styrdes verksamheten om till hemundervisning i mitten av mars, där personalen 
ansvarade för ca fem ungdomar var med daglig kontakt. En positiv sida av den här omställningen 
har varit att personalen fått en tätare kontakt med de flesta ungdomarna. Vissa riskerade dock att 
åter hamna i en ”hemmasittarproblematik”, så därför erbjuds dagliga aktiviteter igen men under en 
begränsad tid och med restriktioner. 
 
Vecka 25 startade sommarlovspraktiken och i Nikes verksamheter deltog strax under 100 ungdomar 
under de tre perioderna (totalt nio veckor). Vi och ungdomarna var indelade i flera grupper och 
arbetade med strandstäd, städ kring skolor, målning av lokaler/kontor, snickeri/målning på årets 
spökattraktion, och konstnärlig målning. 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

En hållbarhetssamordnarfunktion har inrättats för att stödja en mer hållbar upphandling. 

  Mått Kommentar 

 Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

 

3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 110 nyanlända. 12 av dessa kommer via 
anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. 

 
Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, skall från år 
2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Ett nytt lektionsupplägg för dessa 100 timmar är antaget. 
En diskussion pågår nu i Fyrbodal om vilken kommun som fortsättningsvis ska bedriva SO (idag är 
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det tre kommuner, varav Uddevalla är en av dessa). 
Övriga etableringsinsatser som avdelningen bedriver är: planerat mottagande via anvisning, 
mottagningssamtal, samhällsguide, frivilliga föräldragrupper, föräldracirklar samt brobyggare. 
Sammanslagningen med försörjningsstöd erbjuder möjligheter att utveckla arbetet med 
mottagningssamtalet och det pågår diskussioner om att mottagningssamtalen ska bli en del av 
Jobbcentrum, där syftet är att så tidigt som möjligt få fokus på egen försörjning och arbete. 
 
För att erbjuda nyanlända och svenskar att mötas har vi aktiviteten Samhällsguide Uddevalla. Under 
2020 haft en stor satsning på digitala träffar på grund av Corona genomförts (16 digitala 
gruppaktiviteter). Även om digitala aktiviteter är igång så är det tydligt att deltagarna har en önskan 
att träffas och många lyfter att de känner sig ensamma. Under måndagarna i januari-mars kunde 
dock Samhällsguide Uddevalla genomföra tio Språk- & spelcaféer på Ryttaren Café & 
aktivitetscenter tillsammans med personal från Ryttaren och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
På grund av covid-19, så stängde båda mötesplatserna den 19 mars. Mötesplats Dalaberg öppnade 
åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det satts upp plexiglas mellan korridor och café. I 
lokalen har ett antal stolar tagits bort och ett maxantal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund 
av covid-19. Mötesplatsen har haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete 
för att öka kunskap om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var den 16 
juli. 

Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för sommarverksamhet, men har nu 
stängt för gott. Modulerna återförs till ägaren Skolmoduler AB under oktober månad och sedan 
återställs marken där modulerna stått. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tagit fram det strategiska dokumentet plan 
Integration 2030. Planen är ute på remiss. 

Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad 
integration, samverkan, arbeten 
och tillväxt 

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 110 nyanlända. 12 av 
dessa kommer via anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. 
Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, 
skall från år 2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Ett nytt lektionsupplägg för 
dessa 100 timmar är antaget. En diskussion pågår nu i Fyrbodal om vilken 
kommun som fortsättningsvis ska bedriva SO (idag är det tre kommuner, varav 
Uddevalla är en av dessa). 
Övriga etableringsinsatser som avdelningen bedriver är: planerat mottagande via 
anvisning, mottagningssamtal, samhällsguide, frivilliga föräldragrupper, 
föräldracirklar samt brobyggare. 
Sammanslagningen med försörjningsstöd erbjuder möjligheter att utveckla arbetet 
med mottagningssamtalet och det pågår diskussioner om att mottagningssamtalen 
ska bli en del av Jobbcentrum, där syftet är att så tidigt som möjligt få fokus på 
egen försörjning och arbete. 
 
För att erbjuda nyanlända och svenskar att mötas har vi aktiviteten Samhällsguide 
Uddevalla. Under 2020 haft en stor satsning på digitala träffar på grund av Corona 
genomförts (16 digitala gruppaktiviteter). Även om digitala aktiviteter är igång så är 
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Nämndstrategier Kommentar 

det tydligt att deltagarna har en önskan att träffas och många lyfter att de känner 
sig ensamma. Under måndagarna i januari-mars kunde dock Samhällsguide 
Uddevalla genomföra tio Språk- & spelcaféer på Ryttaren Café & aktivitetscenter 
tillsammans med personal från Ryttaren och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Föräldrar har deltagit i nattvandringar på Dalaberg tillsammans med svenska 
kyrkan och nattvandring.nu. 
Under första tertialet startade pappagrupperna ett samarbete med Svenska 
kyrkan, för att sysslolösa män ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta 
skedde genom ett samarbete med kommunens Jobbcafé samt några företag. 
 
På grund av covid-19, så stängde båda mötesplatserna den 19 mars. Mötesplats 
Dalaberg öppnade åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det satts upp 
plexiglas mellan korridor och café. I lokalen har ett antal stolar tagits bort och ett 
max antal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund av covid-19. Mötesplatsen 
har haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete för att 
öka kunskap om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var 
den 16 juli. 
Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för 
sommarverksamhet, men har nu stängt för gott. Modulerna återförs till ägaren 
Skolmoduler AB under oktober månad och sedan återställs marken där modulerna 
stått. 
 
Avdelningen har nu tillsammans med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 
integrationsutskott, tagit fram det strategiska dokumentet plan Integration 2030. 
Planen är ute på remiss. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

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. 
Planen är ´framtagen och under remissbehandling. En processtödjare är anlitad 
för den kommande implementeringen. 

 

  Mått Kommentar 

 Integrationen skall förbättras 
i form av minskat 
utanförskap 

 
Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration sedan år 
2008. Faktorerna som mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och 
valdeltagande, där samtliga mått strävar efter att nå en så hög andel som möjligt. 
Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanförskapsindex. Hela 
kommunens Utanförskapsindex har under dessa år legat runt 80 %. Vi har tre 
områden som skiljer sig stort mot kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och 
Tureborg, som alla ligger ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet. 
Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på 
med nya invånare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att 
även följa resultatet för kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre områden 
är oförändrat från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet är 82,1 %). 
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  Mått Kommentar 

Klyftorna har ökat mellan kvinnor totalt i kommunen och kvinnor i dessa tre 
områden med 25 %. 
Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har 
minskat med 13 %. 
 
Valdeltagandet går ej att ta fram könsuppdelat män/kvinnor, varför det 
könsuppdelade måttet endast innehåller faktorerna arbete och utbildning. 
 
 
 
 

 Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 

möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän fortsätter och under tertialet har ett digitalt möte 
genomförts med Koucky & Partners, Turistrådet Västsverige och berörda funktioner inom 
Uddevalla kommun. Arbetet kopplas till samverkan inom Ett enat Bohuslän som ett av 
fokusområdena för år 2020. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt samverkan med berörda kommuner, Västkuststiftelsen 
och Turistrådet Västsverige gällande utveckling och tillgänglighet till de regionala lederna 
Bohusleden och Kuststigen kopplat till besöksnäringen. Vandringsleder är också ett av 
fokusområdena för Ett enat Bohuslän år 2020, där Uddevalla är ansvarig. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- 
samt vandringleder samt verka 
för att åstadkomma en nationell 
cykelled genom Bohuslän 

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän fortsätter och under tertialet 
har ett digitalt möte genomförts med Koucky & Partners, Turistrådet Västsverige 
och berörda funktioner inom Uddevalla kommun. Arbetet kopplas till samverkan 
inom Ett enat Bohuslän som ett av fokusområdena för år 2020. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt samverkan med berörda kommuner, 
Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige gällande utveckling och 
tillgänglighet till de regionala lederna Bohusleden och Kuststigen kopplat till 
besöksnäringen. Vandringsleder är också ett av fokusområdena för Ett enat 
Bohuslän år 2020, där Uddevalla är ansvarig. 
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3.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år framåt på försök. 
Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har 
fortsatt. Fiskräknaren och informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap 
och attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 
(KF ÖS 15) 

En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år 
framåt på försök. Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, 
Hasselbacken och fisken i Bäveån har fortsatt. Fiskräknaren och 
informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap och 
attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och infriandet av 
det politiska uppdraget, fokuseras under kommande tertial 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Många av affärsutvecklingsfrågeställningarna kopplat till besöksnäringen har pausats med 
anledning av Corona-pandemin. Beslut om ett kommande destinationsbolag kommer att processas 
fram med ny majoritet under tertial 3. 

Nämndstrategier Kommentar 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Många av affärsutvecklingsfrågeställningarna kopplat till besöksnäringen har 
pausats med anledning av Corona-pandemin. Beslut om ett kommande 
destinationsbolag kommer att processas fram med ny majoritet under tertial 3. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 
2021 (KF ÖS 16) 

Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare affärssamverkan med 
näringarna är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv och uppdrag. 
Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen under 
Corona-tider. 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

i syfte att utveckla biosfärsområden har en konsult upphandlats. Utredningen (förförstudie) har 
startat. Covid-19 har försvårat intervjuer men insamling av tidigare eller pågående arbeten pågår. 
Ansökan om förstudiemedel från Fyrbodal är gjord. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 

 

Arbeta för att utveckla  
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Nämndstrategier Kommentar 

biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 
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Handläggare 

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

 

Begäran från barn och utbildning om ersättning för 

nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om att kommunstyrelsen ska 
besluta om att vuxenutbildningen ska ersättas för nettokostnader kopplat till hyra av 
lokaler i Sinclair.  
 
Nämnden motiverar begäran med att ”vuxenutbildningen planerade inför att ta över 
utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 
Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 
och under hela året istället för sex månader.” Nämnden skriver att övertagandet har 
medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen vilka är beräknade till 2 816 518 kronor 
(nettokostnad). 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att nämnden tecknat hyreskontrakt för hela år 
2020 och att det i korrespondens mellan kommunledningskontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tydligt framgår att barn- 
och utbildning uttryckt behov av samtliga ytor. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är att barn- och utbildningsnämnden ansvarar 
för hyreskostnaden för den period och till de villkor som anges i hyreskontraktet. Hur 
nämnden beslutar att fördela kostnaderna mellan dess verksamheter är i sin helhet en 
intern fråga för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-003. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-11 § 102. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 
Internt hyreskontrakt avseende Sinclair. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå nämndens begäran. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2020/00753  

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 
16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 
utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och utbildnings-
nämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över utbildningsverksamheten och 
enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. Därefter kom ett nytt direktiv om 
att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair och under hela året istället för sex 
månader. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 
under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver yrkes-
högskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, erbjuder 
vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 
 
Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 
kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 
i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 
 
Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 
 
Utgifter: 
Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 
 
Intäkter: 
YH-utbildningar: 449 500 kr 
Övriga intäkter: 1 098 746 kr 
 
Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 
för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 
kommunbidrag för hyran. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 102 
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-06-17 
Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-18 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-06-18 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson 
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Handläggare 

Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson  
Telefon 0522-69 75 21 
ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 

16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 
utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och 
utbildningsnämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över 
utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 
Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 
och under hela året istället för sex månader. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 
under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver 
yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, 
erbjuder vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 
 
Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 
kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 
i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 
 
Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 
 
Utgifter: 
Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 
 
Intäkter: 
YH-utbildningar: 449 500 kr 
Övriga intäkter: 1 098 746 kr 
 
Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 
för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 
kommunbidrag för hyran. 
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Staffan Lindroos Ulf Larsson  
Förvaltningschef  Verksamhetschef 

Vuxenutbildningen  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Vuxenutbildningen  
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Kommunledningskontorets svar avseende samråd kring 

detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr 1:8 m.fl., 

Tuvullsvägen.  

 

Sammanfattning 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-
Kärr 1:8. Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 
flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 
 
Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är tänkt för 
både tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för ny 
bebyggelse på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande släpp av 
naturmark i anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, rekreation och 
promenadstråk. 
 
Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 
tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. Planförslaget 
följer Samhällsbyggnadsstrategin samt Bostadsförsörjningsplanens intentioner. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget följer kommunens måldokument 
och bidrar till bostadsförsörjning i Ljungskile på ett hållbart sätt. Kommunledningskontoret har 
inget att erinra samrådsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 

Samrådshandling Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ljungs-Kärr 1:8 m. 
fl, Tuvullsvägen Ljungskile, 14 juli 2020. 
Översiktskarta tillhörande detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr m. fl, 
Tuvullsvägen. 
Plankarta tillhörande detaljplan för nya bostäder på Ljungs-Kärr m. fl, Tuvullsvägen. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna samrådsförslaget utan erinran 
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Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att bereda möjlighet för exploatering av ett mindre antal tomter för 
enfamiljsbostäder samt möjlighet för exploatering ett tjugotal lägenheter upprättade som radhus, 
parhus eller mindre flerfamiljshus. Planen föreslår cirka 25-bostäder i varierande 
upplåtelseformer på kommunal mark. Området är idag är helt obebyggd, men det finns 
befintliga byggrätter inom planområdet.  
 
Det aktuella planområdet har varit under framtagande under en längre tid, men komplikationer 
för främst block- och sten nedfall samt skredrisk har behövt åtgärdas innan ytterligare arbete har 
kunnat fortskrida. Bergssäkring är nu utfört. Planförslaget behandlar även hur renhållning samt 
kommunikationer, tillfart, parkering och andra tekniska aspekter hanteras inom planområdet.  
 
Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 
tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. Planförslaget 
är baserat på ett detaljplaneprogram som var föremål för samråd under sommaren och hösten 
2002. Programområdet består av tre etapper, varav den första detaljplansetappen antogs i juni 
2005. Planförslaget gör avsteg från planprogrammet genom att inte enbart föreslå enfamiljshus, 
utan även mindre flerfamiljshus föreslås i norra delen av planområdet.  
 
När förslaget ställdes ut för samråd 2009 så inkluderades en betydande del av det 
omkringliggande befintliga bostadskvarteret. Avgränsningen gjordes för att bland annat skapa 
en vägförbindelse mellan förlängningen av Tuvullsvägen med Kärrullsvägen för att möjliggöra 
genomfart för bland annat renhållning och räddningstjänst. Den tidigare avgränsningen 
inkluderade även norra delarna av Simmersröd för att uppdatera den gällande detaljplanen från 
1943 till befintliga förhållanden.  
 
Denna större avgränsning har sin grund i det planprogram som upprättades 2002. Planens syfte 
är däremot främst att möjliggöra för nya bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Det har 
även framkommit att den förbindelse som föreslagits mellan Tuvullsvägen och Kärrullsvägen är 
svår geotekniskt att genomföra, samt skapar olägenhet för befintliga bostäder. Kärrullsvägen är 
idag planlagd som gårdsgata och dimensionerna med smal gatubredd samt små svängradier på 
vändzon samt kurvor. Sammantaget medför det att större åtgärder måste utföras för att 
planlägga Kärrullsvägen till en allmän platsmark, gata. Eftersom inga åtgärder planeras för 
gatan, som en större vändzon eller koppling till Tuvullsvägen avses inte Kärrullsvägen och 
befintliga fastigheter längst med Kärrullsvägen ingå i avgränsningen för planområdet.  
 
Det befintliga bostadsområdet i norra Simmersröd föreslås heller inte att inkluderas i det 
aktuella samrådsförslaget. Inom detta område finns det ett par fastigheter där befintlig plan inte 
överensstämmer med verkligheten, men en ändring ställer krav på vändzoner samt andra 
åtagande som är komplicerade att utföra. Därför har bedömningen gjorts att inte heller inkludera 
detta område i detaljplanen.  
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Då problematiken för dimensionering samt vändmöjligheter på Kärrullsvägen kvarstår vilket 
försvårar för exempelvis renhållning föreslås det i detaljplanen att upprättas mark för gemensam 
renhållning vid infarten av området, i början på Ängsullsvägen.  
 
Renhållningsstationen är tänkt nyttjas av både de nya bostäderna på Tuvullsvägen samt 
befintliga fastigheter på Kärrullsvägen, Ängsullsvägen samt delar av Kärrängsvägen.  
Kärrbäcken kommer fortsatt att vara en viktig resurs både för dagvattenhantering, rekreation 
samt biologisk mångfald. Tillgängligheten till bäcken avses genom planförslaget att öka. 
Bäckens kapacitet för att omhänderta vatten är begränsad nedströms. Bäckens 
upptagningsområde är stort och tillflödet sker mestadels från öster om planområdet, från 
omkringliggande berg.  
 
Tillkommande exploatering i planområdet har en relativt liten påverkan på det totala flödet på 
Kärrbäcken. Uddevalla kommuns krav om lokalt omhändertagande gör att varje exploatering 
själv skall klara av att omhänderta skyfall och nederbördsmängder motsvarande 20-årsregn. 
Med ett lokalt omhändertagande blir påverkan på Kärrbäcken och passager nedströms inte 
negativt påverkade genom exploateringen.  
 
De utredningar som har utförts i planarbetet inkluderar den tidigare avgränsningen för 
detaljplaneområdet. Av de åtgärder som rekommenderas att utföras av utredningarna inom eller 
utanför planområdet har skred och bergssäkring redan utförts. Bedömningen är att det inte finns 
någon utredning som hindrar genomförandet av planförslaget. 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
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Bakgrund 

 

Uddevalla kommun har sedan tidigare pekat ut området längst Kärrbäcken i Ljungskile som ett 

område för bostadsbebyggelse. I ett planprogram från 2002 markeras ett område vid Utsiktsvägen, 

Kärrullsvägen och Kärrbäcken ut som framtida exploateringsområde. I fördjupning av översiktsplan 

för Ljungskile från 2008 så pekas området i närhet till Kärrbäcken ut som möjlig 

exploateringskorridor.  

Marken är sedan tidigare detaljplanelagd för bostadsändamål genom en stadsbyggnadsplan från 

1943, men avses inte att byggas ut enligt befintlig plan. Aktuellt planområde är en av de tre etapper 

som pekades ut i planprogrammet från 2002. Den första etappen i planprogrammet vann laga kraft 

2005 och är idag fullt utbyggd. 2009 påbörjades arbete med den aktuella planen, Tuvullsvägen 

Ljungskile m.fl. Planen ställdes ut för samråd 15 juni 2009, och ett informationsmöte för berörda 

sakägare ägde rum 15 september 2009. Vid tidpunkten bedömdes att de geotekniska förhållandena 

inte var tillräckligt tillfredställande och att vidare geotekniska utredningar bör göras för att 

säkerställa med hänsyn till hälsa och säkerhet.  

Efter att planen var på samråd under 2009 har arbetet varierat i intensitet. De utredningar som 

efterfrågades i plansamrådet har löpande utförts. Geotekniska åtgärder har implementerats för att 

planens lämplighet skall tillfredsställas. Vidare har den första etappen i planprogrammet exploaterats 

vilket visar på förutsättningar för en andra etapp inom området. Bedömningen har gjorts att 

föregående plansamråd från 2009 inte längre är anses aktuellt, och att nytt samråd skall utföras för 

att planens aktuella syfte, förutsättningar och konsekvenser kan samrådas med samrådskretsen. 
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Planens syfte och huvuddrag 

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:8. Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är tänkt för både 

tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.  

Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för ny bebyggelse 

på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande släpp av naturmark i 

anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, rekreation och promenadstråk.  

 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då den är förenlig med översiktsplanen, inte kan antas få ett betydande 

allmänintresse samt att planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. 

Allmänheten som är närmast berörd ingår i samrådskretsen för plan. 

Planen har tidigare planlagts med ett äldre reglemente av PBL samt redan genomgått 

samrådsmomentet. Då samrådet för planen genomfördes 2009 samt att större revideringar har 

gjorts av planförslaget så föreslås det därför åter vara lämpligt att samråda kring förslaget innan det 

går vidare i processen. Planförslaget föreslås också att handläggas enligt de nu rådande reglementet 

(PBL 2010:900). 

Detaljplanen ställs nu åter ut för samråd med berörd samrådskrets.  

 

 

 
 

 
 

 

 

Figur 1. Skede i planprocessen  

Källa: Uddevalla kommun 
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Plandata 
 
Läge, Areal & Avgränsning 
 
Planområdet ligger cirka en kilometer 

nordöst om Ljungskile centrum. Den 

tidigare avgränsningen vid det 

samrådsförslag som upprättades 2009 

inkluderade delar av äldre bebyggelse från 

Simmersröd samt flertalet befintliga 

bostadsfastigheter i Ljungs- Kärrområdet. 

Efter omtag av planarbetet har 

avgränsningen för det aktuella 

samrådsförslaget reviderats till att i 

huvudsak inkludera del av den kommunala 

stamfastigheten Ljungs-Kärr 1:8. 

Tillfart till området sker via Kärrängsvägen. 

Marken är till större delen flack och 

avgränsas mellan Kärrbäcken i norr och en 

bergshöjd i söder. Läget för exploateringen 

är gynnsam med närhet till bland annat 

befintlig infrastruktur, lokala 

kommunikationer, offentlig- och 

kommersiellservice samt naturområden.  

 

Planområdet avgränsas i norr mot den första 

etappen från planprogrammet, där kvarter 

för förskola och bostäder har uppförts. I öster 

gränsar planen till öppen slåttermark och I väster ingår Kärrängsvägen i planen. Etapp 3 föreslås 

enligt planprogrammet öster om planområdet Planområdets areal är cirka 2,6 hektar stort.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering i Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 

Figur 3. Planområdets avgränsning  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 
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Markägoförhållande 

 

Uddevalla kommun äger fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 där nytillkommande exploatering 

föreslås. Kommunen avser också att förvärva ett mindre skifte av fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:30. Till planen angränsande bostadsfastigheter är i enskild ägo. 

 

Planförslaget innehåller  
Kvartersmark 

Bostad                         ca 9 900 kvm 

Teknisk Anläggning   ca 200 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur                           ca 13 600 kvm 

Gata                             ca 2 050 kvm 

  

 

Sammanfattning av planförslaget 
 
Detaljplanen syftar till att bereda möjlighet för exploatering av ett mindre antal tomter för 

enfamiljsbostäder samt möjlighet för exploatering ett tjugotal lägenheter upprättade som radhus, 

parhus eller mindre flerfamiljshus. Planen föreslår cirka 25-bostäder i varierande upplåtelseformer på 

kommunal mark. Området är idag är helt obebyggd, men det finns befintliga byggrätter inom 

planområdet.  

Det aktuella planområdet har varit under framtagande under en längre tid, men komplikationer för 

främst block- och sten nedfall samt skredrisk har behövt åtgärdas innan ytterligare arbete har kunnat 

fortskrida. Bergssäkring är nu utfört. Planförslaget behandlar även hur renhållning samt 

kommunikationer, tillfart, parkering och andra tekniska aspekter hanteras inom planområdet. 

Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 

tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. Planförslaget är 

baserat på ett detaljplaneprogram som var föremål för samråd under sommaren och hösten 2002. 

Programområdet består av tre etapper, varav den första detaljplansetappen antogs i juni 2005. 

Planförslaget gör avsteg från planprogrammet genom att inte enbart föreslå enfamiljshus, utan även 

mindre flerfamiljshus föreslås i norra delen av planområdet.  

När förslaget ställdes ut för samråd 2009 så inkluderades en betydande del av det omkringliggande 

befintliga bostadskvarteret. Avgränsningen gjordes för att bland annat skapa en vägförbindelse 

mellan förlängningen av Tuvullsvägen med Kärrullsvägen för att möjliggöra genomfart för bland 

annat renhållning och räddningstjänst. Den tidigare avgränsningen inkluderade även norra delarna av 

Simmersröd för att uppdatera den gällande detaljplanen från 1943 till befintliga förhållanden.  



   
 

7 
 

Denna större avgränsning har sin grund i det planprogram som upprättades 2002. Planens syfte är 

däremot främst att möjliggöra för nya bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Det har även 

framkommit att den förbindelse som föreslagits mellan Tuvullsvägen och Kärrullsvägen är svår 

geotekniskt att genomföra, samt skapar olägenhet för befintliga bostäder. Kärrullsvägen är idag 

planlagd som gårdsgata och dimensionerna med smal gatubredd samt små svängradier på vändzon 

samt kurvor. Sammantaget medför det att större åtgärder måste utföras för att planlägga 

Kärrullsvägen till en allmän platsmark, gata. Eftersom inga åtgärder planeras för gatan, som en större 

vändzon eller koppling till Tuvullsvägen avses inte Kärrullsvägen och befintliga fastigheter längst med 

Kärrullsvägen ingå i avgränsningen för planområdet. 

Det befintliga bostadsområdet i norra Simmersröd föreslås heller inte att inkluderas i det aktuella 

samrådsförslaget. Inom detta område finns det ett par fastigheter där befintlig plan inte 

överensstämmer med verkligheten, men en ändring ställer krav på vändzoner samt andra åtagande 

som är komplicerade att utföra. Därför har bedömningen gjorts att inte heller inkludera detta 

område i detaljplanen.  

Då problematiken för dimensionering samt vändmöjligheter på Kärrullsvägen kvarstår vilket försvårar 

för exempelvis renhållning föreslås det i detaljplanen att upprättas mark för gemensam renhållning 

vid infarten av området, i början på Ängsullsvägen. Renhållningsstationen är tänkt nyttjas av både de 

nya bostäderna på Tuvullsvägen samt befintliga fastigheter på Kärrullsvägen, Ängsullsvägen samt 

delar av Kärrängsvägen.  

Kärrbäcken kommer fortsatt att vara en viktig resurs både för dagvattenhantering, rekreation samt 

biologisk mångfald. Tillgängligheten till bäcken avses genom planförslaget att öka. Bäckens kapacitet 

för att omhänderta vatten är begränsad nedströms. Bäckens upptagningsområde är stort och 

tillflödet sker mestadels från öster om planområdet, från omkringliggande berg.  

Tillkommande exploatering i planområdet har en relativt liten påverkan på det totala flödet på 

Kärrbäcken. Uddevalla kommuns krav om lokalt omhändertagande gör att varje exploatering själv 

skall klara av att omhänderta skyfall och nederbördsmängder motsvarande 20-årsregn. Med ett 

lokalt omhändertagande blir påverkan på Kärrbäcken och passager nedströms inte negativt 

påverkade genom exploateringen.  

De utredningar som har utförts i planarbetet inkluderar den tidigare avgränsningen för 

detaljplaneområdet. Av de åtgärder som rekommenderas att utföras av utredningarna inom eller 

utanför planområdet har skred och bergssäkring redan utförts. Bedömningen är att det inte finns 

någon utredning som hindrar genomförandet av planförslaget. 
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Förenlighet med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

Hushållningsbestämmelser  
 

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade före och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger i närheten riksintresse för kommunikationer enl. MB 3:8 genom 

avståndet till Bohusbanan och E6. Planförslaget bedöms uppfylla dessa kriterier utan att 

negativt påverka riksintressen för kommunikationer.  

Detaljplanen påverkar även indirekt Havstensfjorden som är ett riksintresse. Kärrbäckens 

avrinning leds ut i viken Ljungskile, som är ett känsligt vattenområde. Ljungskile avgränsas i 

väster av ett område som kan få viss påverkan på Havstensfjorden. Aspekter som är viktiga 

är exempelvis vattenkvalitén samt artrikedom för djur och växter. Bedömningen för 

planförslaget är att det inte på ett negativt sätt kommer påverka vattenkvalitén i 

Kärrbäcken eller hindra vare sig djur- eller växtliv, i och kring vattendraget, vilket gör att 

inga negativa konsekvenser tillkommer för Havstensfjorden.  

Miljökvalitetsnormer  
 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet.  

 

 
Områdesskydd 

 

Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-

områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde. Havstensfjorden klassas som ett 

Natura 2000-område och berörs indirekt av planområdet genom tillrinning från Kärrbäcken samt 

bäckens potential som plats för lekande fiskar. 

 

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för den biologiska mångfalden. Kärrbäcken 

samt omkringliggande slåttermarker är värdefulla dels för rekreation samt för ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald. Inga övriga kända områdesskydd finns inom planområdet. 
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Bedömning görs att de områdesskydd som finns kan få viss påverkan genom detaljplanens 

genomförande men att dess påverkan inte kan antas vara av betydande karaktär. 

 
 
Behovsbedömning 

 

Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 

utföras om planen bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan. Uddevalla kommun utförde 

2009-05-04 en behovsbedömning för att bedöma om planen kunde antas leda till betydande 

miljöpåverkan.  

 

Enligt ovanstående kriterier över planens förenlighet med miljöbalken bedöms den inte medföra 

betydande miljöpåverkan eller vara av en sådan grad att en miljökonsekvensbeskrivning skall 

komplettera planarbetet.  Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på 

riksintressen.  

 

Planen avser ett litet område på lokal nivå och inte bedöms medföra betydande påverkan enligt 

kriterierna av MKB-förordningens bilaga 4. Planförslaget strider inte heller inte mot översiktsplanen. 

Planen bedöms heller inte innebär någon konflikt med Miljöbalkens hushållnings- eller allmänna 

bestämmelser. Miljö och Stadsbyggnad bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 

medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs.  

 

Detaljplanen bedöms heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade 

kommunens uppfattning enligt Länsstyrelsesamråd 2009-04-28. Då inriktningen fortsatt är 

likvärdig så gör kommunen bedömningen att detta beslut fortfarande är aktuellt. 
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Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. De nationella mål som framförallt berör den aktuella detaljplanen 

behandlas nedan. 

Begränsad klimatpåverkan 

Målet en begränsad klimatpåverkan riktar sig främst mot en hållbar samhällsutveckling där fossila 

bränslen och växthusgaser skall minska. Nya exploateringar medför i regel en klimatpåverkan, men 

också möjlighet till att gynna hållbart byggande genom mer energieffektiva energisystem samt 

förutsättningar för hållbara transporter. Dessa mål ligger i linje med syftet för planförslaget. 

Exploateringen är belägen nära befintligt väg- och VA-nät och befintliga bostadsområden, på mark 

som sedan länge varit avsedd för bebyggelse. 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Målet om ett rikt odlingslandskap berör både matproduktion, kulturlandskap och biologisk mångfald. 

I enlighet med det nationella målet ses odlingslandskapet som en resurs som bidrar till samhället och 

naturen på flera olika sätt. För en god planering ska avväganden göras för samhällsnyttan, 

ekosystemtjänster samt livsmiljö. 

Ny bebyggelse föreslås på befintlig slåttermark. Ställningstagande har gjorts att markens tätortsnära 

läge samt relativa ringa vikt som produktiv jordbruksmark genom liten areal, hög flikighet inte gör 

marken tillgänglig för ett rationellt jordbruk. Marken har inte pekats ut av särskild vikt för biologisk 

mångfald eller habitat för djur- eller växtliv. Sammantaget görs bedömningen att planförslaget har 

viss negativ påverkan för ett rikt odlingslandskap. 

 

God bebyggd miljö 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

 

Planförslaget uppfyller dessa mål till stor del och anses utifrån detta mål bidra till god bebyggd miljö. 

Planen syftar till att förbättra befintligt bebyggd miljö genom att exempelvis säkerställa de 

geotekniska förhållandena. Ny bebyggelse syftar till att komplettera befintlig bebyggelse samt att 

erbjuda variation på upplåtelseform. Närhet till kommunikationer, kollektivtrafik samt 

miljöanpassning är viktiga aspekter i det fortsatta arbetet.   
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Tidigare ställningstagande 
 

Översiktsplan 
 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 

Översiktsplanen behandlar inte mark- och vattenanvändningen för detaljplaneområdet. Den 

redovisas istället i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile tätort.  

Ljungskile Översiktsplan 
 

Ljungskile Översiktsplan, en fördjupning av Uddevalla Översiktsplan 2002, antogs 2007-12-12 av 

kommunfullmäktige. En aktualitetsbedömning har gjort för Ljungskiles översiktsplan och den bedöms 

fortsatt gälla. Mark- och vattenanvändningen inom det avgränsade området berördes inte av den nya 

Översiktsplanen för Uddevalla kommun från 2010.  

 

Ljungskile översiktsplan anger det aktuella området som utvecklingskorridor för bostäder. 

Översiktsplanen anger inte några övriga restriktioner för området.  

 

Program till detaljplan 
 

 

 

Figur 4. Programkarta, Kärrområdet Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun 
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2002 upprättades ett planprogram där det aktuella området pekas ut för möjlig 

tätortsutveckling. Det för planen aktuella området är markerat som område A i 

programkartan. Planområde B har sedan tidigare detaljplanelagts och exploaterats med 

bostäder samt en ny förskola. Planområde C är tänkt att planläggas och exploateras i nästa 

etapp.  

I planprogrammet så föreslås planområde A att exploateras med villatomter. Genom beslut 

från samhällsbyggnadsnämnden så har inriktningen ändrats till förmån för en exploatering 

med både en- och flerfamiljshus. 

Avsteget från planprogrammet motiveras med att det är i linje med mål om god hushållning 

av mark samt god bebyggd miljö där marken får en effektiv användning.  

Detaljplaner 
 

Inom huvuddelen av planområdet gäller detaljplan, Lj 1 (14-LJU-468) fastställd av länsstyrelsen den 

26 mars 1943. Den omfattade en stor del av Ljungskile tätort, och det nu aktuella planområdet var 

avsett för enfamiljshusbebyggelse. 

Exploateringsområdet har ännu inte blivit fullt utbyggt och intentionen för utbyggnaden anses inte 

aktuell eller ta i hänsyn befintliga förutsättningar, varför en ny plan anses nödvändig.  

Inom planens norra del överlappas gällande detaljplan antagen den 15 juni 2005 med betäckningen 

Lj 129 (1485K-P2005/9). Genomförandetiden för planen varade till den 14 juli 2015. Den del av plan 

Lj 129 som berörs i det aktuella planförslaget är idag planlagd för allmän platsmark med ändamål 

Natur. Den berörda marken avses fortsatt att upprättas som naturmark.  

 

Övriga beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-08 om ändrad inriktning för detaljplanen. Beslutet 

innebar att detaljplanen ska pröva en högre exploatering med varierade boendeformer, både 

enfamiljshus och flerfamiljshus, till skillnad från att enbart exploatera villatomter i enlighet med 

planprogrammet. 

 

Genom den ändrade inriktningen för detaljplanen gjordes också bedömningen att ett nytt 

plansamråd krävs för att låta samrådskretsen se över det nya förslaget.   

 

Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 
Ställningstagande i VA-strategin (2015-12-09) är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och 

hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning 

och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på 

recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller 

annan olägenhet inte sker för omgivningen.  
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Övergripande miljömål Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har brutit ner de 16 nationella miljömålen till 6 lokalt övergripande mål, specifika 

för att vägleda arbetet inom kommunen. En lokal miljöstrategi (2013-03-14) tillämpas för att 

samordna och vägleda miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Genom den lokala miljöstrategin 

har de nationella målen specificerats till kommunala miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun.  

Uddevalla har som mål att genom samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar 

livsstil, där minskade utsläpp, hållbara transporter och användningen av hållbara energikällor är 

nyckelfrågor.  

 

Detaljplanen verkar för en effektiv markanvändning samtidigt som sociala och ekologiska aspekter 

integreras genom variation av bebyggelse, bevarande av naturmiljön kring Kärrbäcken och närhet till 

service. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 
Naturmiljö 
Pågående Markanvändning 
 

Förutsättning 

Planområdet består till större delen av obrukad slåtter- och ängsmark. Området har för närvarande 

EU-stöd för odlingsmark. I södra delen av planområdet finns ett bergsparti och i den norra delen 

rinner Kärrbäcken.  

Kärrbäcken och dess vegetationsridå är viktig att bevara. Bäcken är värdefull för växt- och djurlivet, 

för landskapsbilden och som vindskydd för planområdet och omkringliggande bebyggelse. Den 

föreslagna kvartersmarken är lagd på behörigt avstånd från de skyddsvärda områdena. 

Rekommendationen är att kvartersmark ska vara minst 10 meter från bäcken. Strandskyddet är 

sedan tidigare upphävt inom området och återinträder inte vid ny planläggning.  

Planområdet inkluderar även infarten till området genom Kärrängsvägen. Väster om planområdet är 

till stor del kvartersmark för bostadsändamål.   

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår i huvudsak ny kvartersmark på före detta åkermark. Planförslaget 

överensstämmer med de lokaliseringsställningstaganden som har tagits i den fördjupade 

översiktsplanen för Ljungskile tätort. Ytterligare lokaliseringsprövning för föreslagen 

bostadsbebyggelse föreslås inte att utföras i planarbetet.  

 

Kärrbäcken samt kringliggande vegetation föreslås att bevaras och utvecklas i planförslaget. 

Planförslaget ger fortsatt ett släpp för naturmark på 10 meter mellan kvartersmarken och 

Kärrbäcken. En förlängning av Tuvullsvägen kommer ske parallellt med bäcken för att sedan vika av 

sydost in i planområdet.  
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Natur och rekreation 
 

Förutsättning 

Området allra närmast Kärrbäcken har stora naturvärden och ett visst rekreationsvärde. Öster om 

planområdet finns ett varierat naturlandskap med ängsmarker samt en skogbeväxt bergknalle.  

Närhet finns till strövområden samt gång- och cykelvägar. Bergknallen söder om planområdet pekas 

ut som värdefull naturmiljö med ek- och triviallövskog med ädellövsinslag längst med 

nordsluttningen som delvis ansluter till planområdet. På norra sidan av Kärrbäcken finns det ett träd 

som är utpekat som skyddsvärt. Hotbilden mot trädet är främst om det närliggande vegetation växer 

igen ytterligare. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tar i anspråk slåttermarken mellan bergknallen och Kärrbäcken för bostadsexploatering. 

Tillgängligheten till bäcken är idag bristfällig och en exploatering kan möjliggöra för en bättre 

tillgänglighet av marken närmast vattendraget. Öppen ängsmark finns öster om området. Denna 

mark pekas i framtiden ut som utveckling för bostadsändamål.  

Bergknallen söder om området påverkas 

inte av planförslaget. Tillgängligheten till 

naturområdet på bergknallen är begränsad 

och förbättrande åtgärder för ökad 

tillgänglighet föreslås inte i planförslaget. 

 

Trädet som är utpekat som skyddsvärt 

kommer fortsatt att vara inom planlagt 

område för natur. Kommunen är huvudman 

och ansvara för skötsel. Intressekonflikt 

finns kring fördröjande av vatten, rekreation 

och bevarande av biotoper, likt trädet.  

 

 

Strandskydd 

 

Förutsättning 

Kärrbäcken är ett vattendrag som till vissa delar berörs av strandskydd. Öster om planområdet är 

vattendraget strandskyddat. Även i nordöstra delen av planområdet, som avses vara naturmark, 

gäller strandskyddet. Inom övriga delar av planområdet har detta strandskydd sedan tidigare 

upphävts eller troligtvis aldrig implementerats då marken sedan tidigare är planlagd. 

 

 

 

Figur 5. Lokalisering skyddsvärt träd  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Ingen planbestämmelse om 

upphävande av strandskydd bedöms 

behövas i detaljplanen då 

strandskyddet inte återinträder 

genom detaljplanen. Vid ytterligare 

utbyggnad av en Etapp 3 enligt 

planprogrammet, öster om det 

aktuella planområdet berörs 

strandskyddet. Ett natursläpp 

integreras i planen för att lämna 

strandkanten till Kärrbäcken 

fri för fauna, flora och 

människor.  

 

 

Kulturmiljö  
 

Arkeologi 
 

Förutsättning 

Ingen arkeologisk undersökning har utförts inom planområdet. Det finns en sedan tidigare känd 

fornlämning ungefär 100 meter väster om planområdet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Känd fornlämning bedöms inte påverkas av planförslaget. Marken som pekas ut för tillkommande 

exploatering har inga kända arkeologiska värden och är sedan tidigare planlagd för bostadsändamål.  

 

Kulturmiljövård 
 

Förutsättning 

Tätorten Ljungskile har behandlats i ett kulturmiljövårdsprogram. Området som pekas ut för 

kulturmiljövård tangerar planområdet delvis. Programmet behandlar boendemiljöer som är typiska 

för Ljungskile, bland annat äldre gårdsmiljöer och badortsarkitektur. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet ligger till större delen utanför kulturmiljövårdsområdet. I planprogrammet behandlades 

den gårdsmiljö som tidigare fanns i området, som inkluderade äldre ladugårdsbyggnader samt ett 

torp. I den första etappen tog en av dessa byggnaders struktur tillvara och används idag som 

flerbostadshus. Skalan i den aktuella detaljplanen möjliggör liknande bebyggelse inom planområdet. 

Planförslaget antas inte medföra några negativa konsekvenser för övrig kulturmiljövård i Ljungskile.  

 

 

Figur 6. Strandskydd (blå) i relation till föreslag bebyggelse (gul).  

Källa: Uddevalla kommun 
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Bebyggelse  
 

Bebyggelse och stadsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är idag oexploaterat. Området angränsar befintlig bebyggelse, som består av äldre 

enfamiljshus uppförda i 1-2 våningar i väster samt nyare flerfamiljsbebyggelse i norr uppförda i 2-3 

våningar. Ljungs-Kärrområdet håller på att förtätats och expandera, tillkommande bebyggelse är 

varierad med både flerfamiljshus samt enfamiljshus och uppförs i huvudsak i 1-3 våningar.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör att befintlig bebyggelse kompletteras med både en- och flerfamiljshus. 

Förslaget följer den utveckling och skala som finns i närområdet med variation på upplåtelseform och 

typ av bebyggelse. Planområdet föreslås bli något tätare och större i skala än angränsande 

enfamiljshusområde. Skalan på husen föreslås därför att vara som lägst närmast den befintliga 

enfamiljshusbebyggelsen, för att sedan vara större i östra delen av planområdet.  

En variation av bostäder föreslås inom planområdet för att skapa en dynamik och mångfald av 

bebyggelse. Bostäderna närmast Tuvullsvägen föreslås byggas med entréer mot gata. Entréer och 

byggnader placeras i närheten av gatan för att skapa ett omslutande gaturum och minska 

bullerstörningar på uteplatser.  

Närmast berget i södra delen av planområdet så föreslås komplementbyggnader och parkering att 

anläggas. Detta säkerställer tillräckliga solförhållanden för tillkommande bebyggelse. Samtidigt 

skapas en gemensam gårdsmiljö i mitten av flerfamiljshuskvarteret.  

 

Solförhållanden 

 

Förutsättning 

Planområdets solförhållanden är delvis topografiskt påverkade av den bergknalle som ligger i södra 

delen av området. Befintlig bebyggelse ligger väster om området. Tillkommande bebyggelse föreslås i 

planprogrammet att i framtiden öster om planområdet. 

 

Volymerna i solstudien är endast exempel och utformningen kan ändras i det slutgiltiga förslaget. 

Figur 8. Solförhållanden kl. 17 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 7. Solförhållanden kl. 09 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

I planförslaget så har en översiktlig solstudie tagits fram för att se hur befintlig bebyggelse påverkas 

av föreslagen bebyggelse samt hur tillkommande bebyggelse relateras till de förutsättningar som 

finns för solljus. 

I sydöstra delen av planområdet, närmast bergsknallen är solljusförhållandena mindre gynnsamma. 

Framförallt så är det under dagtid som soltimmarna minskar kraftigt. Planen föreslår därför att det 

inom detta område främst bebyggs med komplementbyggnader samt yta för parkering. Befintligt 

område väster om planområdet väntas påverkas minimalt av tillkommande bebyggelse. De bostäder 

som föreslås tillkomma i västra delen av planområdet är tänkta att vara friliggande enfamiljshus med 

liknade skala som befintliga bostäder väster om området, som inte väntas få en negativ påverkan av 

sämre solförhållanden.  

 

Gestaltning 
 
Förutsättning 

Regeringen antog 2018 nya politiska mål för gestaltad livsmiljö. Preciseringen av målen innefattar 

bland annat att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Detta uppnås bland annat genom att hållbarhet 

och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Att miljöer gestaltas för att vara 

tillgängliga för alla. Dessutom ska estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

ges möjlighet att utvecklas. 

 

Planförslag och konsekvenser 

I planområdet ges en tydlig ram för vart och hur stor exploateringen skall ske. Förslaget samspelar 

med omgivande bebyggelse i väster med en vidare utveckling av enfamiljshusområdet, för att sedan 

övergå till en tydlig kvartersbildning med möjlighet för gemensam innergård.  

Naturområdet närmast bäcken lämnas fritt från exploatering, men här ges möjlighet att rusta upp 

detta stråk för att öka tillgänglighet samt mervärden ur estetiska och kulturhistoriska värden. 

 

Gestaltningen av bebyggelsen genom exempelvis materialval eller takvinklar styrs inte i 

samrådsförslaget. Hänvisningar i planarbetet är närheten till kulturmiljövårdsområde för denna del 

av Ljungskile, som tidigare har präglats av gårdsmiljöer.  

 

 

Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 

Planområdet ligger inom en kilometer från Ljungskile centrum där ett brett serviceutbud finns. Precis 

norr om området finns förskolan Kärr.  

Planförslag och konsekvenser 

Inom planförslaget föreslås ingen ny offentlig eller kommersiell service att tillkomma. Närhet till 

befintlig service anses vara god. Möjlighet att ta sig till service genom att gå eller cykla anses god.  
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Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

En geoteknisk utredning har på uppdrag av Uddevalla kommun utförts av Bohusgeo (2011-06-23). I 

uppdraget har det bland annat geotekniken mot bäcken undersökts samt förutsättningarna för 

stabilitet, sättningar, påldjup och tillhörande faktorer för exploateringen av Ljung-Kärr 1:8. Dessutom 

har delar av området söder om planavgränsningen, som tidigare inkluderades i planområdet, 

undersökts.  

Marken inom exploateringsområdet utgörs av glacial lera. Sydväst och sydost om planen finns berg. I 

områden som utgörs med lera finns varierande djup från 0 till 27 meter. Närmast berg blandas 

område som utgöras av lera med berg i dagen. Markytan inom exploateringsområdet varierar mellan 

+6 och +10 meter. Kärrbäcken har ett djup på mellan 2- 2,5 meter.  

Utredningen av exploateringsområdet baserades på tidigare förslag om 10-talet enfamiljshus inom 

samma område. Bedömningen har gjorts att de resultat som ges i den geotekniska rapporten även 

beskriver förhållandet och förutsättningarna väl för den nu föreslagna byggnationen. Vidare 

kompletteringar kan behövas i projekteringsstadiet. 

Den geotekniska rapporten visar att släntstabiliteten mot Kärrbäcken är tillfredställande. Rapporten 

visar också att det finns förutsättningar för byggnation av bostäder inom föreslaget 

exploateringsområdet. Inom området så är grundläggningsförhållandena varierande och 

grundläggning skall ta hänsyn till de geotekniska förhållanden som finns. 

Söder om planområdet har förstärkningsarbeten utfört för att säkerställa stabiliteten i slänten mellan 

de två bergsknallarna. Jordskruvar har installerats vilket gör att stabiliteten anses tillfredsställande 

för befintlig situation.  

Planförslag och konsekvenser 

Markförhållandena bedöms ge förutsättningar för tänkt exploatering och klara av den last som 

tillförs utan att långtidssättningar uppkommer. På stora delar av området bedöms de generella 

rekommendationer som föreslås i den geotekniska rapporten uppnås. Rapporten visar att åtgärder 

kan behövas inom vissa delar av planområdet, och rekommenderar en detaljstudie när dessa 

exploateras.  

I rapporten så har även bakåtgripande skred utrett. Den visar att området närmast bäcken inte har 

tillfredsställande beräknad säkerhetsfaktor. Rekommendationen är att en säkerhetszon om 10 meter 

skall vara tillfredsställande för att inte framkalla bakåtgripande skred mot Kärrbäcken. Planförslaget 

föreslår att lokalgatan delvis skall gå i samma sträckning som den gjort tidigare för att sedan vika av 

sydost in mot planområdet. Vissa delar av lokalgatans sträckning kommer att vara inom 10 meter 

från bäckfåran. I projekteringen av vägen skall detta beaktas för att erforderliga åtgärder genomförs. 

I västra delen av området så föreslås en renhållningsstation, i närhet till bäckfåran. 

Renhållningsstationen kommer vara inom zonen om 10 meter från bäckfåran. Bedömningen görs att 
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stationen inte kommer tillföra en så pass stor last att ett anläggande kan antas medföra risk för 

bakåtgripande skred. Renhållningsfordon som skall serva stationen använder befintligt vägnät. 

Området söder om planområdet där förstärkningsarbeten har utförts genom bland annat jordskruvar 

har visa begränsningar av tillförande av laster samt schaktning. Slänten inom bland annat  

Ljungs-Kärr 1:44 har förstärkts med jordskruvar. Syftet med detta var att få tillfredsställande 

stabilitet för befintlig bebyggelse i och ovanför slänten, samt att det inte ska kunna gå något skred 

som skadar befintliga hus nedanför. I tidigare förslag var intentionen att antingen anlägga en 

vändzon eller en sammankoppling mellan Kärrullsvägen och Tuvullsvägen. Båda dessa åtgärder är 

möjliga, men inte optimala ur ett geotekniskt perspektiv. I denna handling har detta område utgått 

från planområdet.  

 

Bergtekniska förhållanden 

Förutsättning 

Södra delen av planområdet utgörs av en bergknall som har varit föremål för en bergtekniks 

besiktning.  Besiktningen pekade på behov av att åtgärder var brådskande för vissa delar av 

bergsknallen för att förhindra bergras samt blocknedfall.  

Dessa åtgärder utfördes sedermera och 2018-01-31 lämnade WSP in en besiktningsrapport på de 

utförda bergarbetena. Rapporten visar att det inte finns några anmärkningar på utförda arbeten och 

de bergstekniska förhållandena är tillfredställande.  

Planförslag och konsekvenser 

De bergstekniska förhållandena är i tillfredställande skick efter åtgärder. Besiktningar sker framöver 

kontinuerligt för att säkerställa bergets skick. Tillgänglighet till berget för dessa besiktningar och 

eventuella åtgärder föreslås i planförslaget ske via den vändzon som anlägg i exploateringsområdet.  

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. 

Rekreationsmiljöer för barn och unga finns vid Kärrbäcken. Tillgängligheten till området är 

idag något bristfällig då stora delar är utgörs av slåttermarker.  

Planförslag och konsekvenser 

Nytillkommande bebyggelse som möjliggörs i planförslaget är på nära distans till befintlig 

förskola. Plats för tillskapande av lekytor finns inom kvartersmarken för flerbostadshus. 

Lekmiljö finns i naturområdet runt Kärrbäcken, öster om planområdet samt i anslutning till 

befintlig förskola.  

Trafikmiljön anses lågfrekvent och säker. Rekreationsområden finns i nära anslutning till 

platsen och möjliggör för naturlek.  

 

Förutsättningarna för att barn och unga själva skall röra sig fritt finns i området. Unga har 
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även nära tillgång till kollektiva färdmedel samt separerade cykelbanor. Andra mötesplatser 

för unga hänvisas främst till Ljungskile centrum.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Området anses idag vara socioekonomiskt starkt.   

Planförslag och konsekvenser 

Inom området så föreslås olika typer av boendeformer att upplåtas, vilket bidrar till 

områdets mångfald.  

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska beaktas så långt det är möjligt. Inom respektive 

fastighet skall följa de krav som finns i boverkets byggregler.  

 
Hydrologiska förhållanden 
 
Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har gett Sweco uppdrag att göra en översvämningsutredning för Kärrbäcken 

(2015-02-04). I utredningen så har även frågor kring dagvattenhantering behandlats. Uddevalla 

kommun arbetar även med verktyget SCALGO Live för att analysera och planera åtgärder för 

dagvatten och skyfall. Därtill så har Uddevalla kommun antagit en dagvattenhanteringspolicy för att 

som påvisar hur dagvatten skall hanteras i kommunen.  

 

Området är idag till större delen oexploaterat och består till stor del av ängsmark. Marken är glacial 

lera med tämligen goda uttagsmöjligheter. Dagvattenhanteringen på området sker idag genom 

naturlig infiltration samt ytlig avrinning till Kärrbäcken. Kringliggande bostadsområde har efter en VA-

sanering fått nya dagvattenledningar som leder om vattnet till magasinering.  

 

Vid 50-årsregn eller större flöden av vatten finns naturliga ytavrinningsvägar vilka leder nedströms. 

Dessa ytavrinningsvägar sker främst i Kärrbäcken. Kärrbäcken fungerar idag som ett 

fördröjningselement för dagvattnet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny exploatering bedöms till stor del kunna ta hand om dagvatten inom kvartersmark genom naturlig 

infiltration. Marken bedöms endast vid extra stora flöden generera en underkapacitet för infiltration. 

Tillkommande bebyggelse bidrar till mindre naturlig infiltration och att flödet ökar något. Vid 

exploatering skall kommunens riktlinjer kring dagvattenhantering tillämpas och lokala 

fördröjningsmagasin skall anordnas. Området kommer att kopplas på det kommunala ledningsnätet 

som även inkluderar dagvattenledningar, som tar leder om dagvattnet nedströms.  
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Kapaciteten på dagvattenledningssystemet har blivit bättre sedan dagvatten- och 

översvämningsutredningen gjordes 2015 då nya dagvattenledningar har anlagts i befintligt 

bostadsområde väster om planområdet. Viss kapacitetsbrist finns i den kulvert som leder vattnet 

under järnvägen, väster om planområdet. Swecos utredningen visar att ökningen av flöde vid 

byggnation endast är marginell och att konsekvensen från ett 50-årsflöde i princip är identiskt med 

eller utan tillkommande bebyggelse.  

Bedömningen görs att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration samt lokala magasin 

inom kvartersmarken går att anordna. Systemet kopplas sedan tillsammans med det lokala 

dagvattenledningsnätet, vilket leder till bedömningen att den föreslagna exploateringen inte orsakar 

negativa konsekvenser för omhändertagande och fördröjning av dagvatten.  

 

Översvämningsrisk 
 

Förutsättning 

Översvämningsrisk finns i första hand från en ökad vattenmängd i Kärrbäcken. Kärrbäckens 

upptagningsområde är till stor del uppströms öster om planområdet. Den totala arealen för 

Kärrbäckens upptagningsområde är ungefär 185 hektar. Planområdet är 2,6 hektar stort och tillför 

därmed en liten del i den totala tillrinningen till Kärrbäcken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweco har i en hydrologisk utredning redovisat för de aktuella samt kalkylerade konsekvenserna av 

större vattenmängder upp till 50-årsregn. Områden som är känsliga för översvämningar är främst 

området nedströms Kärrbäcken, i anslutning till E6 och järnvägen, där markens höjd är lägre och 

passagerna under respektive del av infrastruktur är begränsad.  

 

Lokalt inom planområdet, där den nya exploateringen föreslås, finns idag två naturliga 

avrinningsvägar ner till Kärrbäcken. Dessa finns dels i ledningsrättsområdet i planområdets västra 

del, samt i ett bäckdike i planområdets östra del.  Exploateringsområdet har ett litet 

tillrinningsområde och har inga punkter som hotas av översvämningar idag. Området som skapar 

tillrinningen till planområdet utgör ungefär 5 hektar.  

Figur 9. Kärrbäckens 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Exploateringsområdet i planen väntas inte översvämmas lokalt eller genom att Kärrbäckens 

översvämmas. Vissa punkter finns nedströms på Kärrbäcken som belastas hårt vid kraftigare 

regnmängder.    

Vattnet har vägar att transporteras bort från exploateringsområdet samtidigt som det fördröjs lokalt, 

för att inte påfresta Kärrbäcken i större utsträckning än idag. Vid en förlängning av lokalgatan 

Tuvullsvägen förläggs även dagvattenledningar samt skapar ytterligare en väg för det lokala vattnet 

att omhändertas.  

De trycknivåer som kan uppkomma vid riktigt kraftiga regn kommer enligt Swecos utredningen att 

använda sig av avrinning på befintlig mark nedströms innan allt för höga trycknivåer beräknas 

uppkomma.  

Kärrbäckens fördämningseffekter bör delvis bejakas uppströms då denna sektion inte är lika känslig 

för översvämning, som sektionen är nedströms. Utredningen från Sweco visar att kapacitethöjande 

åtgärder bör utföras för att minska sårbarenheten i de nedre sektionerna, oberoende föreslagen 

exploatering.  

Sedan utredningen gjordes har en VA-sanering utförts vilket har förbättrat situationen. Bedömningen 

görs att ett genomförande av planförslaget inte kan antas leda till försämrade förutsättningar 

nedströms. Vid vidare exploatering uppströms i nya etapper bör däremot någon form av ytligt 

fördröjningsmagasin anordnas för att vidare minska trycket nedströms vid de känsliga passagerna.  

 
 

 
 

 

Figur 10. Planområdets västra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 11. Planområdets östra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Hälsa och säkerhet 
 

Elledning 
 
Förutsättningar 

Idag finns det en luftburen ledning som leds över Kärrullsvägen.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Befintlig luftburen ledning är inte en högspänningsledning eller av sådan kraft att den behöver 

ytterligare skyddsavstånd. Ledningen går att markförläggas. 

 

Förorenad mark 
 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. I samband med geoundersökning konstaterades 

det att marken inte bestod av någon främmande fyllnadsmassa och att inga föroreningar bedömdes 

förekomma.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en geoteknisk utredning har markradon undersökts. Genom provtagningar 

konstateras att det i östra delen av planområdet, vid förslagen kvartersmark för flerfamiljshus, har 

högre halter av markradon närmast bergsslänten. I övriga delar av området där ny exploatering 

föreslås består marken av förhållandevis täta jordlager vilka klassificeras som lågradonzon. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Inom det område där högre värden av radon föreslås parkering och komplementbyggnader att 

anläggas. Marken närmast riskområdet vid fastmarkspartiet bör undersökas innan byggnation sker 

och bebyggelse för stadigvarande vistelse inomhus bör här uppföras radonsäkert. 

 

Buller 
 

Förutsättning 

Trafikutredning har utförts av Soundcon (2019-10-30). Utredningen beräknar läget för 2019 samt en 

prognos för 2040. Trafik från främst E6 samt tågtrafik längst med Bohusbanan är enligt utredningen 

de mest betydande orsakerna till bulleruppkomst. Där den ekvivalenta ljudnivån domineras av 

vägtrafiken samt järnvägstrafiken dominerar den maximala ljudnivån. Utredningen visar att 

planområdet till stor del klarar de riktvärden för buller som ställs av Boverkets byggregler, både i 

nuläget samt år 2040.  
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Planförslag och konsekvenser 

Bullerutredningen visar att nytillkommande bebyggelse klarar av de riktlinjer som finns för både 

ekvivalent samt maximal ljudnivå. Placering och utformning av boningshusen anses kunna göras så 

att de uppfyller de krav som ställs enligt Boverkets byggregler. 

Luft  
Förutsättningar 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken skall beaktas vid planläggning.   

Planförslag och konsekvenser 

Den trafikökning som blir resultatet av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 

ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte. 

Gator och Trafik 
 

Trafik och gator 
 

Förutsättning 

Idag matas planområdet via Kärrängsvägen. Trafikvolymen av motorfordon är relativt lågfrekvent. 

Över Kärrbäcken finns idag en bro för motortrafik. Statusen för bron är godkänd och den väntas klara 

den ökning av trafikvolym som föreslås tillkomma.  

 

Tidigare gick Tuvullsvägen mellan Kärrängsvägen och Utsiktsvägen men efter exploateringen norr om 

planområdet 2005 togs denna vägsträckning bort. Idag så slutar Tuvullsvägen vid fastigheten Ljungs-

Kärr 1:30. 

 

 

Figur 12. Planområdet 1960, med Tuvullsvägen före detta sträckning. Vägen föreslås i samma 

sträckning söder om Kärrbäcken för att sedan vika av sydost i riktning mot fastigheten Ljungs-Kärr 

1:49. Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planområdet regleras idag av en äldre detaljplan från 1943, där många av vägarna som är planlagda 

inte har realiserats.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Tuvullsvägen föreslås att förlängas och förses med vändplan i anslutning till den nya föreslagna 

exploateringen. Förlängningen innebär en viss ökning av trafikmängden på Kärrängsvägen samt 

påverkar även den befintliga fastigheten Ljungs-Kärr 1:30. Ett skifte av Ljungs-Kärr föreslås att 

regleras till vägen för att skapa en trafiksäker koppling mellan Tuvullsvägen och Kärrängsvägen.  

 

Tuvullsvägen föreslås att till viss del anläggas i sitt befintliga läge. På den sträckan kommer gatan 

delvis att komma inom zonen på 10 meter från Kärrbäcken. I projekteringen av vägen skall hänsyn tas 

till att inte orsaka bakåtglidande skred mot bäckfåran.  

Kärrullsvägen föreslogs tidigare att förses med vändplan för att modernisera mot de krav som finns 

för snöröjning samt sophämtning. Det har visat sig vara geoteknisk väldigt komplicerat att utöka den 

vändzon som finns där idag. Det nuvarande planförslaget föreslår inte heller att knyta samman 

Kärrullsvägen med förlängningen av Tuvullsvägen då det också här finns geotekniska implikationer 

samt problematik med dagvattenavrinning. Området mellan fastigheterna Ljungs-Kärr 1:47, 1:49 

samt 1:44 avses inte att inkluderas i planområdet. Detta område var i föregående samrådsförslag 

föreslagit för lokalgata. Detta område är i kommunal ägo och är redan idag planlagt som Gatumark, 

däremot så avses det inte att byggas ut i enlighet med äldre plan. Detta markområde kan i framtiden 

eventuellt användas för gång- och cykeltrafik. 

 

Gång- och cykeltrafik 
 

Förutsättning 

Cykelväg finns längst med Utsiktsvägen samt gamla Uddevallavägen. Det finns även gång- och 

cykelväg från Kärrullsvägen till Frövallavägen. Det finns idag inga trottoarer i området.  

Planförslag och konsekvenser 

Lokalgatorna kan samutnyttjas mellan olika trafikslag då trafikmängden är låg. Större framkomlighet 

för framförallt gående kan skapas i naturområdet närmast bäcken. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Närmaste busshållplats finns på Uddevallavägen ca 300–400 meter från planområdet. Förbindelsen 

har en turfrekvens på ungefär en buss per timme i båda riktningar mellan Uddevalla - Ljungskile. 

 

I övrigt hänvisas till resecentrum i Ljungskile centrum, vilken har goda regionala tåg- och 

bussförbindelser. 

Planförslag och konsekvenser 

Den lokala kollektivtrafiken för området är bristfällig. Det finns heller inte några planer i dagsläget att 

utöka kapaciteten i planområdets direkta närhet. De regionala förbindelserna går att nå inom en 

kilometer från planområdet. 
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Parkering 

 

Förutsättningar 

Parkering hänvisas inom Uddevalla kommun till inom respektive fastighet. Allmän gatuparkering 

tillåts endast på anvisade platser. Kommunens riktlinjer för parkering gäller för planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Respektive fastighetsägare ansvarar för anordnandet av parkering inom respektive fastighet eller i 

nära anslutning till fastigheten. För område föreslaget med flerfamiljsbebyggelse är en gemensam 

parkering tänkt att anordnas i södra delen av området. Ytterligare besöksparkering kan även 

tillskapas här. Tomterna anses väl tilltagna och topografin är fördelaktig för tillgänglighetsanpassade 

parkeringsplatser.  

 
Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 

Hela planområdet blir verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen bygger ut vatten, 

spillvattenavlopp och dagvattenanslutning fram till respektive fastighet. Vid anslutning av 

respektive fastighet debiteras anläggningsavgift enligt kommunal taxa.   

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering skall i möjligaste mån omhändertas lokalt inom egen fastighet. Vid planering av 

fördröjningsmagasin, lokal infiltration eller övriga åtgärder skall Uddevalla kommuns krav och 

rekommendationer beaktas för dagvattenhantering. Planområdet kommer ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet för dagvatten och kopplas på det lokala dagvattenledningsnätet. 

 

El och tele 

Ledningsnät är utbyggt fram till planområdet. Fiber finns i området, ledningshavare hänvisar 

anslutningspunkt. För eldistributionsnät svara Vattenfall AB. 

 

Uppvärmning 
I Ljungskile har fjärrvärmenätet byggts ut. Det finns möjlighet för nätet att förlängas till planområdet. 

Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. 

 

Renhållning 

Sedan 2020 finns det ny nationell lagstiftning för avfallshantering och cirkulär ekonomi som skall 

beaktas för kommunens fysiska planering. Det innebär bland annat att kommunen genom sin fysiska 

planering skall tillhandahålla ren- och avfallshållning av fler typer närmare bostaden.  

 

Hanteringen av renhållning sker idag enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och sköts av 

Uddevalla Energi samt enskild aktör. Tillsammans med kommunens föreskrifter samt den nya 



   
 

27 
 

lagstiftningen tillämpas för planen möjligheten för tillskapandet av hushållsnära samlad 

avfallshantering.  

Renhållningen är en för planen viktig fråga då det i anslutning till planområdet finns ett befintligt 

bostadsområde där vägnätet gör det svårt att bedriva renhållning enligt de krav som finns idag för 

tillgänglighet av exempelvis renhållningsfordon. Tidigare i planarbetet var intentionen att bredda och 

förbättra dessa lokal- och gårdsgator så att större fordon avsedda att hämta sopkärl vid respektive 

fastighet, lättare kunde manövrera.  

På grund av kostnad och intrångsaspekter föreslås det istället tillskapas yta för gemensam 

renhållningsstation som upprättas på kommunal mark i västra delen av planområdet. 

Renhållningsstationen föreslås samutnyttjas med befintliga bostäder på Kärrängsvägen, 

Kärrullsvägen samt Ängullsvägen samt nytillkommande bostäder på Tuvullsvägen.  

Ytan som föreslås för renhållningsstation används idag för garageändamål av enskild. Då ytan är på 

kommunal mark och ingen nyttjanderätt finns för garaget avses det att tas bort. Ytan motsvara 

ungefär 200 kvadratmeter. 

 

Genomförandebeskrivning 
 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska samt 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen.   
 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  Augusti 2020  

Samråd     September 2020 

Underrättelse om granskning   Januari 2021 

Beslut om antagande    April 2021 

Laga kraft, tidigast    Maj 2021 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 
 
Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 
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Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt till bygglov om det är i enlighet 

med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren byggrätt.  

Kommunen kan efter genomförandetidens slut välja att ändra eller upphäva planen. 

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område skötas med kommunalt huvudmannaskap. 

Med allmän plats avses gata och naturmark. Kommunen ansvarar för att iordningställa samt 

underhålla den allmänna platsmarken.  

 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 

mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter, 

renhållningsanläggning eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning.  

 

Parkeringar ska anläggas inom kvartersmark enligt parkeringsnorm. Fastighetsägaren ansvarar för 

anläggandet. 

 

Ansvarsfördelning 
 

  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Allmänna vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

Enskilda vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Exploatör & fastighetsägare Fastighetsägare 

El, elektrisk kommunikation Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

(E) Renhållningsstation Uddevalla kommun  Uddevalla Energi 



   
 

29 
 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.   

 

Fastighetsbildning 
 

Fastighet Ägoförhållanden Bef. 
användning 

Förändring  Konsekvenser 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostäder, Natur & 

Gata 

Avstyckas till nya 

fastigheter 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostadsändamål Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:49 

Del av Ljungs-

Kärr 1:30 

Enskild 

 

Gata & 

Tomtmark 

Gata Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:8  

 
 
Fastighetsindelningsbestämmelser 
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att bildas.  

Den nya detaljplanen tillskapar ny kvartersmark som möjliggör exploatering. Om kommunen 

utnyttjar den nya byggrätten i egen regi eller om marken säljs till en extern exploatör ska i samband 

med detta en lantmäteriförrättning 

 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 

innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 

avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 

kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Rättigheter 
 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 

Befintliga Vatten- och avlopp samt dagvattenledningar sträcker öster om Ljungs-Kärr 1:30, 1:32 och 

1:47. Ledningarna kommer att gå över kvartersmark och kommer att skyddas genom ledningsrätt.  
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 
 

Planområdet berörs av Ljungs-Hälle GA:7 vilken är en äldre gemensamhetsanläggning för allmänt 

ledningsnät och gator för Ljungskile. Uddevalla kommun har sedan tidigare tagit över driften av GA:7 

och verkar som huvudman för allmän plats i området. Uddevalla kommun föreslås fortsatt att ta 

hand om den allmänna platsen i området.  

GA:5 belastar bostäderna norr om planområdet som har en gemensamhetsanläggning som går över 

naturmarken i norra delen av planområdet för att släppa ut vatten i Kärrbäcken. 

 

 
Tekniska frågor 

 

Geoteknik 

Exploatören svarar inom kvartersmarken för de kompletterande geotekniska undersökningar och 

åtgärder som kan komma att erfordras för uppförandet av byggnader, inklusive radonsäkrande 

åtgärder. Vid anläggningar som berör allmän plats och utbyggnation av gata svara Uddevalla 

kommun för eventuella kompletterande geotekniska undersökningar.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov/ 

bygganmälan. 

Buller 
BBR:s krav på ljudnivåer inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov eller bygganmälan. 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda fram till och med 

planområdet. Det kommunala bolaget Uddevalla Vatten AB står för drift och utbyggnad av VA-

ledningar fram till förbindelsepunkt. Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten 

kommer att uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. 
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Ekonomiska Frågor 
 
Infrastruktur 
Utbyggnad, underhåll samt iordningställande av allmän platsmark bekostas av Uddevalla kommun, 

Den allmänna platsen som finns i planen är natur, gator, gång- och cykelvägar. 

Inköp 
Uddevalla kommun står för ersättning av inköp av mark för planen genomförande 

 

Planavgift 
Detaljplanen genomförs i kommunal regi och kommunen står för kostnaderna för detaljplanearbetet. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas av sökanden, fastighetsägare eller kommunen beroende på 

villkor vid markköp eller när bygglov söks. Exploatören ansöker om och bekostar 

lantmäteriförrättning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande.   
 
Vatten och avlopp  

Varje fastighetsägare bekostar ledningsdragning på den egna tomten. Anslutningsavgifter utgår 

enligt gällande taxa. Uddevalla kommun svarar för drift och skötsel av anläggningar för vatten, 

spillvatten samt dagvatten inom allmän plats. 

Fjärrvärme  
.Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.  

Fastighetsägare 
Fastighetsägare bekostar åtgärder inom egen fastighet. Det inkluderar uppförande samt fortsatt 

underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastigheter.  

 

Kommunala intäkter 
Kommunen får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter i området. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställas synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 
 
 
 
 

Medverkande tjänstemän 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, uppdragsledande planarkitekt  

Andréa Zidek, handläggande planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

Övriga avdelningar 

 

Robert Börjesson, projektledare  

Sofia Stengavel, kommunekolog 

 

 

 

 

Martin Hellström   Hugo Bennhage 
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Handläggare 

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

 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om budget för 

delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om medfinansiering av 
delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 med 37 kr per invånare. 
 
Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, 
ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. 
 
För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 
utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 
innevarande år.  Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 
8 000 000 kr från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden 
och 1 milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 
medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 
funktioner/processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr och 
Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att 
möjliggöra förstudier och analyser.  
 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om  budget för delregionala utvecklingsmedel 
2021-2023. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka förslaget om medfinansiering av delregionala utvecklingsmedel med 37 kr 
per invånare. 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
Skickas till Fyrbodals kommunalförbund 
 



2020-08-20 
   

 

 
 

Till 
Fyrbodals medlemskommuner 

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 

 
INLEDNING 
Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regional 
utvecklingsstrategin påverkas vår process avseende remissförfarandet av budgeten för 
delregionala medel mot tidigare år. 
Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, 
ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är 
ett verktyg för att genomföra vår gemensamma verksamhetsplan och Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. 
 
FINANSIERING 
Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och 
VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt 
finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och VGR 50 %.  
De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för 
utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur.  
 
För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket innebär att 
kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga utvecklingsmedel vilket 
motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot innevarande år.  
 
Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr från 
Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 milj. kr från 
Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala medlen går Västra 
Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera funktioner/processledare hos 
kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra 
Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  
 

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT  
Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet vilket 
kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under september 2020 för att skapa 
möjlighet för kommunerna att komma med inspel inom de olika professionerna. De 
chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är näringslivsnätverket, 
utbildningschefsnätverket, kulturansvariganätverket och kommundirektörsnätverket. 



 

 

Budgetförslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i Direktionen den 
26 oktober 2020. 

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av 

storleksordningen 37 kr per invånare.  

 

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september 2020. 

 

Frågor besvaras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling  
tel. 0733-35 85 34 eller anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Lärk Ståhlberg 
Teamchef Samhällsutveckling    

 

 

 

mailto:kansli@fyrbodal.se
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Handläggare 

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

 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 

och budget 2021-2023 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om verksamhetsplan 2021-
2023. 
 
Medlemsavgiften för 2021 föreslås vara 36 kr per kommuninvånare. Förutom budgeten 
erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på de fem strategiska målområdena.  
 
Till de strategiska målområdena ska tas fram årliga aktivitetsplaner med mätbara 
delmål. Aktivitetsplanerna tas fram och fastställas i samråd med professionsnätverken 
efter det att direktionen fastställt verksamhetsplanen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att strategiskt målområde Digitalisering förändras så 
att skapande av gemensamma plattformar inte är en del av målområdet. Inga synpunkter 
föreslås lämnas på budget.   
 
I remissen efterfrågas också kommunernas ställningstagande till framtida finansiering 
för den sk Kommunakademien Väst (KAV) som är en samverkan mellan 
Fyrbodalskommunerna och Högskolan Väst. Till och med år 2020 har finansiering skett 
via tillväxtmedel. Från och med 2021 är dock bedömningen att detta inte är möjligt och 
att finansiering istället ska ske via en debitering utöver den ordinarie medlemsavgifter 
med 2,75 kr per invånare, beräknat på att samtliga kommuner ingår som part. För 
Uddevallas del blir det en ökad kostnad om cirka 150 tkr per år.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att värdet av deltagandet i KAV inte fullt ut 
motsvarar kostnaden och föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska avstå 
från fortsatt medverkan i KAV om det innebär kostnader utöver den ordinarie 
medlemsavgiften. Istället förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive 
organisations uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
Remiss om verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att Uddevalla kommun avser att avstå från fortsatt medverkan i Kommunakademin Väst 
(KAV) om det innebär kostnader utöver den ordinarie medlemsavgiften. Istället 
förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive organisations uppdrag, 
 
att skapande av gemensamma plattformar inte ska vara en del av det strategiska 
målområdet digitalisering, 
 
att i övrigt lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15 som yttrande 
över verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

Ärendebeskrivning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om verksamhetsplan 2021-
2023. Kommunledningskontoret lämnar följande synpunkter på remissen: 

Budget 

Medlemsavgiften för 2021 föreslås vara 36 kr per kommuninvånare.  
Kommunledningskontoret har inga synpunkter. 

Verksamhetsplan och strategiska målområden 

Förutom budgeten erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på de fem strategiska 
målområdena.  
 
Till de strategiska målområdena ska tas fram årliga aktivitetsplaner med mätbara 
delmål. Aktivitetsplanerna och de mätbara delmålen ska, enligt uppgift från förbundet, 
tas fram och fastställas i samråd med professionsnätverken efter det att direktionen 
fastställt verksamhetsplanen.  

Strategiskt målområde Digitalisering 

Under strategiskt målområde Digitalisering står bl.a. att ett strategiskt mål ska vara att 
det ”finns ett gemensamt arbete och samsyn kring digitalisering, innovationer och 
skapandet av gemensamma plattformar”.   
 
Kommunledningskontoret vill här lämna följande synpunkter:  
 
Uddevalla kommun har erfarenhet att driva gemensamma tekniska lösningar för alla 
Fyrbodals kommuner. Utifrån den erfarenheten är kommunledningskontorets 
uppfattning att ”skapandet av gemensamma plattformar” inte bör vara ett strategiskt 
mål.  
 
Ställningstagandet motiveras av att mognadsnivån när det gäller IT är väldigt olika 
inom en kommuns förvaltningar. Den är än större när olika kommuner jämförs. Den 
digitala mognadsskillnaden kommer att påverka takten på utvecklingsnivån och de 
kommuner som ligger långt fram och utvecklar tidigt kommer att hållas tillbaka.  
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En gemensam teknisk plattform för många användare har en trögare och mer 
komplicerad beslutsordning och det måste klarläggas vilka skall ha mandat att göra vad 
i plattformen och hur de tekniska plattformarna ska vara organiserade utifrån 
beslutsmandat.  
 
En stor gemensam plattform med tillhörande organisation innebär längre ledtider och 
längre och mer komplicerade beslutsvägar, verksamheter och användare kommer att 
beröras negativt av detta. En gemensam plattform innebär en större risk för dataläckage. 
Risken för att information som är sekretessbelagd röjs ökar.  
 
Kommunledningskontoret föreslår istället att Fyrbodal ska ha som strategiskt mål att 
utgå från efterfrågan hos kommunerna, att samverka utefter specifika behov och i 
mindre konstellationer.  

Framtida finansiering av Kommunakademin Väst  

I remissen efterfrågas också kommunernas ställningstagande till framtida finansiering 
för den sk Kommunakademien Väst (KAV) som är en samverkansform mellan 
Fyrbodalskommunerna och Högskolan Väst.  
 
Till och med år 2020 har finansiering skett via tillväxtmedel. Från och med 2021 är 
dock bedömningen att detta inte är möjligt och att finansiering istället ska ske via en 
debitering utöver den ordinarie medlemsavgifter med 2,75 kr per invånare, beräknat på 
att samtliga kommuner ingår som part. För Uddevallas del blir det en ökad kostnad om 
cirka 150 tkr per år.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att värdet av deltagandet i KAV inte fullt ut 
motsvarar kostnaden och föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska avstå 
från fortsatt medverkan i KAV om det innebär kostnader utöver den ordinarie 
medlemsavgiften. Istället förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive 
organisations uppdrag. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom 
oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen samt 
en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Genom samverkan blir Fyrbodal starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Vi vill nå längre. Tillsammans.



4

Vår vision: Det goda livet
Utgångspunkten för vårt arbete är visionen om Det goda livet, som vi har tillsammans med Västra 
Götalands regionen och de tre andra delregionala kommunalförbunden. Visionen är framtagen gemen
samt av Västra Götalandsregionen och de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland.

Visionen om det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och del
aktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och 
ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv.

Vägen till det goda livet förutsätter en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och social pers
pektiv. Vi vill vara ett föredöme när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle med en cirkulär 
och fossiloberoende ekonomi.

En ledstjärna för omställningsarbetet är FN:s globala utvecklingsmål. Dessa 17 mål antogs av FN:s 
medlemsländer 2015 och är en del av Agenda 2030. Kommunalförbundet strategiska utvecklings
områden och strategiska mål har en koppling till ett eller flera av de globala utvecklingsmålen.

De horisontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra 
allt arbete.
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Organisationens uppdrag
Fyrbodals kommunalförbund är kommunernas organisation. Förbundet är en politiskt styrd organisation 
och till karaktären en samarbetsorganisation. Genom att vara ett kompetenscenter och en specialistor
ganisation ska vi vara den samlande kraften i samverkan med medlemskommunerna för att stärka deras 
intressen och bidra till en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen.

Den regionala utvecklingsstrategin

Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 20212030 har skett parallellt med 
framtagandet av en ny treårig verksamhetsplan för Fyrbodals kommunal förund. De strategiska målom
råden och strategiska mål som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan ligger i linje med den nya 
regionala utvecklingstrategin samt utgör även delregional genomförandeplan. Utgångspunkter har även 
hämtas från den regionala kulturstrategin samt kraftsamlingen Klimat 2030.
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Våra ledord
Framåt
Fyrbodals kommunalförbund visar tydligt att vi är ett forum 
för utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett fo
rum för hållbar utveckling och tillväxt. Förbundet ligger i 
framkant och driver framåt på uppdrag av, med och för våra 
medlemskommuner.

Forum
Fyrbodals kommunalförbund är en självklar mötesplats och 
forum för samtal, samsyn, samarbete och samhandling ge
nom möten som är med och bidrar till nytta.

Flerstämmigt
Fyrbodals kommunalförbund är lyhörd i relation till alla sina 
medlemskommuner och har en god förmåga att låta flera 
stämmor höras. Flerstämmighet är en självklar del av kultu
ren.

Förtroende
Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med medlems
kommunerna utvecklat en relation som bygger på förtroende 
och tillit där delregionala frågor hanteras som gagnar både 
delregionen och den enskilda kommunen.
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För Fyrbodals kommunalförbund är samverkan en inte
grerad del i verksamheten. Vi arbetar bara med frågor 
som rör flera kommuner och ofta tillsammans med an
dra organisationer. 

Ett särskilt sätt att samverka för vår medlems kommuner 
är deltagandet i det 60tal nätverk som kommunalför
bundet driver. Genom dessa nätverk samverkar tjänste

personer och politiker från alla våra medlems kommuner. 
Det finns nätverk för förtroendevalda, chefer och för en 
lång rad olika professioner. 

Genom att arbeta tillsammans blir vi en stark röst och 
en stark partner till Västra Götalandsregionen och an
dra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Fyrbo
dals kommunalförbund med kunskap och kompetens.

Samverkan och nätverk
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Fyrbodals kommunalförbund är en ung organisation, bild
ad 2005. Även Fyrbodal som begrepp och som geografisk 
region är nya skapelser, jämfört med månghundra åriga 
begrepp som Bohuslän, Dalsland och de väl in arbetade 
namn en som våra medlemskommuner har.

Genom att öka tydligheten kring Fyrbodals kommunal
förbunds uppdrag och verksamhet stärker vi förbundets 
legitimitet, identitet och varumärke. På samma sätt stär
ker vi det geografiska varumärket Fyrbodal när vi kommu
nicerar och marknadsför vår delregion på ett gemensamt 
och framgångsrikt sätt.

Vi vill att alla i vårt område som är med och bidrar i det 
delregionala arbetet ska känna sig som ”Fyrbodalingar”. 
Orden Fyrbodals kommunalförbund ska signalera stolthet 
och framåtanda i enlighet med vår vision och våra fyra 
ledord. Det geografiska begreppet Fyrbodal ska förknip
pas med innovationer och livsmiljöer som lockar invåna
re, besökare och näringsliv till vår delregion.

Identitet
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Fyrbodalsregionen är en varierad delregion i Västra Götaland med städer och landsbygd, hav 
och sjöar. Här finns viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög 

kompetens, starka nätverk, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodalsregionen en rad utmaningar och möjligheter som 
hänger ihop med vår geografi och historiska utveckling. Här finns en blandning av små och medel
stora kommuner och en avsaknad av ett tydligt delregionalt centrum. Eftersom Fyrbodal är en ung 
skapelse sätter äldre administrativa gränser fortfarande sin prägel på kommunal samverkan, infra
struktur och rörelsemönster när det gäller arbete och studier. Samtidigt är Fyrbodal en gränsregion 
och det finns en stor potential i att bättre utnyttja närheten till Norge och det centrala läget mellan 
Göteborg och Oslo.

Demografiska förändringar, ett försämrat klimat och ekonomiska följder av Coronapandemin är an
dra utmaningar som kommer att prägla de närmaste åren. Det finns även en oro kring människors 
delaktighet i samhället och tilliten till det demokratiska systemet. Detta är utmaningar som kräver 
medvetna satsningar på att öka sammanhållningen och tryggheten i samhället.

Fyrbodals möjligheter och utmaningar
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Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina 
uppdrag med tydlig kvalitet och resultat redovisning, 
med en effektiv resursanvändning och med en god 
framförhållning inför förändrade finansiella förutsätt
ningar.

Finansiella mål

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, 
nivån kan dock variera över tid  
beroende av åtaganden som direktionen  
finner angelägna. 

• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga 
kostnaderna.

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både 
täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskot
tera medel i projekt där förbundet är projektägare.

• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med 
minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna 
och Västra Götalandsregionen bidrar med. 

Vägledande principer

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska 
förvaltas på ett betryggande sätt.

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och rikt
linjer för sin finansförvaltning.



11

Finansiering
Medlemsavgiften indexregleras årligen. För 2021 är 
avgiften 36 kronor per invånare. 

Förbundets projekt och verksamheter har särskild fi
nansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och 
övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna.

Årligen erhåller förbundet 10 miljoner kronor i form av 
delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalands
regionen under förutsättning att de växlas upp med 
motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver 
de delregionala utvecklingsmedlen får förbundet 
500  000 kronor av regionen för att finansiera för
studier och analyser.  De delregionala utvecklings
medlen uppgår således till 20,5 miljoner kronor per 
år. Medlen används dels för att finansiera utveck
lingsprojekt och verksamheter inom delregionen, och 
dels funktioner som arbetar som utvecklingsstrateger 
inom olika utvecklingsområden på förbundet.
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Ordinarie
Martin Carling (C), Dals Ed (ordförande)
Paul Åkerlund (S), Trollhättan (1.e vice ordf.)
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla (2.e vice ordf.)
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Jan-Olof Johansson (S), Lysekil
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Jan Hognert (M), Munkedal
Anders Arnell (M), Orust
Mats Abrahamsson (M), Sotenäs
Kent Hansson (S), Strömstad
Liselotte Fröjd (M), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Gunnar Lidell (M), Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Direktionen

Ersättare
Per-Erik Norlin (S), Dals Ed 
Monica Hanson (S), Trollhättan 
Michael Staxäng (M), Uddevalla 
Per Eriksson (S), Bengtsfors
Ulla Börjesson (S), Färgelanda
Ronald Rombrant (LP), Lysekil
Michael Melby (S), Mellerud
Liza Kettil (S), Munkedal
Lars Larsson (C), Orust
Birgitta Albertsson (S), Sotenäs
Lars Tysklind (L), Strömstad
Louise Thunström (S), Tanum
Bedros Cicek (KD), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Bo Carlsson (C), Vänersborg
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg
Michael Karlsson (M), Åmål

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna 
utses för fyra år efter ordinarie kommunalval. Ledamöter för 2019-2022 är:
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Kommunerna har dubbla uppdrag i att 
vara en leverantör av välfärdstjänster 
samt vara en samhälls och demokrati 
utvecklare.

Våra medarbetare är specialister inom 
sina respektive områden och är både 
intressebevakare och värdeskapare 
inom kommunalförbundets uppdrag.

I vardagen sker detta genom omvärlds
bevakning, verksamhet och kun
skapsutveckling samt i genomförandet 
av projekt, ledandet av professions
nätverk med mera.

Arbetet utgår från en tillitsbaserad 
organisations kultur.

Medarbetare
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Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklings
områden för perioden 2021-23. Inom varje område finns 
strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodals
regionen på cirka 10 års sikt. De strategiska målen ska ses 
som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan 
nås genom samverkan och gemensamma satsningar.

Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga aktivitets planer 
som beskriver kommunalförbundets insatser för att nå de 
strategiska målen. Aktivitetsplanerna innehåller mätbara 
delmål som följs upp kontinuerligt.

Strategiska
utvecklingsområden

Stöd, omsorg och hälsa

Kompetensförsörjning

och utbildning

Fysisk planering

och hållbara transporter

Näringsliv, kultur

och attraktionskraft

Digitalisering



15

Strategiskt utvecklingsområde

Stöd, omsorg och hälsa
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Stöd, omsorg och hälsa

Kvalitet och välfärdsteknik
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är 
kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och om
sorg  bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livs
kvalitet.

Barn och unga
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete 
främjar en ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.

Kompetens, FoU och samverkan
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete 
med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Ge
nom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta 
likartade arbetssätt.

Strategiska mål
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Strategiskt utvecklingsområde

Kompetensförsörjning och utbildning
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Kompetensförsörjning och utbildning

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå:
Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till Sve
rige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade stu
dier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. 
Vuxenutbildningen är väl utbyggd och möjliggör ett livslångt lärande.

Samverkan och tillgänglighet
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom 
exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är 
dimen sionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt 
kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla 
ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har 
jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön.

Strategiska mål
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Strategiskt utvecklingsområde

Fysisk planering och hållbara transporter
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Fysisk planering och hållbara transporter

Hållbart resande
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och 
invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering 
och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effekti
vitet även på landsbygden och i östvästlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, 
service och fritidsaktiviteter. Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Gemensam planering
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodals
regionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild 
Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbild
ning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraft
försörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi.

Samspel och utveckling
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och lands bygder. 
Trestadsområdet har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i 
hela Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål
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Strategiskt utvecklingsområde

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
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Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet
Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler 
arbets tillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en 
stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensknorska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan 
närings liv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för 
en god kompetensförsörjning. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och 
utveck ling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera 
sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda 
genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna näring
ar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, 
finan siärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodals-
regionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cir
kulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De 
företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

Kultur och attraktionskraft
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation 
och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för 
att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda förutsätt
ningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur och kulturarv och unika kultur
miljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.

Strategiska mål
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Strategiskt utvecklingsområde

Digitalisering
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Digitalisering

Innovation, kompetens och ledarskap
Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet 
samt att balansera dessa i takt med skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett ut
vecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring digitalisering, innovationer och skapan
det av gemensamma plattformar.

Infrastruktur och digital service
En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och 
bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, fö
retagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv 
för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

Strategiska mål
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Definitioner
Vision
Beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. Möjliggör långsiktig 
planering.

Strategiskt utvecklingsområde
Utvecklingsområde som identifierats som viktigt för att nå vi
sionen. Är vägledande vid fastställande av strategiska mål.

Strategiska mål
Strategiskt mål som är kopplat till ett strategiskt utvecklings
område. Är vägledande vid fastställande av aktivitetsplaner.

Verksamhetsplan
Beskriver förbundets verksamhetsinriktning, utveckling och 
strategiska mål utifrån visionen och de strategiska utveck
lingsområdena. Klargör vilken verksamhet som ska bedrivas i 
kommunalförbundet  de kommande tre åren.

Aktivitetsplan
Beskriver planerade aktiviteter, tidsplan samt uppföljning och 
utvärdering. Möjliggör att förverkliga och utvärdera verksam
hetsplanen. Revideras en gång per år.
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Budget 2021-2023 Basverksamheten

2021 2022 2023
Medlemsavgift 9 900 000 10 216 000 10 534 000

Finansiering Kommunakademin Väst? 0 750 000 750 000

Övriga intäkter 35 000 35 000 35 000

SUMMA INTÄKTER: 9 935 000 11 001 000 11 319 000

Personalkostnader  7 204 000 - 7 292 000  7 512 000

Bilersättningar  120 000  120 000  120 000

Politiska arvoden, ordförande och revision  400 000  400 000  400 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän  100 000  100 000  100 000

Konsultkostnader  100 000  100 000  100 000

Administrativa fasta kostnader  731 000  782 000  832 000

Administrativa rörliga kostnader (inkl. Kommunakademin Väst?) - 1 090 000  1 855 000 - 1 890 000

SUMMA KOSTNADER: - 9 745 000 - 10 649 000 - 10 954 000

BERÄKNAT RESULTAT: 190 000 352 000 365 000
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Remiss angående Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götaland 2021–2030 dnr RS 2018–05444 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun skall i eget yttrande besvara kommande regionala utvecklingsstrategi. 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 
med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.  
Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin samspelar ä en med tre andra regionala måldokument som 
ä  antagna av regionfullmä tige, som tillsammans bidrar till att uppfylla den gemensamma 
Vision Vä tra Götaland. Måldokumenten är alltså: 
- Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
- Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 
- Regionalt trafikförsörjningsprogram 
- Regional kulturplan. 
 
Utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom exempelvis den regionala klimatstrategin 
Klimat 2030, Regional transportinfrastrukturplan, den digitala agendan Smart region Vä tra 
Götaland samt den län övergripande strategin för jä stä ldhetsintegrering Jä ställt Vä tra 
Götaland 2019–2020. 
 
Uddevalla kommun ses som ett av regionens delregionala centra, framhåller i eget yttrande 
särskilt likvärdiga satsningar i infrastruktur i hela regionen och betonar vikten av digitalisering, 
kompetensförsörjning, samt barns hälsa i samband med tidiga levnadsår och tidig skolgång. 
Besöksnäringens villkor är sparsamt beskriven som kan stärka konkreta handlingsplaner, likaså 
marin och maritim utveckling. Elförsörjning till kommuner anses behöva prioriteras hårdare. 
Det finns också behov av att förstärka utvecklingsstrategin, gällande  
framtida samhällsberedskap för pandemi, alternativa omställningsstrategier och ökad kunskaps- 
och näringslivssatsningar inom området. 
 

Beslutsunderlag 

- Yttrande angående remiss av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–
2030, dnr RS 2018–05444   

- Tjänsteskrivelse KS2020/00261 Remiss angående Regional Utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021–2030    

- Remissversion, Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021–2030                                               
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 

- att  
 som svar på remissen lämna yttrande daterat 2020-09-22 

-  

Ärendebeskrivning 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 
med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 
innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 
 
Så hän er det ihop: 
Strategin har sin grund i det uppdrag/lag som Vä tra Götalandsregionen har från regering och 
riksdag att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi för län t, samt samordna 
genomförandet och uppföljningen av strategin. Strategin styr, tillsammans med 
regionfullmä tiges budget, Vä tra Götalandsregionens satsningar på regional utveckling. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, kommunalförbund, näringsliv, 
akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga 
myndigheter i det gemensamma arbetet med regional utveckling. 
 
Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet, där det goda livet 
förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den 
ekologiska. 
Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genomförandet av internationella och 
nationella utvecklingsstrategier. 
- På global nivå̊ finns Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. 
- På europeisk nivå finns sammanhållningspolitiken och tillvä tstrategin 
- Den gröna given med mål och åtgä der för klimatneutralitet fram till 2050. 
- På nationell nivå finns Strategin för hållbar regional tillväx  och attraktionskraft 2020, där en 
ny nationell strategi ska tas fram 2020. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin samspelar ä en med tre andra regionala måldokument som 
ä  antagna av regionfullmä tige, som tillsammans bidrar till att uppfylla den gemensamma 
Vision Vä tra Götaland. Måldokumenten är alltså: 
- Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
- Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Vä tra Götalandsregionen 
- Regionalt trafikförsörjningsprogram 
- Regional kulturplan. 
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Den regionala utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom exempelvis den regionala 
klimatstrategin Klimat 2030, Regional transportinfrastrukturplan, den digitala agendan Smart 
region Vä tra Götaland samt den län övergripande strategin för jä ställdhetsintegrering 
Jämstä lt Västra Götaland 2019–2020. 
 
Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraftsamlingar och 
fem vägledande principer: 
• Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om 
Vä tra Götaland till ett hållbart samhä le. Målet konkretiserar vad en sådan omställning innebä  
ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt perspektiv. 
• De långsiktiga prioriteringarna gä ler fram till 2030 och beskriver de fyra viktigaste områdena 
för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhä le. 
• De tvä sektoriella kraftsamlingarna gä ler fyra år i taget och revideras en gång per 
mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de långsiktiga 
prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan. 
• De fem vägledande principerna ska vä leda oss nä  vi genomför strategin genom att dels 
inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla våra arbetssätt. 
 
Uddevalla kommun betonar följande i kort sammanfattning; 
Uddevalla kommun ses som ett av regionens delregionala centra, framhåller i eget yttrande 

särskilt likvärdiga satsningar i infrastruktur i hela regionen och betonar vikten av 

digitalisering, kompetensförsörjning, samt barns hälsa i samband med tidiga levnadsår och 

tidig skolgång. 

Besöksnäringens villkor är sparsamt beskriven, som kan stärka konkreta handlingsplaner, 

likaså marin och maritim utveckling. Elförsörjning till kommuner anses behöva prioriteras 

hårdare. 

Det finns också behov av att förstärka utvecklingsstrategin, gällande  

framtida samhällsberedskap för pandemi, alternativa omställningsstrategier och ökad 

kunskaps- och näringslivssatsningar inom området. 

 
. 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Hållbar Tillväxt 
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Yttrande över remiss om Regional utvecklingsstrategi för 

Västra Götaland 2021-2030 

Sammanfattning 

Remissvar från Uddevalla kommun till Västra Götalands Regionen 
regionstyrelsen@vgregion.se. 
Remiss - Regional Utvecklings Strategi 2021–2030 Diarienummer RS 2018–0544 
 
Uddevalla kommun har tagit del av remitterat materialet, förslag, bilagor och övriga 
underlag på Västra Götalands Regionens, VGR, web. Övergripande och detaljerade svar 
på materialet ryms i nedanstående synpunkter på de frågor som VGR formulerat i 
missivet. 

Synpunkter 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
Strategiförslagets form, med ett mål, fyra prioriteringar, fyra tvärsektoriella områden 
och fem vägledande principer, är enklare att ta till sig och beskrivs inte lika omfattande i 
sin formulering som tidigare utvecklingsstrategi 2020. 
Det hållbara samhället utgår också från några förklarande ord, som återkommer i 
strategins olika nivåer. 
Det behövs dock en tydligare förståelse och motivering för prioriterade långsiktiga mål 
och dess koppling till valet av de fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna. Strategin är 
också övergripande och ibland på generell nivå, vilket innebär att kommande 
handlingsplaner kan sakna nödvändiga riktningar. 
 
Positiva omdömen/styrkor: 
Bra med begreppet prioriteringar, lättare att mäta resultat 
 

Förslag förädlingar eller förbättringar: 
Det finns behov av att förstärka skrivningen, gällande framtida samhällsberedskap för 
pandemi, alternativa omställningsstrategier och ökad kunskaps- och 
näringslivssatsningar inom området. Dessa utmaningar har av förståeliga skäl inte 
kunnat inrymmas under remisstid och produktion av utvecklingsstrategin. 
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• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle? 
Målet i sig är relevant och förnuftigt och beskrivs mycket väl genom nyckelorden 
robusthet, sammanhållet, jämlikt, öppet, fossilberoendet och cirkulär ekonomi. 
 
Förslag till förädlingar eller förbättringar: 
Regionen rekommenderas att vara mer mottaglig och tydlig i målarbetet kring de 
regionala kärnornas olika förutsättningar vad gäller transportinfrastruktur. Nyckelorden 
robusthet, sammanhållet och jämlikt upplevs som starka signaler i texten. Om 
tillgänglighet är en utgångspunkt, måste pendlingsstråkens jämlika förutsättningar 
prioriteras, att det inte bara blir ord. Bohusbanan och transportinfrastrukturen norr om 
det monocentriska Göteborg har hittills alltid nedprioriterats och alltför långa restider i 
pendling och begränsad klimatförbättring för arbetsmarknadsregionens kollektivtrafik 
får inte tillräcklig uppmärksamhet. Förslaget är att förstärka grundtexten med strävan 
av likvärdig tillgänglighet i alla delar av regionen, med fokus på de delregionala centras 
betydelse. 
 
• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för 
gemensamma insatser framåt? 
Bra utgångspunkt och förklaringsmodell i vilket sammanhang den regionala 
utvecklingsstrategin skall verka, dvs långsiktigt och där samverkan kan vara som störst 
och därmed ge störst effekt för många. 
De fyra långsiktigt prioriterade områdena kring kompetens, innovationskraft, knyta 
samman regionen och öka inkluderingen är relevanta. 
Strukturbildsarbetets processer och resultat är otydliga, kopplat till regionala 
utvecklingsstrategin, vilket kan skapa begränsad satsning på utvecklingsområden i 
andra delar av regionen, dvs utanför Göteborgs dominans. 
 
Förslag till förädlingar eller förbättringar: 
 
Prioriterat område 1, bygga kompetens - för bättre kompetensförsörjning och 
livslångt lärande. 
Området har bra fokus på efterfrågad kompetens från näringslivet, samtidigt 
individperspektiv och beskrivning av omställningsutmaningarna. I texten och dess 
utveckling, saknas regionens satsningar på funktioner som ökar tillgänglighet, utbud 
och flexibelt lärande via lärcentrafunktioner. I skrivningen bör regionen fortsätta främja 
utbildningssystem som via digitala plattformar, snabbare tillgodoser företagens och 
individer behov av kompetens och kunskap. Detta rimmar i så fall bättre med 
kompetensplattformsarbetet och regionens beslutade satsningar på utveckling inom 
området. 
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Prioriterat område 2, att stärka innovationskraften- för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv i framkant. 
En sedan länge etablerad bild av regionens fasta kunskapsintensiva områden. Möjligen 
är begreppet Hållbar industri nytt. 
Besöksnäringen nämns som viktig i text, men inte i handling eller utpekat som 
tillväxtområde med konkreta satsningar. Besöksnäringens villkor påverkar strategierna 
för tillgänglighet i resande och restider, finns tydligt i strategi för attraktion 2020 och 
borde rimligtvis få en tydligare ställning som ”industriellt område”, likvärdigt 
regionens fyra uttalade områden. Möjligen bör ett femte prioriterat område utvecklas 
då marina och maritima verksamheter, inklusive fiskenäringar och landbaserade 
odlingar upplevs bristfälligt beskrivna.  
Strukturbildsarbetet och de olika delregionernas förutsättningar är inte tydliga, vilket 
skapar ytterligare svårighet all lyfta bredden för regionens näringslivsförutsättningar. 
 
Hälsa och Life science är bra och relevant, men föreslås ges en extra tydlig skrivning 
på utveckling av forskning, kunskap, tjänster och produkter som kan förebygga 
pandemiska smittspridningar. En särskild satsning föreslås. 
 
Bioekonomi, bra och tydligt. 
 
Framtidens mobilitet, relevant på alla sätt, men skjuter lite spretigt. Fortfarande för 
snävt fokus på elektrifiering, då t ex den globala fordonsindustrin, i den snabba 
utvecklingen idag, gått samman i konsortium för bränslecellsutveckling. Förslag är att 
komplettera området med elektrifiering och andra nya energiformer för framdrift och 
för produktionsindustrin. 
 
 
 Prioriterat område 3, knyta samman Västra Götaland - för hållbar och 

förbättrad tillgänglighet. 
Utgångspunkten i denna långsiktiga prioritet är att infrastrukturen behöver utvecklas 
tillsammans med bebyggelseplan och tjänsteutveckling. I klarspråk innebär detta att 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik ges likvärdiga förutsättningar till utpekade 
regionala kärnor/delregionala centra. Här bör texten uttrycka detta. 
Regionen rekommenderas också att vara mer mottaglig och tydlig i utvecklingsstrategin 
avseende målarbetet kring de regionala kärnornas olika förutsättningar vad gäller 
transportinfrastruktur. Nyckelorden robusthet, sammanhållet och jämlikt upplevs som 
starka signaler i texten. Om tillgänglighet är en utgångspunkt, måste pendlingsstråkens 
jämlika förutsättningar prioriteras, att det inte bara blir ord. Bohusbanan och 
transportinfrastrukturen norr om det monocentriska Göteborg har hittills alltid 
nedprioriterats och alltför långa restider i pendling och begränsad klimatförbättring för 
arbetsmarknadsregionens kollektivtrafik får inte tillräcklig uppmärksamhet. Den 
regionala utvecklingsstrategin kan betona ambitionen om likvärdiga förutsättningar än 
tydligare. 
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Transportinfrastrukturen och godsökningar innefattar fler exporthamnar än Göteborg, 
detta saknas helt texten. Däremot beskrivs vikten av effektiva noder, där omlastning 
mellan transportslag kan ske, Effektiva noder beskrivs i pluralis, därför finns skäl att 
förtydliga regionens andra större hamnar för förstärkt intermodalitet. 
Arbetsmarknadsförstoring och branschutveckling inom besöksnäring, med ökad 
tillgänglighet föreslås förtydligas i grundtext och i punktens beskrivning av viktiga 
satsningar. 
 
 
Prioriterat område 4, öka inkluderingen- för tillit och sammanhållning 
Området mycket sakligt och välformulerat. Väl beskrivna utmaningar. Möjligen går det 
att förstärka vikten av att välfärd inte kommer av sig själv, utan att 
tillväxtförutsättningar och arbetsmarknad är viktiga komponenter för kommunernas 
förmåga till fortsatt välfärdsleverans. 
 
• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
De fyra kraftsamlingarna har, upplever vi, lite olika tyngd och innebörd.  
Relationen till den ovanliggande nivån, prioriterade långsiktiga områden, skiljer sig åt. 
Satsningen på att stärka Fullföljda studier upplevs inte ha en tydlig progression eller ett 
sammanhang med de långsiktiga prioriteringarna. Skolans ansvar åvilar kommunerna 
och det finns tveksamheter hur detta arbeta skall styras eller nå rätt typ av resultat i en 
regional utvecklingsstrategi. Skolan bär givetvis ansvar för att eleverna ska inhämta och 
utveckla kunskaper, men kan samtidigt själv inte bära ansvaret för barnets 
förutsättningar att vara mottaglig för detta. Förutsättningarna att klara skolan påverkas 
av bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och bakgrund.  
Även den psykiska hälsan har stor påverkan på möjligheterna att lyckas i skolan. 
Möjligen skall begreppet fullföljda studier förstärkas kring en kraftsamling för satsning 
på ungas levnadsvillkor.  
Den långsiktiga prioriteringen att bygga kompetens och kompetensförsörjning har ett 
helt annat perspektiv på vilka satsningar som är viktiga. Hur har kraftsamlingen 
fullföljda studier prioriterats i utvecklingsstrategin som en tvärsektoriell satsning?  
Om nu utvecklingsstrategin vill betona hälsosatsningar i tidiga skeden av uppväxten. 
 
Digitaliseringen är svårare att se resultat på men relevant som kraftsamling. 
Beskrivningens språk ligger nära det prioriterade områdets helhetstänk.  
Samtidigt berör den digitala omvälvningen väldigt mycket, men ändå önskvärt att 
prioritera tydligare avseende innehållet i en fyra-årig kraftsamling. 
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Elektrifiering är svår att förhålla sig till som kraftsamling på grund av den breda 
ansatsen av ett flertal satsningar. Att motivera fordonselektrifiering är snävt, då 
branschen också fokuserar på bränsleceller. Elförsörjning och fysisk planering är 
däremot en extremt angelägen fråga för fysisk planering, lagring och distribution. 
Regionen måste ännu tydligare kraftsamla för denna idag tillväxthämmande 
förutsättning att få ny eldistribution till kommunerna och dess företag.  
Vattenfalls etableringstid för ny elkraftsförsörjning i kommunerna är mellan 5–10 år, 
vilket inte är tillfredsställande. 
Då utvecklingsstrategin skall vara angelägen för många och större samarbeten, är detta 
mer motiverbart än bilindustrin och flygplan. Elektrifiering bör kraftsamla på fysisk 
planering. 
 
Cirkulära affärsmodeller upplevs vara helt rätt i tiden och rimmar mycket väl med 
EU:s regulatorer och kommunernas strategier. Här kan kommuner, näringsliv och även 
civilsamhället samverka allt mer. Relevant som kraftsamling. 
 
 
• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins 
genomförande? 
De fem vägledande principerna upplevs som ett bra ramverk och förhållningssätt för att 
säkerställa bred samverkan. 
- Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 
I texten pekar regionen på funktionella samband och samverkan. Det finns en utmaning 
inom regionens syn på remissarbete och beslutsvägar, kopplat till delregionala 
kommunalförbund och regionens berednings- och beslutsorgan. Regionens kommunala 
indelning är formell och motverkar ibland mer funktionell samverkan mellan 
kommuner. För att denna vägledande princip skall leva upp till intentionen, så måste 
nya samverkansformer och initiativ uppmuntras och bemötas likvärdigt. 
- Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande 
Bra formuleringar 
- Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera 
Bra formuleringar 
- Vi talar med gemensam röst 
Bra och viktigt 
- Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 
Bra och viktigt 
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• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av 
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 
bidra? 
De bohuslänska kommunerna arbetar intensivt med transportfrågor som kan förstärka 
regionens kapacitet och hjälper till att skapa resurser som idag inte finns i de nationella 
resurssystemen, än mindre i de regionala. Utvecklingsstrategin betonar området utifrån 
robusthet, tillgänglighet, jämlikt, klimatmässigt osv. Då också de vägledande 
principerna skall ge utrymme för nytänkande och nya samverkansformer, hoppas vi som 
samverkande bohuslänska kommuner i två kommunalförbund också kunna bli bemötta 
med tillit och bilden av att vi alla arbetar för regionens bästa. 
Vårt kommunsamarbete är helt i linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara 
transporter, där smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny 
teknik tillsammans bidrar till en utökad arbetsmarknad. 
Vår ambition är att bidra till regionens mål om hållbara transporter och blir en 
katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen Bohuslän-
Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. Här kan vi som 
kommunorganisationer bidra betydligt mer än idag. 
 
 
 
Anders Brunberg 
Kontaktperson remiss RUS 
Chef Hållbar Tillväxt 
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Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. 
Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver 
öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete 
mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver 
vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar 
på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Aktörer som bidrar till genomförandet av strategin är näringslivet och dess 
organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och 
forskningsinstitut, civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen 
och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, och 
strategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Tillsammans för en 
hållbar utveckling 
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTRA GÖTALAND TILL ETT FÖREDÖME 

FÖR OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

BYGGA 
KOMPETENS 

STÄRKA 
INNOVATIONSKRAFTEN 

KNYTA SAMMAN 
VÄSTRA GÖTALAND 

FULLFÖLJDA STUDIER DIGITALISERING 

ELEKTRIFIERING CIRKULÄRA 
AFFÄRSMODELLER 

ÖKA 
INKLUDERINGEN 

STRATEGINS MÅL 

STRATEGINS LÅNGIKTIGA PRIORITERINGAR 

ROBUST OCH SAMMANHÅLLET JÄMLIKT OCH ÖPPET FOSSILOBEROENDE OCH CIRKULÄRT 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 

TVÄRSEKTIONELLA KRAFTSAMLINGARNA 
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Så här läser du den regionala utvecklingsstrategin 

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraft
samlingar och fem vägledande principer: 

• Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av 
att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet konkretiserar vad en 
sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt 
perspektiv.

•   De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de fyra 
viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett 
hållbart samhälle.

• De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras en gång 
per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de 
långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan.

• De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför strategin genom 
att dels inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla 
våra arbetssätt.

Figuren beskriver den regionala utvecklingsstrategins beståndsdelar och hur de 
förhåller sig till varandra. Strategin har ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar och 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Den innehåller också fem vägledande principer 
för genomförandet. 



 
 

Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett 
hållbart samhälle. 



Strategins mål: 
Västra Götaland är ett 
föredöme för omställning 
Nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår 
gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Strategins 
mål pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och det formuleras 
enligt följande: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. 

Med ett hållbart samhälle menar vi att Västra Götaland är robust och samman
hållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 
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Tillsammans gör vi 
Västra Götaland till 

ett föredöme för 
omställningen till ett 

hållbart samhälle 
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Robust och sammanhållet 
I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både kända och oförutsedda 
utmaningar och vända dessa till möjligheter. Näringslivet har hög konkurrenskraft 
och en internationell erkänd förmåga att hantera tekniska utvecklingssprång, kom
petensförsörjning och ekonomiska förändringar. Det fnns en god beredskap att 
möta efekterna av ett förändrat klimat och andra omvälvande händelser. Ett samman
hållet Västra Götaland kännetecknas av hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett 
välfärdssystem med en god demokratisk förankring som gör att invånarna känner 
sig trygga. Varje människas potential blir sedd och förverkligad. 

Jämlikt och öppet 
I det jämlika och öppna Västra Götaland deltar varje människa i samhället på 
jämställda och jämlika villkor. Samhället är inkluderande och transparent, och invå
narna känner sig delaktiga. Olika platsers förutsättningar tas tillvara och det fnns 
ett samspel och utbyte mellan platser. Det öppna Västra Götaland är integrerat med 
omvärlden och har ett rikt utbyte nationellt och internationellt. Genom goda rela
tioner och samarbete med våra grannregioner bidrar vi till en hållbar utveckling 
både lokalt och globalt. 

Fossiloberoende och cirkulärt 
I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den privata och ofentliga 
sektorn föregångare som inspirerar och påverkar både det nationella och det inter
nationella miljö och klimatarbetet. Fossila bränslen och material ersätts med resurs
efektiva och biobaserade produkter och tjänster. I ett fossiloberoende och cirkulärt 
Västra Götaland kan och vill invånarna göra hållbara val och bidra med kreativa 
lösningar som begränsar miljö och klimatpåverkan. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Strategins mål 



Förutsättningarna i 
Västra Götaland är goda 
Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och består av 49 kommuner. Länet är 
stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det 
rika natur och kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till 
attraktionskraft i länets alla delar. 

Västra Götalands fyra regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde och 
TrollhättanVänersborgUddevalla som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, 
storlek och funktion. Samtidigt samspelar länets alla platser i ett ömsesidigt utbyte 
med omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och möjligheter. 

Västra Götaland är en öppen och internationellt konkurrensutsatt ekonomi 
som ofta påverkas tidigt av konjunktursvängningar i omvärlden. Sedan fnanskrisen 
2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt, med en koncentration till urbana områden. 
Tack vare globalt verksamma företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt väl
utvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation är Västra Götaland ledande 
inom kunskap, forskning och utveckling. Västsverige är en av de regioner i världen 
som satsar mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekono
mins storlek. 

Tillverknings och tjänsteföretag inom fordon, life science och kemi är inter
nationellt konkurrenskraftiga, där kvalifcerade företags och ITtjänster, byggverk
samhet och besöksnäring är de delar av ekonomin som växer snabbast. Andra starka 
och unika branscher som har stor betydelse i Västra Götaland är livsmedel, textil 
och mode, handel, möbler, flm, dataspel, logistik, maritima verksamheter, fyg 
och rymd. (Läs mer om Västra Götalands förutsättningar i bilaga 1.) 

Samhällsutmaningar som drivkraft 
Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi behöver samtidigt möta ett antal 
regionala och globala samhällsutmaningar. Klimatfrågan och att begränsa den glo
bala uppvärmningen är den mest omfattande utmaningen. Stora system ska ställas 
om. Komplexiteten i fera av samhällsutmaningarna gör att innovativa lösningar 
behöver arbetas fram gemensamt och tvärsektoriellt utifrån Västra Götalands förut
sättningar och styrkor. Näringslivet är viktigt för att bidra till utvecklingen av håll
bara produkter och tjänster som är globalt konkurrenskraftiga. 

Strategin tar sin utgångspunkt i följande samhällsutmaningar: 

• Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska 
mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska klimatpåverkande utsläpp 
inom bland annat transportsektorn.

• Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen ökar. 
Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens inne
bär behov av nya kompetenser.

• Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som riskerar att 
förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar många arbete.

• Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt beroende 
på var i länet de bor.

• De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare 
känner sig inte delaktiga i samhället.

• Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg. 
En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför många lider av 
psykisk ohälsa.
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Ett samlat och strategiskt regionalt 
utvecklingsarbete 
Med utgångspunkt i Västra Götalands förutsättningar och samhällsutmaningar 
ska vi bygga ett hållbart samhälle där vi ligger i framkant. 

De kommande årens arbete behöver fokusera på ett begränsat antal områden 
för att utveckla nya arbetsmetoder som leder till konkreta och varaktiga förändringar. 
Strategin pekar därför ut fyra långsiktiga prioriteringar där förändringstakten 
behöver öka. Samtidigt behöver det breda regionala utvecklingsarbetet fortsätta. 

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är omfattande, strategiskt 
och långsiktigt. Det omfattar utveckling inom kultur och upplevelser, föreningsliv, 
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, forskning och innovation, miljö och 
klimat och internationella samarbeten. Det omfattar även samhällsplanering av 
infrastruktur, bredband, kollektivtrafk och platsers utveckling samt arbete med 
folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Mångfalden av människor och etablerade samarbetsmiljöer ger oss resurser och 
förutsättningar att bygga stabila strukturer och omsätta kunskap i hållbara lösningar. 
Det regionala utvecklingsarbete som kännetecknar Västra Götaland är en styrka för 
att åstadkomma en innovativ omställning till ett hållbart samhälle. 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

8 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Fyra långsiktiga 
prioriteringar 
Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar fram till 2030: 

Prioriteringarna beskriver de fyra viktigaste områdena där vi behöver samverka 
och göra gemensamma insatser för att klara av att ställa om Västra Götaland till 
ett hållbart samhälle. Det är områden där förändringstakten måste accelerera eller 
där den gemensamma beredskapen för att klara ett antal banbrytande förändringar 
behöver stärkas. 

Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för 
Västra Götalands utveckling och där det behövs samverkan och gemen-
samma insatser för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. 

RUS 

LÅNGSIKTIGT 

ENSKILD 
AKTÖR 

SAMVERKAN 
KRÄVS 

KORTSIKTIGT 

Bygga kompetens 

– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Stärka innovationskraften 

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Knyta samman Västra Götaland 

– för hållbar och förbättrad tillgänglighet

Öka inkluderingen 

– för tillit och sammanhållning
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det fnns fera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad. För att Västra 
Götaland ska bli fossiloberoende och cirkulärt krävs nya kompetenser. Den pågående 
digitaliseringen och automatiseringen förändrar behovet och fördelningen av arbets
uppgifter. Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet behöver 
prioriteras. Vi behöver arbeta systematiskt med kompetensväxling utifrån arbets
marknadens behov. 

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens underlättas av en 
större arbetsmarknad och genom samarbeten mellan utbildningsanordnare, arbets
förmedlingen, arbetsgivare och branschföreträdare. Arbeten med högre utbildnings
krav har under en längre tid koncentrerats till urbana områden och många nyckel
kompetenser fnns i dag på en global arbetsmarknad. För att klara konkurrensen om 
kompetenser och arbetskraft måste Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo 
och verka på. Genom att vidga arbetsmarknaden över region och landsgränser ökar 
möjligheten att hantera och klara omställningen. 

När vissa yrken förändras eller försvinner och andra uppstår behövs nya sätt att 
arbeta med livslångt lärande och bildning. Det gäller exempelvis fortbildning, kom
petensutveckling, validering och strategisk kompetensförsörjning. Här behövs bredd 
och spets inom universitet och högskolor samt utbildning vid folkhögskolor och 
bildning vid studieförbund och föreningar. De gymnasiala och eftergymnasiala ut
bildningarna behöver snabbare anpassa och utveckla sätt att möta de förändringar vi 
står inför. Arbetsmarknaden behöver bli mer jämställd. Det behövs ett aktivt arbete 
för att minska könsstereotypa utbildnings och yrkesval och anpassa utbildningarna 
så att de blir attraktiva för fer invånare. 

Bygga kompetens 
– för bättre kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Att bygga kompetens handlar om att tillgången till 
kunskap och kompetens är avgörande för att samhället 
ska utvecklas. Utbildning och arbete är grunden för att 
människor och företag ska växa, men omställningen 
kräver också att vi lär och agerar utifrån ny forskning. 
När behoven av kompetens snabbt förändras blir 
möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Flera olika insatser krävs för bättre matchning och därmed ökad sysselsättning. Det 
handlar om vidareutbildning och kompletteringsutbildning för personer vars utbild
ningsbakgrund och kompetens inte möter kraven på arbetsmarknaden. Det handlar 
också om att validera kunskap och kompetens, särskilt bland nyanlända invånare. 
Samtidigt behöver både det ofentliga och det privata arbetslivet bli bättre på att ta 
tillvara mångfalden av arbetskraft. 

Såväl den privata som den ofentliga sektorn bromsas av arbetskraftsbrist. 
Det kan leda till att företag fyttar sin verksamhet ut ur landet och att den ofentliga 
sektorn inte klarar sina uppdrag. Enskilda företag har behov av både kvalifcerad 
arbetskraft och att utbilda befntlig personal. I dag saknas bland annat lärare och 
specialistsjuksköterskor, läkare, vård och omsorgspersonal, ingenjörer, program
merare, rörmokare, kockar och lantbrukare. Efterfrågan på kompetens inom fera 
stora yrkesgrupper förväntas dessutom stiga snabbare än utbudet, samtidigt som 
många går i pension och andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att bygga kompetens 

• Kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens
förändrade behov

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

• Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens kompetens och underlätta
utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Västra Götaland har lång erfarenhet av nära samarbete mellan forskningsintensiv 
industri, akademi, forskningsinstitut och ofentlig sektor. Det gör oss attraktiva 
som internationell samarbetspart och som plats för etableringar och investeringar. 
Genom att tydligt rikta ofentliga satsningar mot hållbarhet bidrar vi till globala 
mål samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. 

Samverkan och kunskapsöverföring blir allt viktigare när traditionella branscher 
vävs samman på nya sätt. De mindre företagens innovationsförmåga och snabba rörlig
het bidrar till ökad förändringstakt samt till nya produkter och tjänster på marknaden. 
Genom fortsatta satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer kan små och stora 
företag mötas och skapa större värden i samverkan med akademi, ofentlig sektor 
och andra organisationer. Tillgången till nätverk är viktig för tillväxt i nya företag 
och för att de ska stanna i Västra Götaland. 

I Västra Götaland fnns fyra särskilt kunskapsintensiva områden där näringslivet 
har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential: 

• Hållbar industri rymmer bland annat produktion, nya material, digitalisering
och cirkulära afärsmodeller.

• Hälsa och life science inbegriper utveckling av läkemedel, medicinteknik,
välfärdsteknik och innovationer inom hälso och sjukvård, med fokus på
precisionshälsa och digitalisering.

• Bioekonomi omfattar de blå och gröna näringarna med resurser kopplade till
vatten, skog och jord, till exempel livsmedel och grön kemi.

• Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordon och fygindustri och inkluderar
persontransporter samt logistik, inklusive elektrifering och ökad tillgång till
nya typer av tjänster.

Stärka innovationskraften – för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Att stärka innovationskraften handlar om att utveckla 
idéer med potential att skynda på omställningen och 
skapa värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar 
insatser för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande, 
att stimulera de mindre företagens innovationskraft, 
satsningar på internationellt starka kluster och utveck-
lade test- och demonstrationsplattformar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Strategi för innovation och smart specialisering 
Att identifera och prioritera områden med potential för internationell 
kon kurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specia lisering, har en 
central roll i EU:s regionalpolitik. Alla europeiska regioner ska ha en strategi 
för smart  specialisering för att ta del av strukturfondsprogrammens medel. 
Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin tar Västra Götalands-
regionen fram en separat strategi för smart specialisering för de kommande 
åren. 
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Vi behöver hela det dynamiska systemet – alltifrån stora kunskaps och export
intensiva företag, underleverantörer och tjänsteföretag till bredden av innovativa 
små och medelstora företag. De entreprenöriella inslagen i skola, högre utbildning 
och forskning är viktiga delar för att långsiktigt stärka företagsamhet och kapacitet 
för förnyelse. 

Den växande besöksnäringen och de kreativa näringarna är viktiga för en hållbar 
utveckling i hela länet och för att Västra Götaland ska behålla sin attraktionskraft. 
Förutsättningarna för att dessa näringar bidrar till mer hållbara konsumtionsmönster, 
till exempel genom att erbjuda upplevelser lokalt, är goda. Samtidigt behöver besöks
näringens aktörer inom såväl privat som ofentlig sektor agera gemensamt för att öka 
andelen hållbara jobb och minska näringens miljö och klimatpåverkan. 

Test och demonstration av innovationer i både pilotform och verklig miljö är 
ett sätt att hantera olika perspektiv, komplexitet och risker. Det förenklar möjlig
heten att skala upp, minskar tiden till praktisk användning och kan forma en tidig 
hemmamarknad för globalt framväxande lösningar. 

Nya innovationer måste dock integrera teknik och afärsmodeller med etik, lagar 
och regler. Ofentlig sektor behöver efterfråga och driva på olika satsningar inom 
innovation. Här kan ofentligprivat samverkan driva på omställningen genom att 
attrahera kompetenser och kapital för utveckling och produktion. Även sociala inno
vationer är viktiga i ett hållbart samhälle. Alla sektorer behöver bidra till nya lösningar 
som gör att människor mår bra och känner sig trygga och delaktiga i vardagen. 

Innovationskraften ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som konkur
rensfördelar och när invånarnas delaktighet och kreativitet tas tillvara. Ett aktivt 
deltagande i europeiska samarbeten kan synliggöra och sprida våra exempel interna
tionellt och ge oss inspiration och kunskap vidare i arbetet. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att stärka innovationskraften 

• Utveckla och nyttiggöra idéer med potential att öka takten i omställningen.

• Stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag.

• Utveckla insatser inom hållbar industri, hälsa och life science, hållbar 
mobilitet och bioekonomi.



Knyta samman Västra Götaland 
– för hållbar och förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att 
öka närheten mellan olika delar i länet men också 
med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. 
Vi vill göra det möjligt för människor och företag att 
nå varandra och att ha ett utbyte med omvärlden. 
Samhällsplanering är en viktig del av framtidens 
lösningar. Den fysiska och digitala infrastrukturen 
behöver utvecklas tillsammans med bebyggelse-
planering och tjänsteutveckling. 

Ett öppet, sammanhållet och fossiloberoende Västra Götaland är ett transportefek
tivt samhälle där nödvändiga transporter samordnas och koordineras, möjligheterna 
att pendla till utbildning och arbete förbättras och tillgången till service och kultur 
utvecklas. Vår geografska struktur med fera kärnor bidrar till en robust utveckling 
i hela länet. Vi verkar dessutom i en global omvärld, där inte minst samverkan inom 
EU är viktig för att lösa klimatutmaningarna. Förutsättningarna för en stark mega
region ökar genom att vi utvecklar infrastrukturen med grannregioner, till exempel 
i stråket Oslo till Hamburg. 

Järnvägen fortsätter att vara grunden i ett hållbart transportsystem för både 
gods och personresor, men det krävs stora investeringar för att öka järnvägsnätets 
kapacitet och fytta över transporter från väg till järnväg. Det sätter fokus på vår 
gemensamma förmåga att hitta nya fnansieringslösningar, liksom att länets kom
muner och Västra Götalandsregionen fortsatt står enade när det gäller att prioritera 
investeringar i infrastruktur. Skandinaviens största hamn ligger i Göteborg och sjö
farten är avgörande för svensk export, import och konkurrenskraft. Västra Götaland 
är därmed Sveriges transport och logistikcentrum och har stora möjligheter att 
utveckla, demonstrera och sprida hållbara lösningar för transport och logistik. 

Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas för 
att bättre hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, bebyggelse
planering, energiförsörjning och klimatanpassning. Lokalisering av verksamheter, 
bostäder och service kan bidra till mer jämlika villkor för invånarna och minska 
klimatpåverkan. Förutsättningarna för att resa hållbart är beroende av invånarnas 
geografska tillgänglighet till olika platser. Lösningarna måste därför anpassas till 
geografska skillnader och olika behov hos invånare och företag. Med riktade inves
teringar och information om hållbara resmöjligheter kan det hållbara resandet öka. 
Det fnns en stor potential i att öka gång och cykelresorna för de kortare vardagsresorna. 
Den fysiska planeringen och gestaltad livsmiljö ska utvecklas i samverkan. 
Människans behov ska vara utgångspunkt för hur livsmiljöer utformas. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



För att åstadkomma en hållbar stads och landsbygdsutveckling behöver vi fortsätta 
att utveckla metoder för lokal platsutveckling. Det möjliggör att ta tillvara olika plat
sers specifka förutsättningar för en hållbar lokal ekonomisk tillväxt. Platsutveckling 
handlar om att företag, kommun och föreningsliv ska samverka. En utgångspunkt är 
kulturarvet och den historia som utgör platsens identitet. En samverkan runt platsen 
gör det möjligt att hitta synergier mellan politikområden och underlättar utveckling 
inom bland annat ofentlig och kommersiell service. 

Digitaliseringen kan stimulera ökad resursefektivitet och utveckling av smarta 
tekniklösningar, tjänster och afärsmodeller. System för citylogistik med eldrivna och 
självkörande fordon behöver utvecklas, liksom efektiva noder för byte mellan trans
portslag i hela länet. Mobilitetstjänster för personresor i olika former är i en tidig 
utvecklingsfas. Det krävs satsningar både för tjänsteutveckling och för att ändra 
användarnas beteendemönster. 

Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta för att invånare och företag i hela 
Västra Götaland ska kunna bidra till och ta del av utvecklingen. Bredband och mobil
täckning är en förutsättning för digitalisering av många tjänster. Det gör det möjligt 
att arbeta på distans, vilket gör att vissa resor kan undvikas. Det i sin tur är bra ur 
miljö och klimatperspektiv. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att knyta 
samman Västra Götaland 

• Samverkan inom regional fysisk planering 

• Utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande 

• Fortsatt utbyggnad av bredband i hela länet 

• Ökad samverkan nationellt och internationellt  
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Öka inkluderingen 
– för tillit och sammanhållning 

Att öka inkluderingen handlar om att förbättra 
förutsättningarna för invånare som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att försörja och utbilda 
sig. Det handlar också om att öka människors 
tillit till varandra, till samhället och till demokratin. 

Potentialen hos varje människa behöver tas tillvara för att vi ska kunna skapa ett 
jämlikt och sammanhållet Västra Götaland. Arbetet bör vägledas av människors 
villkor, rättigheter och behov och utgå från invånarnas olika förutsättningar till 
infytande och delaktighet. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är 
grunden för en fungerande demokrati. 

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen måste minska. Det krävs 
även åtgärder för att säkerställa att inga invånare känner sig utestängda från möjlig
heten att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det är också nödvändigt 
med insatser för att alla ska ta del av den digitala utvecklingen – inte minst handlar 
det om att stärka invånarnas medie och informationskunnighet. 

Förutsättningarna att delta i samhällslivet varierar beroende på var man bor 
samt på ursprung, utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsätt
ningar och en rad andra faktorer. Personer med låg utbildningsnivå har till exempel 
generellt sett sämre hälsa än högutbildade, och utrikes födda har en längre väg in 
på arbetsmarknaden än inrikes födda. 

Tillsammans behöver vi förbättra möjligheterna för fer människor att arbeta 
och ha en egen försörjning. Det kräver större fokus på bland annat utbildning, 
språkkunskaper och validering. Dessutom stärks invånarnas livskvalitet och möjlighet 
till arbete med tillgången till sociala nätverk och mötesplatser. Kultur och förenings
livet bidrar till möten mellan människor, ökar tilliten och känslan av samhörighet 
i samhället och är en brygga mellan människor och myndigheter. 
Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för 
att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet be
tyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det ska vara enkelt att delta i omställningen till ett hållbart Västra Götaland utifrån 
givna förutsättningar, såväl i landsbygd som i tätorten och på platserna däremellan. 
Boendet och den ofentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap 
och segregation. Tillgång till bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förut
sättning för regional utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande 
livsmiljöer, både för dem som lever och verkar där och för besökare. Tillgången till 
kommunikationer behöver möta invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan 
måste minska. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att öka inkluderingen 

• Ge fer möjlighet till utbildning och egen försörjning 

• Skapa förutsättningar för större samhörighet och tillit mellan människor 
och till samhället 

• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar 

Strategin innehåller även tvärsektoriella kraftsamlingar. De fyra som gäller de 
första fyra åren är: 

Fullföljda studier 

Digitalisering 

Elektrifering 

Cirkulära affärsmodeller 

Kraftsamlingarna ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod. 
Kraftsamlingarna ska stärka arbetet inom de fyra långsiktiga prioriteringarna. 
En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Fullföljda studier 
Barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. En kraft
samling för fullföljda studier ger stora och långsiktiga vinster för såväl individen 
som samhället. För att komma framåt i arbetet krävs att parter med olika ansvars
områden, resurser och perspektiv samarbetar för att nå resultat. 

Skolan är en viktig plats för barn och ungas utveckling, men ansträngningarna 
för att fer ska gå ut skolan med godkända betyg har hittills inte varit tillräckliga. 
Andelen barn och unga som går vidare från grund och gymnasieskolan med full
ständiga betyg måste öka kraftigt. 

Förutsättningarna att klara skolan påverkas av bland annat föräldrarnas ut
bildningsnivå, inkomst och bakgrund. Stödet kan därför behöva anpassas utifrån 
livssituationen för respektive barn. Stödet behöver också ta hänsyn till fickor och 
pojkars olika förutsättningar. Det krävs även insatser för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan har stor påverkan på möjligheterna att 
lyckas i skolan. 

Insatserna bör fokusera på de tidiga levnadsårens betydelse för skolresultat, 
fysisk och psykisk hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Genom tidigt stöd 
till familjer för att främja språkutveckling, läsning och rörelseglädje kan vi skapa 
bättre förutsättningar för barnen i skolan. 

Skolan behöver bli bättre på att utjämna skillnader genom stöd till elever med 
sämre förutsättningar. Barnhälsovård, elevhälsa och sjukvård behöver samarbeta för 
en god och jämlik hälsa och för att främja barnens fysiska och psykiska välmående. 
Unga vuxna som inte fullföljt grundskolan och gymnasiet behöver få ytterligare en 
chans till utbildning, via exempelvis folkhögskola eller vuxenutbildning. 

FN:s barnkonvention ska omsättas från teori till praktik. Det handlar bland 
annat om att systematiskt göra barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem, 
och om att barn ska känna till sina rättigheter. Det handlar också om att barnets 
bästa ska beaktas i alla frågor som rör dem och barn ska få möjlighet att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Digitalisering 
Digitaliseringen genomsyrar både privat och ofentlig sektor. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka företagens konkurrenskraft, efektivisera ofentliga 
verksamheter och bidra till lösningar för ett fossiloberoende samhälle. Viktiga ut
vecklingsområden fnns bland annat inom automation i tillverkningsindustrin och 
välfärdsteknik i omsorg och hälso och sjukvård. 

Teknikutvecklingen bär på en stor innovationspotential. Samtidigt saknas 
tillräcklig digital kompetens och möjligheter att utveckla, testa och demonstrera 
nya lösningar. För att nyttja möjligheterna krävs att privat och ofentlig sektor drar 
åt samma håll. Utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för 
att möta förändringarna i industrin, där vissa yrken i dag fasas bort medan andra 
kommer till. Digitaliseringen ger till exempel ett ökat behov av kompetens inom 
programmering. 

Den ofentliga sektorns möjligheter att efektivisera och utveckla sin service 
genom digitalisering är stor. Ett exempel är arbetet med vårdinformationsmiljöer 
inom hälso och sjukvården. Digitaliseringen kan även skapa bättre förutsättningar 
för invånarna att få tillgång till information, få infytande i och vara delaktiga i sam
hällsutvecklingen. Det är samtidigt viktigt att bryta det digitala utanförskapet och 
ge alla jämlika förutsättningar att delta. 

Den snabba utvecklingen av artifciell intelligens (AI) förväntas göra ett bety
dande avtryck på en mängd olika områden, men AI kräver samtidigt stora mängder 
data med hög kvalitet. Tillgången på öppna data, digital information som fritt kan 
användas, bidrar till digital utveckling och innovation. Samtidigt ökar behovet av 
att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Elektrifering 
Elektriferingen av industrin och transportsektorn är en viktig del i arbetet för att 
minska klimatpåverkan. Den är samtidigt en av vår tids största industriella omställ
ningar. För att omställningen ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, 
både inom nya och befntliga kompetensområden. 

Elektrifering handlar om att utveckla hållbara lösningar inom fera olika sam
hällssektorer. Den nya tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga miljöer 
och labb för forskning, test och demonstration. Innovationsupphandling är ett 
verktyg för att produkter och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Ofent
ligprivat samverkan och fnansiering är en framgångsfaktor för sådana satsningar. 
Hemmamarknaden fungerar som en språngbräda för näringslivet att öka exporten 
till andra länder. 

I fysisk planering på kommunal och regional nivå behöver hänsyn tas till behov 
och förutsättningar för elproduktion och eldistribution. Produktionen av icke fossil 
energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektri
fering. Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och 
lagring. Elnätens distributionskapacitet behöver också byggas ut för att möta den 
stigande lokala efterfrågan på elefekt. För att elektrifera transportsystemet behöver 
vi prioritera att bygga ut laddinfrastruktur. Samhället behöver planera för och säker
ställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på leveranssäkerhet och 
fossiloberoende. 

Cirkulära affärsmodeller 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog 
och vatten är nyckeln till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. 
Samtidigt måste metaller och material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror 
cirkuleras tillbaka in i produktionen. 

För att skapa en biobaserad och cirkulär ekonomi krävs en resursefektiv utvin
ning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden trots att uttaget 
av biomassa ökar. Det krävs också nya afärsmodeller som fokuserar på lönsamhet 
och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Genom att näringslivet satsar på klimatanpassade 
produkter, bränslen, material och produktionsprocesser och testar dessa i nya afärs
modeller, öppnas många möjligheter för andra samhällssektorer att både haka på 
och driva processen vidare. 

Nya biobaserade innovationer behöver utvecklas och testas i stor skala, vilket 
ställer krav på strategiska satsningar samt på en gemensam och efektiv planering. 
Värdekedjor och materialföden måste vara transparenta för att möjliggöra dels att 
graden av återanvändning är hög i fera led, dels att skadliga ämnen undviks. Sam
tidigt behöver vi stimulera en ökad efterfrågan på biobaserade och cirkulära produk
ter och tjänster. Där kan ofentlig sektor vara en föregångare genom att ställa krav, 
upphandla och bidra till att skapa miljöer för att utveckla, testa och demonstrera 
nya afärsmodeller. 

Genom användardriven afärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, underlättar 
och stimulerar vi en hållbar konsumtion och livsstil. Här fnns ett stort engagemang 
från det civila samhället att delta i förändringen. Det civila samhället, kulturlivet och 
folkbildningen kan inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar 
livsstil, bland annat genom att öka intresset för återbruk, delning och klimatsmarta 
designlösningar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Så bidrar strategin till 
genomförandet av Agenda 2030 
I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och regionala nivåns betydelse. 
Vårt samlade regionala utvecklingsarbete bidrar till samtliga 17 globala 
hållbarhetsmål. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Till höger visas en preliminär bedöm-
ning av vilka Agenda 2030-mål som har starkast koppling till mål och 
prioriteringar i strategin. En fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att 
göras parallellt med remissbehandlingen av förslaget till strategi, för att 
tydliggöra hur dess genomförande och uppföljning ska bidra till att upp-
fylla Agenda 2030-målen. Resultatet av hållbarhetsbedömningen kommer 
vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om 
den slutliga strategin. 

När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalands-
regionen bland annat att använda indikatorer som bygger på nyckeltal 
för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 poängterar att samverkan, delaktighet och transparens är förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt genomförande och för det övergripande 
målet att ingen ska lämnas utanför. På samma sätt kräver den regionala 
utvecklingsstrategin kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt 
ansvar, där samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer 
är en förutsättning. I strategin föreslås fem vägledande principer som ett 
sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet av strategin. De speglar 

bland annat värdet av att öka invånarnas delaktighet och infytande över 
samhällsutvecklingen samt av att ta tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 

INGEN 
FATTIGDOM 

INGEN 
HUNGER 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 
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Vi tar tillvara olika platsers 
förutsättningar och möjligheter 
Västra Götaland är ett stort län med en stor variation av möjligheter och utmaningar, 
kopplade till olika platsers förutsättningar. Denna variation ska tas tillvara, vilket 
förutsätter att vi synliggör olika behov av utveckling. Vi behöver ha en funktionell 
samverkan över territoriella gränser och politikområden som utgår från de frågor 
som ska hanteras. Det kan innebära att invanda och administrativa gränser behöver 
utmanas. Kulturlivet som förenande kraft bidrar till att brygga över gränser. Genom 
samverkan mellan orter som har olika styrkor och funktioner kan utveckling ske 
både lokalt och i Västra Götaland som helhet. 

Vi ökar invånarnas delaktighet 
och infytande 
För att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart behöver invånarna ha möjlighet 
att vara delaktiga, ha infytande och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Rätten 
till delaktighet gäller även barn och unga, som ska få möjlighet att delta efter sina 
egna förutsättningar i frågor som berör dem. Att vara inkluderade främjar människors 
hälsa och stärker demokratin. Ett sätt att öka människors delaktighet och synliggöra 
olika perspektiv är interkulturell dialog. Vi verkar tillsammans för att så många som 
möjligt ska få möjlighet att delta i genomförandet av strategin och göra sina röster 
hörda. Först då kan vårt arbete bidra till Agenda 2030:s övergripande mål att ingen 
ska lämnas utanför. 

Fem vägledande principer 

Strategin pekar ut fem principer som ska vägleda oss i vår dialog och samverkan 
för genomförande av strategin: 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter 

Vi ökar invånarnas delaktighet och infytande 

Vi experimenterar för att lära, skala upp 
och implementera 

Vi talar med gemensam röst 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 

Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom 
att de inspirerar och utmanar oss i nya arbetssätt. De ska hjälpa oss att vidga perspek
tiven, öka delaktigheten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. 
De vägledande principerna är även ett sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Vi experimenterar för att lära, 
skala upp och implementera 
Genom att experimentera och skapa test och demonstrationsplattformar möjliggör 
vi lärande och innovationskraft för hållbar utveckling. Genom nya arbetssätt, meto
der och samverkansformer skyndar vi på utvecklingen inom områden där föränd
ringstakten behöver öka. Behovet av att fatta goda och snabba beslut under allt större 
osäkerhet ökar även behovet av att prova olika sätt att hantera beslutsprocesser under 
kontrollerade former. 

Att ta risken att misslyckas är en del i lärandet. Samtidigt ska vi ta tillvara 
det som redan fungerar bra. Då mobiliserar vi för att förverkliga och sprida hållbara 
lösningar och skala upp insatser som bidrar till att öka omställningstakten. 

Vi talar med gemensam röst 
När vi talar med gemensam röst lyssnar omvärlden. Det fnns en lång tradition av 
att ofentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället agerar tillsammans 
i Västra Götaland, med grannregioner och i andra internationella samarbeten. 
Gemensamma ståndpunkter kräver dialog, tillit och förtroende. Därför är det viktigt 
att de aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen i Västra Götaland enkelt kan 
mobilisera och enas i att gemensamt påverka och utveckla strategiska frågor nationellt 
och internationellt. Här är nätverk och samverkansarenor viktiga delar. Genom att 
tala gemensamt synliggör vi att Västra Götaland är en motor för Sveriges utveckling. 

Vi är modiga och 
förändringsorienterade ledare 
Stora förändringar kräver mod. För att öka takten i omställningen krävs gemensamt 
ledarskap, delat ansvar och strategisk samverkan. Vi behöver vara modiga, kreativa 
och förändringsorienterade och utveckla arbetssätt som hjälper oss i svåra prioriteringar. 
Vi behöver synliggöra, diskutera och hantera synergier och målkonfikter. Samsyn, 
fokus och uthållighet är nycklar för långsiktiga resultat, men det behövs också tillit 
och mod att ifrågasätta det invanda och beredskap för att hantera det oväntade. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Genomförande 
– från vad till hur 
Parallellt med att förslaget på strategi är på remiss 
fortsätter dialogen och planeringen av hur strategin 
ska genomföras utifrån de konkretiseringar, resurser 
och verktyg som behövs. Det kan till exempel handla 
om understrategier, budgetar och andra fnansierings-
former, mötesplatser, partnerskap, påverkansarbete 
och gemensam kommunikationsstrategi. Här önskas 
inspel från remissinstanserna i hur ni kan bidra till 
strategins genomförande. 

För att genomföra strategin behövs dialog och samverkan, kunskap och lärande 
samt resurser och verktyg. För att prioriteringarna i strategin ska få genomslagskraft 
behöver personella och ekonomiska resurser avsättas i budgetar och i planer för genom
förandet. Vi behöver konkretisera insatser i form av till exempel understrategier och 
överenskommelser. 

Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum fnns vår 
kontinuerliga dialog och samverkan. Kunskap och lärande samspelar och växelverkar 
med de insatser som vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. De vägledande 
principerna i fgurens bas vägleder oss i genomförandet. 

DIALOG 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Västra Götalandsregionen ansvarar för att 
samordna olika insatser för att genomföra 
strategin samt kontinuerligt utvärdera och 
följa upp arbetet med strategin. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett 
politiskt samverkansorgan mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunalförbunden i frågor 
om hållbar utveckling. Styrning och prioriteringar 
inom den regionala utvecklingsstrategin bereds 
genom samrådsdiskussioner i BHU, inför beslut 
i regionfullmäktige. 
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Dialog och samverkan 
Grunden för att strategin ska få genomslag är ett stort engagemang under hela 
genomförandet. Vi har alla olika mandat och resurser till vårt förfogande men 
ansvaret är delat. För att vi ska lyckas måste arbetet genomsyras av kontinuerlig 
dialog, delaktighet och gemensamma mötesplatser. Det krävs samverkan och part
nerskap över och mellan sektorer, och det krävs samverkan som kopplar ihop 
styrningen på fera nivåer – kommunal, regional, nationell och EU. 

Med stöd av de vägledande principerna och med utgångspunkt i de utvärde
ringar, uppföljningar och analysunderlag som tas fram kring strategin ökar möjlig
heterna till en gemensam rörelse framåt. Det är också genom dialog och samverkan 
som vi kan hantera de målkonfikter som kan uppstå om en positiv utveckling på 
ett område innebär en negativ på ett annat. 

Befntliga dialog och samverkanforum är en viktig grund i genomförandet, 
tillsammans med politiska samtal mellan regional och kommunal nivå. Västra 
Götalandsregionens årliga konferens Framtid Västra Götaland är en arena för kun
skap, dialog och samverkan för genomförandet av strategin. Men vi behöver även 
skapa nya mötesplatser och samverkansformer. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Kunskap och lärande 
Genomförandet av strategin ska utgå från aktuell kunskap om och analys av Västra 
Götalands utveckling samt länets utmaningar och styrkor i en föränderlig omvärld. 
Genom kontinuerlig risk och omvärldsanalys bygger vi upp en gemensam beredskap 
och förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter. 

De gemensamma insatser som görs ska följas upp och utvärderas i förhållande 
till strategins mål och prioriteringar (se bilaga 2 – Strategisk inriktning för uppfölj
ning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin). Enligt förordningen 
(2017:583) ska strategin ses över minst en gång varje mandatperiod. I samband med 
översynen planeras en utvärdering som ligger till grund för beslut om eventuella 
justeringar i strategin. 

Kunskapsunderlag och risk och omvärldsanalys skapar, tillsammans med upp
följning och utvärdering, ett underlag för gemensamt lärande och behovsmotiverade 
prioriteringar i arbetet framåt. 

Verktyg och resurser 
Strategins genomförande behöver konkretiseras i form av till exempel understrategier, 
handlingsplaner och överenskommelser. Det krävs även att strategins prioriteringar 
avspeglas i fördelningen av resurser. Omfattningen på åtgärder och insatser behöver 
matcha utmaningarna, och det är därför nödvändigt att arbeta för ökade ekonomiska 
resurser, från nationell och internationell nivå till Västra Götaland. EU:s fnansiella 
instrument återfnns bland annat i de program som styrs av EU:s sammanhållnings
politik, jordbrukspolitik och forskningspolitik. 

Genom ofentlig upphandling går det att rikta betydande resurser för att stödja 
omställningen. Innovationsupphandling är ett annat instrument för att utveckla nya 
produkter och tjänster. Exempel på verktyg och resurser för att genomföra strategin 
är våra olika personella och ekonomiska resurser, mål och styrdokument, budgetar 
och verksamhetsplaner, överenskommelser, upphandling, utlysningar av projekt
medel och idéburna ofentliga partnerskap. 
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Så hänger det ihop 
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den 
regionala utvecklingen i Västra Götalands län. 

Strategin har sin grund i det uppdrag som Västra Götalandsregionen 
har från regering och riksdag att utarbeta och fastställa en regional 
utvecklingsstrategi för länet, samt samordna genomförandet och upp-
följningen av strategin. Uppdraget fnns i lagen om regionalt utvecklings-
ansvar (2010:630). 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, kommunal-
förbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället 
samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma 
arbetet med regional utveckling. Strategin styr, tillsammans med region-
fullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens satsningar på regional 
utveckling. 

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda 
livet, där det goda livet förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Dessa tre dimensioner 
är beroende av varandra och förstärker varandra. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genom-
förandet av internationella och nationella utvecklingsstrategier. På global 
nivå fnns Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. På europeisk nivå 

fnns sammanhållningspolitiken och tillväxtstrategin Den gröna given 
med mål och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. På nationell 
nivå fnns Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2020, 
där en ny nationell strategi ska tas fram 2020. 

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar även med tre andra 
regionala måldokument som är antagna av regionfullmäktige. De ska till-
sammans bidra till att uppfylla den gemensamma Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. Dessa måldokument är strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen och det nationella uppdraget att ta 
fram regionalt trafkförsörjningsprogram och regional kulturplan. 

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom 
exempelvis den regionala klimatstrategin Klimat 2030, Regional transport-
infrastrukturplan, den digitala agendan Smart region Västra Götaland 
samt den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt 
Västra Götaland 2019–2020. 
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Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
innehåller ett antal områden som särskilt skapar synergier för hållbar 
utveckling och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Dessa områden 
är gestaltad livsmiljö, medie- och informationskunnighet, folkbildning, 
kultur och hälsa, idrott, kulturella- och kreativa näringar och platsutveck-
ling samt läsfrämjande. En fördjupad beskrivning och prioriteringar inom 
respektive område fnns att läsa i kulturstrategin. 

Trafkförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument för 
kollektivtrafkens utveckling. Goda möjligheter till studie- och arbets-
pendling, bostadsbyggande, infrastrukturutveckling samt lokalisering av 
verksamheter och service skapar tillsammans med kollektivtrafken en 
grund för ett hållbart Västra Götaland. Kollektivtrafken ska planeras 
både utifrån att minska transporternas påverkan på miljön och med 
hänsyn till dem som är beroende av en fungerande kollektivtrafk. 
Trafkförsörjningsprogram för år 2021–2025 är under framtagande. 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 
berör fera områden som bidrar till hållbar regional utveckling och som 
bygger på tvärsektoriell samverkan. Det handlar bland annat om digi-
talisering, innovation, hälsa och life science, kompetensförsörjning och 
förebyggande folkhälsoarbete. 
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Bilaga 1. Förutsättningarna för 
Västra Götaland är goda 
Remissversion regional utvecklingsstrategi 2021–2030  
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Förutsättningarna för Västra Götaland 
är goda 
Innehållet i denna bilaga är baserad på regionrapporten Vår bästa tid är nu 2018 och uppföljaren 
Var det bättre förr? 2020. Förutsättningarna beskriver ett nuläge och kopplar an till de 
samhällsutmaningar som är särskilt angelägna för den regionala utvecklingsstrategin.  

 

Ett Västra Götaland 
Västra Götaland är en stor geografisk plats med 1,7 miljoner invånare och 49 kommuner (2019).  
Länet är stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det rika natur- och 
kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till attraktionskraft i länets alla 
delar. Näringslivet karaktäriseras av stora globala företag och av handel med omvärlden.  

 

De flesta har det bra men skillnaderna ökar 
Invånarnas fysiska hälsa har förbättrats den senaste tioårsperioden och befolkningens medellivs-
längd har ökat. Invånarna i Västra Götaland är vid en internationell jämförelse nöjda med sina liv. 
Nio av tio invånare säger att de är nöjda med livet. En känsla av samhörighet, kompetens och 
självständighet ökar förutsättningarna för människors välbefinnande. Samtidigt som de flesta är 
nöjda ökar de socioekonomiska skillnaderna. Statistiken visar att skillnaderna ökar både mellan 
olika orter och mellan olika områden inom samma ort. De grupper som har det sämst har också 
svårigheter med att klara studier, komma in på arbetsmarknaden, få en bostad, har generellt 
sämre hälsa och deltar i mindre utsträckning i kulturlivet. Diskriminering på strukturell nivå är en 
faktor som bidrar till ojämlika villkor för invånarna. Den kan bestå av informella normer eller av 
formella regler och lagar i samhället. 

Välbefinnandet hos gruppen unga vuxna har minskat. Skolresultaten skiljer sig dramatiskt mellan 
olika områden. När personer själva svarar på enkäter är det också tydligt att invånare i resurssvaga 
områden bedömer sina möjligheter att göra något meningsfullt och utvecklas som betydligt 
sämre, jämfört med de som bor i mer resursstarka delar.  

Jämställdheten mellan kvinnor och män har ökat på många områden de senaste decennierna och 
de justerade löneskillnaderna har halverats på tio år. Trots detta är arbetsmarknaden fortsatt 
starkt könsuppdelad. I Västra Götaland är det brist på arbetskraft samtidigt som det råder en hög 
strukturell arbetslöshet. De som idag inte har arbete står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. En 
hög andel av de arbetslösa är utrikesfödda med kort utbildning. Andelen utrikesfödda av de 
arbetslösa har ökat från 40 till 60 procent sedan 2012. Däremot har ungdomsarbetslösheten 
minskat under samma period. 

 

  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1745f532-8874-44eb-839c-2ae4dd5a18f1/Regionrapport%2020181221.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1f2fe529-20da-4a7b-afdb-5532108978cb/Regionrapport%20VGR%202020%20Var%20det%20b%c3%a4ttre%20f%c3%b6rr_%20VGR-analys_2020-2%20ver.2.pdf?a=false&guest=true
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Antalet äldre ökar 
Den demografiska utvecklingen innebär en allt större andel äldre i befolkningen, och framförallt 
fler i antal. Befolkningsprognosen fram till 2040 visar att antalet personer över 80 år kommer att 
öka med omkring 65 procent. I antal handlar det om 55 000 fler personer. Den ökningen behöver 
mötas med resurser från samhällets sida. Den andel av befolkningen som försörjer de som inte 
arbetar riskerar att minska i framtiden. En lösning är höjd pensionsålder. Sysselsättningen, 
arbetskraftsdeltagandet i olika åldrar och produktiviteten är flera faktorer som spelar roll för 
utvecklingen. 

 

Klimatet dominerar miljödiskussionen 
Diskussioner om miljö domineras av klimatfrågan och det faktum att utsläppen av växthusgaser 
inte minskar tillräckligt snabbt. I Västra Götaland kommer en stor del av utsläppen från tung 
industri och från trafiken. Utsläppen genererade av individuell konsumtion sker till stor del 
globalt. När det gäller den biologiska mångfalden lever Västra Götaland inte upp till 
internationella konventioner på området och hotade arter drabbas. 

Det finns goda förutsättningar att utveckla mer hållbar produktion och konsumtion. Den 
offentliga sektorn kan vara ett föredöme genom att ställa krav i upphandlingar. Till exempel drivs 
kollektivtrafiken numera med förnybar energi. Näringslivet och företag ser allt oftare hållbarhet 
som en konkurrensfördel och en ökande andel av befolkningen är positiva till en hållbar 
konsumtion.  

 

Global ekonomi med stor handel 
I Västra Götaland finns flera stora företag som verkar på världsmarknaden och är starkt 
integrerade i de globala värdekedjorna. Sedan finanskrisen 2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt 
men med en koncentration till urbana områden. I Göteborgs lokala arbetsmarknad har närmare 
80 procent av den nya jobben (netto) skapats sedan 2010. Historiskt har Västra Götaland klarat 
sig väl under tidigare perioder med hög omvandlingstakt och klarat av att ställa om, återhämta sig 
och börja bygga något nytt med grund i de kompetenser som finns. En stark offentlig sektor och 
ett väl utvecklat system för att bygga innovationskapacitet har varit en viktig förutsättning för den 
förändringen.  

Västsverige rankas i EU:s regional innovations scoreboard som en av de mest innovativa regionerna i 
Europa. Samtidigt har Sverige tappat placeringar på andra listor som till exempel Bloombergs 
lista över innovativa länder, bland annat när det gäller att ta patent. Det finns en 
utvecklingspotential när det gäller att få innovationer till marknaden och att bättre nyttiggöra 
forskningsresultat. Västra Götaland har ökat sin specialisering inom forskning och utveckling och 
det är ett område som näringslivet satsar förhållandevis mycket på jämfört med andra regioner i 
världen. Det beror också på stora lärosäten, starka forskningsmiljöer och välutvecklade strukturer 
för innovation. Stora globalt verksamma företag som satsar på forskning och innovation är också 
i sig avgörande för att behålla och rekrytera kvalificerad arbetskraft till länet. Företagen bidrar till 
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en efterfrågan på kvalificerade företags- och IT-tjänster, vilket tillsammans med bland annat 
besöksnäringen är den del av ekonomin som växer snabbast.  

Den långa traditionen av internationell handel, utbyte och samverkan med omvärlden har lett till 
ett omfattande logistiksystem. I Göteborg finns nordens största hamn med 30 procent av svensk 
utrikeshandel och 60 procent av all containertrafik. En betydande del av godstransporterna går på 
väg, och belastar till exempel E6 och E20. Västra Götaland är både mottagare och avsändare av 
gods samt hanterar ett stort genomgående flöde, bland annat till och från Norge. Stora 
investeringar saknas på järnvägssidan, framförallt mellan Göteborg och Borås via Landvetter 
flygplats och mellan Göteborg och Oslo. Mer gods skulle kunna gå på järnväg men 
järnvägsinfrastrukturen tillsammans med kapacitetsbrister begränsar möjligheterna. Bristerna blir 
en broms för svensk tillväxt och ger extra utsläpp av växthusgaser.  

 

Branschstruktur med fokus på industri 
I Västra Götaland finns olika branscher som är starka, unika eller har stor lokal betydelse. 
Internationellt starka branscher finns inom tillverkning, kvalificerade tjänster, Life science och 
kemi. Fordonsindustrin är ett styrkeområde i världsklass inom produktion, forskning och 
innovationsförmåga som sysselsätter drygt 40 000 personer över hela länet men med en 
koncentration i Göteborg. Digitalisering och utvecklingen av eldrivna- och autonoma fordon 
driver fram en omstrukturering inom fordonsbranschen med nya affärsmodeller. Fokus på nya 
teknikområden ger ett förändrat behov av kompetens.  

Besöksnäringen ihop med kulturella och kreativa näringar bidrar till Västra Götalands 
attraktionskraft och skapar förutsättningar för sysselsättning i länets alla delar, med en 
koncentration till Fyrbodal och Göteborgsområdet. Besöks- och upplevelseindustrin är en viktig 
instegsbransch, framförallt för unga. Kvalificerade företags- och IT-tjänster, byggverksamhet och 
besöksnäringen är de delar av ekonomin som växer snabbast. Transport- och logistikbranschen är 
stor och finns i hela länet med tyngdpunkt i Göteborgsområdet. I Skaraborg är det tonvikt på 
livsmedel, möbelindustri, tillverkningsindustri och dataspel. Fyrbodal utmärker sig med 
flygindustrin, handel samt skog- och fiskenäringen. I Sjuhärad finns en lång tradition inom textil, 
mode och material men också maskinindustri.  

 

Inomregional balans  
Idén om en gemensam region där invånare och företag i Västra Götaland får förutsättningar att 
utvecklas är central i visionen om det goda livet. Platser, landsbygder, små och stora orter, städer 
och storstad, kompletterar varandra i ett nätverk. Varje plats i länet har specifika förutsättningar 
och sin egen historia samt samspelar med omgivningen utifrån sina olika förutsättningar och 
möjligheter.  

Västra Götalands regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde samt Trollhättan-Vänersborg- 
Uddevalla, som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, storlek och funktion. Orterna är en del i en 
unik struktur som ger förutsättningar för kvalificerad service, nyskapande och utveckling i hela 
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Västra Götaland. I områden med hög andel säsongsboende uppstår särskilda utmaningar kopplat 
till kommunal service och tillgänglighet. Närheten till Norge präglar gränsområdena. 

De olika förutsättningarna gör att möjligheterna för en hållbar utveckling, med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensioner varierar. 

En allt mer kunskapsintensiv ekonomi byggd på global arbetsfördelning har drivit på 
urbaniseringstrenden. Det förstärker obalansen mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden. 
Skillnaderna är betydande i till exempel utveckling av sysselsättning. Bostadsbristen är stor i 
nästan alla kommuner och det gäller i första hand personer med sämre socioekonomisk situation. 
På många platser är invånarnas förutsättningar att påverka sin livsmiljö låg. Genom att arbeta 
med gestaltningen av livsmiljön kan områden öka i attraktivitet och bidra till en minskad 
segregation och ohälsa.  

 

Hållbart resande och förbättrad tillgänglighet  
Transporter och mobilitet är ett sätt att kompensera för geografiska avstånd och förbättra 
tillgängligheten till arbete, handel och service. Ett annat sätt är att planera för att verksamheter 
och bostäder lokaliseras på ett sådant sätt att behovet av att förflytta sig minskar. Ett hållbart 
resande gynnas till exempel av förtätning och att bygga stationsnära. Större arbetsmarknads-
regioner till följd av ökad pendling bidrar till en ekonomisk koncentration med högre tillväxt. I 
takt med att transportsystemet har förbättrats har de lokala arbetsmarknadsregionerna blivit 
större i Västra Götaland. De senaste tio åren har antalet som pendlar i Västra Götaland ökat med 
närmare 20 procent. I flera kranskommunerna kring Göteborg pendlar uppåt 70 procent av de 
som arbetar till någon annan kommun.   

Klimatneutrala transporter 
Transporter står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Omställningen av hela 
transportsektorn till förnybara energislag tillsammans med digitaliseringen möjliggör att minska 
utsläppen på sikt. Hållbara transportsätt behöver utvecklas parallellt med att effektiviteten ökar i 
att kombinera olika transportslag. Omställningen från fossila till förnybara energislag pågår med 
flera olika alternativa bränslen, men på senare tid har det blivit ett ökat fokus på elektrifiering av 
transportsystemet. 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

Bilaga 2. Strategisk inriktning 
för uppföljning och 
utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin  
Remissversion regional utvecklingsstrategi 2021–2030  
 

 

 

  



2. 
 

Strategisk inriktning för uppföljning 
och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin  
 
Denna bilaga beskriver hur och när den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–
2030 ska följas upp och utvärderas. Den visar vad som krävs för att få till en systematisk och 
kvalitetsförankrad uppföljning. Utifrån den strategiska inriktningen i denna bilaga ska Västra 
Götalandsregionen ta fram en plan för uppföljning och utvärdering för att skapa en struktur för 
lärande och för att underlätta styrningen. Uppföljning innebär en beskrivning av hur 
strategiarbetet utvecklats över tid och hur den har fungerat. Utvärdering innebär en analys och 
värdering av strategins genomförande, resultat och effekter.  
 
Utgångspunkt för uppföljnings- och utvärderingsplanen är strategins mål att tillsammans gör vi 
Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.  
Utöver målet kommer strategins långsiktiga prioriteringar, tvärsektoriella kraftsamlingar samt 
genomförandet att följas upp och utvärderas. Samhällsutvecklingen i Västra Götaland följs 
kontinuerligt av Västra Götalandsregionen genom analyser och utredningar. Det ingår inte i den 
formella uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin men är en viktig del i att synliggöra 
utvecklingen och utmaningarna i Västra Götaland. 
 
Syftet med strategin är att peka ut riktningen för gemensamma insatser för Västra Götalands 
utveckling fram till 2030. Enligt förordningen 2017:583 ska den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet, det vill säga Västra Götalandsregionen, följa upp, låta utvärdera och 
årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Den 
säger också att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara integrerat i den regionala 
utvecklingsstrategin. Förordningen anger också att strategin ska ses över en gång varje 
mandatperiod. 
 
Under våren 2020 kommer Västra Götalandsregionen att göra en hållbarhetsbedömning av det 
förslag på strategi som gått ut på remiss. Utgångspunkten är de globala målen och delmålen i 
Agenda 2030. Resultatet från hållbarhetsbedömningen kommer att påverka hur strategin ska 
följas upp. I samband med att strategin beslutas kommer Västra Götalandsregionen att fastställa 
på vilket sätt det ska ske.  
 

Uppföljning och utvärdering 
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från ett flertal samhällsutmaningar där samverkan är en 
förutsättning för att skapa en omställning till ett hållbart samhälle. Komplexiteten i flera av 
utmaningarna innebär i sin tur svårigheter kopplat till uppföljning. Det är många aktörer som 
berörs på flera administrativa nivåer. Samhällsutmaningarna påverkas även av externa faktorer. 
Det är därför nödvändigt att avgränsa vilka och vems insatser som uppföljningssystemet ska ha 
fokus på. Det handlar även om såväl kvantitativa och kvalitativa resultat och effekter på både kort 
och lång sikt. Uppföljningen av strategin ska kunna visa hur den fungerar över tid vad gäller 
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resultat, genomförande och styrförmåga. Uppföljningen genomförs årligen och utgår från en 
mållogik där aktiviteter, dess resultat och effekter ska hänga samman, samt att det som 
genomförs ska bidra till målet för strategin. Bilden nedan visar vad som är tänkt att följas upp vad 
gäller aktiviteter, resultat och effekter samt på vilket sätt det sker.  
 

 

I samband med att strategin ses över minst en gång varje mandatperiod ska en utvärdering göras 
med syfte att synliggöra om något i strategin och dess genomförande behöver justeras. 
Utvärderingen ska innehålla rekommendationer för en utveckling och omprövning av 
genomförandet. Ett särskilt fokus ligger på kraftsamlingarna eftersom dessa ska ses över och 
justeras en gång per mandatperiod. En slututvärdering av strategin ska också göras där bland 
annat måluppfyllelse och resultat ska belysas. De årliga uppföljningarna är viktiga pusselbitar till 
utvärderingarna.  
 

Strategins mål 
Målet för strategin är: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. I strategin beskrivs ett hållbart samhälle som ett Västra Götaland som 
är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 

Om och hur målet uppfylls påverkas av flera faktorer som till exempel konjunktur och andra 
samhällsförändringar. Målet ska följas upp både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa 
uppföljningen kommer att avgränsas till att fokusera på hur både de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna genomförs och dess påverkan på målet. Upplägget av 
genomförandet samt strukturen kring hur de långsiktiga prioriteringarna och kraftsamlingarna 
följs upp blir därmed centrala.  

Likaså är de vägledande principerna viktiga för den mer kvalitativa uppföljningen. Det handlar 
bland annat om att visa på om och på vilket sätt de vägledande principerna har använts och om 
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detta till exempel har påverkat de beslut som tagits.  
 
Målet kommer även att mätas utifrån utvecklingen av ett antal övergripande indikatorer som 
finns i en indikatorbilaga. Indikatorer är mätbara, hämtas från etablerade källor och ska så långt 
som möjligt gå att hämta årligen. I första hand är det indikatorer som finns på regional nivå för 
målen i Agenda 2030. I bilagan är dessa indikatorer märkta med Kolada1. Statistik på delregional 
nivå samt fördelat på kvinnor och män redovisas när det finns tillgängligt. I samband med att 
strategin ses över kan nya indikatorer tillkomma.  

 

Strategins långsiktiga prioriteringar 
Strategins långsiktiga prioriteringar beskriver de fyra viktigaste områdena för samverkan och 
gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. De långsiktiga 
prioriteringarna ska gälla fram till 2030 och är:  
 

• Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 
• Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
• Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet  
• Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning 

 
Genomförandet och resultat inom de långsiktiga inriktningarna kommer att följas upp av Västra 
Götalandsregionen årligen. En mer detaljerad beskrivning av hur uppföljningen ska läggas upp, 
kommer i nästa steg att arbetas fram i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive 
långsiktig prioritering. För att tydliggöra vilka avgränsningar som görs ska det där framgå vad och 
vilka aktörers insatser som ska följas upp. Det är även av betydelse att det framgår på vilket sätt 
respektive långsiktig prioritering bidrar till strategins övergripande mål. Detta som en del av den 
kvalitativa uppföljningen av målet.  
 
Upplägget av det gemensamma genomförandet av en långsiktig prioritering ska utgå från en 
mållogik där det framgår hur valda aktiviteter kopplar till förväntade resultat samt effekter på 
kort, medellång respektive lång sikt. Aktiviteter, resultat och effekter ska målsättas. Det kan 
handla om såväl kvantitativa som kvalitativa mål. I de fall där målen inte är mätbara är det av 
betydelse att de är tydliga nog för att en bedömning ska kunna göras om de är uppnådda eller 
inte. Det är även av betydelse att det framgår hur genomförandet inklusive de vägledande 
principerna och dess påverkan på genomförandet ska följas upp. Även den hållbarhetsbedömning 
av strategiförslaget som genomförs under våren 2020 kommer att ligga till grund för hur de 
långsiktiga prioriteringarna ska följas upp utifrån dess bidrag till Agenda 2030.  
 
 

 
1 I Kolada (www.kolada.se) återfinns bland annat nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med 
uppföljningen av deras insats i Agenda 2030 målen. Kolada ägs av Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA).  
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Strategins tvärsektoriella kraftsamlingar  
Strategin prioriterar fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som ska förstärka arbetet inom de 
långsiktiga prioriteringarna och där extra fokus ska läggas på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete under en fyraårsperiod. De tvärsektoriella kraftsamlingarna de första fyra åren 
är:  

• Fullföljda studier 
• Digitalisering 
• Elektrifiering 
• Cirkulära affärsmodeller  

 
På samma sätt som för de långsiktiga prioriteringarna kommer genomförandet och resultat att 
följas upp årligen. Även här kommer detaljerna, till exempel vad som ska följas upp, arbetas fram 
i nästa steg i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive kraftsamling.  
 
Samma upplägg gäller som för de långsiktiga prioriteringarna, till exempel att aktiviteter, resultat 
och effekter ska målsättas. Därutöver ska det framgå hur kraftsamlingarna stärker arbetet inom 
samtliga långsiktiga prioriteringar. Eftersom kraftsamlingarna ska ses över var fjärde år är 
uppnådd förändring under denna period särskilt viktig och kommer särskilt att ingå i översynen 
var fjärde år. 

 

Genomförande inklusive de vägledande principerna 
Det finns fem utpekade vägledande principer som ska genomsyra genomförandet:  

• Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter. 
• Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande. 
• Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera. 
• Vi talar med gemensam röst. 
• Vi är modiga och förändringsorienterade ledare. 

Dialogen om och planeringen av genomförandet kommer att fortsätta parallellt med att förslaget 
på strategin är ute på remiss under 2020. Resultatet av detta kan komma att påverka hur 
genomförandet ska följas upp. De vägledande principerna kommer att tas upp på en 
övergripande nivå i den årliga uppföljningen samt specifikt följas upp i samband med att strategin 
ses över en gång per mandatperiod. Det handlar bland annat om att visa om och på vilket sätt de 
vägledande principerna har använts i genomförandet och om detta har påverkat de beslut som 
tagits. Har det vägledande principerna till exempel bidragit till ett mer effektivt genomförande av 
kraftsamlingarna?  
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Lärande 
Ett aktivt och systematiskt arbete krävs för att kunna skapa ett strategiskt lärande av de 
uppföljningar och utvärderingar som görs. Något som i sin tur bidrar till att de samlade 
resurserna kan nyttjas på ett effektivt sätt. Modellen för att följa upp strategin bygger på en 
mållogisk ansats som innebär att aktiviteter kopplas samman med resultat, kortsiktiga och 
långsiktiga effekter samt utifrån dess bidrag till målet för den regionala utvecklingsstrategin. 
Ambitionen är att kunna skapa ett system för att kunna följa hur effektiv den regionala 
utvecklingsstrategin är.  
 
Uppföljnings- och utvärderingsresultaten kommer ställas samman till Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU)2. För att få ett gemensamt lärande i genomförandet behöver 
näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och 
andra få möjligheter att kontinuerlig diskutera resultat och genomförande. Här kommer befintliga 
nätverk och konferenser som till exempel Framtid Västra Götaland användas. I samband med 
förslag om justeringar och rekommendationer för förändring av den regionala 
utvecklingsstrategin är dialogen särskilt viktig.  
 
Andra analyser och utvärderingar kommer att genomföras av utvecklingen i Västra Götaland. De 
är viktiga som en grund för en gemensam kunskapsuppbyggnad. Det handlar både specifika 
analyser och övergripande analyser liknande regionrapporten Vår bästa tid är nu? som togs fram 
som underlag inför skrivandet av strategin och uppföljaren Var det bättre förr? från 2020. Det 
handlar även om att följa utvecklingen i jämförelse med omvärlden, till exempel genom EU:s 
Regional Innovation Scoreboard och EU Regional Competitiveness Index. Västra 
Götalandsregionens rapporter publiceras på    
 

Tidplan  
Den regionala utvecklingsstrategin ska följas upp årligen och utvärderas en gång varje 
mandatperiod samt i samband med avslut. Västra Götalandsregionen ansvarar för att det sker. 
Det handlar om att följa upp målet, genomförandet och resultat av de fyra långsiktiga 
prioriteringarna, de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt genomförandet:  

• Årligen:  
- Sammanställning och analys av utfall av valda indikatorer där utvecklingen sätts i ett 

sammanhang. 
- Genomförandet och resultat av de långsiktiga prioriteringarna samt utifrån dess 

bidrag till målet.  
- Genomförandet och resultat av de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt dess bidrag 

till målet.  
• Minst en gång per mandatperiod i samband med översyn av strategin: 

- Utvärdering av genomförandet. De årliga uppföljningarna är här en viktig input.  

 
2 BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna (fyra ledamöter per 
kommunalförbund). I BHU sker samrådsdiskussioner för avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 
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- Mer djupgående uppföljning av de vägledande principernas påverkan på 
genomförandet.  

• Avslut:  
- Slututvärdering. 

Indikatorbilaga  
 

Indikator Återfinns 
i Kolada Metod 

Koppling i första hand till Robust och sammanhållet   
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Ja SCB  
Medellivslängd kvinnor och män, år Ja SCB  
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, totalt län, andel (%) Ja SCB och Skolverket  
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Ja SCB  
Bruttonationalprodukt (BRP), kronor per invånare Ja SCB  
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, län, andel (%) Ja SCB  
Långtidsarbetslösa 25–64 år, andel (%) av befolkningen Ja Arbetsförmedlingen  

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Ja PTS 
bredbandskartläggning  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Ja SCB  
Demografisk försörjningskvot Ja SCB  
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare  Bolagsverket och SCB  
Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland, antal  SCB 
Diversifiering i form av antal branschförekomster i en regional 
ekonomi  rAps-Ris 

Konjunkturåterhämtning  SCB regional basfakta 
Investeringsvolymer i varu- och tjänsteproducerande branscher, 
kronor per invånare  SCB regionalräkenskaper 

Företag och organisationer i VG som upplever att brist på 
kompetent arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera 
verksamheten, andel (%) 

 Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognos 

Koppling till i första hand Jämlikt och öppet    
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Ja SCB  

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Ja3 Hälsa på lika villkor. 
Andel av befolkningen 18–84 år som anger dålig eller mycket dålig 
hälsa, andel (%)  VGR Hälsa på lika villkor 

Andel svarande som anser sig nöjd med demokratin i Västra 
Götaland (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%)  SOM Väst 

Arbetskraft som arbetar i ett yrke som motsvarar deras kompetens 
(matchningsgrad), andel (%)  SCB genom 

Tillväxtverket 
Sysselsättningsgrad andel av den arbetsföra befolkningen som 
arbetar, andel (%)   SCB 

Medborgardelaktighet, antal grupper som nås  SCB 
Utbytesstudenter från EU/utanför EU per lärosäte, antal respektive 
andel (%)  UKÄ 

Koppling till i första hand Fossiloberoende och cirkulärt    
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/invånare Ja Energimyndigheten och 

SCB  
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) ja Avfall Sverige  

 
3 Kommer hämtas från VGR Hälsa på lika villkor för att möjliggöra en delregional fördelning. 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton C02-ekv/invånare ja SCB  
Svarande som anser sig nöjd med möjligheterna till att leva på ett 
hållbart sätt (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%) svarande  SOM Väst 

Industrins miljöskyddsinvesteringar, kronor per invånare  SCB 
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Så tog vi fram strategin – 
utgångspunkter, process och vägval 
 

I denna bilaga beskriver vi ramverk och utgångspunkter för den regionala utvecklingsstrategin, 
vad en regional utvecklingsstrategi är och vilken roll den har. Här beskriver vi även processen 
från 2018 fram till att förslaget på strategi skickas ut på remiss i april 2020 – hur delaktigheten 
sett ut hittills och några av de vägval som gjorts. En viktig del av processen är att strategin skickas 
ut på en bred remiss, och parallellt med remissen fortsätter samtalen 2020 om hur strategin ska 
genomföras.  

Strategiförslaget tar upp vikten av ett robust samhälle med hög gemensam beredskap för 
oförutsedda händelser. Förslaget föreslår bland annat utökad risk- och omvärldsanalysanalys för 
att stärka vår gemensamma förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter i 
genomförandet av strategin. Förslaget på strategi togs fram under 2019, det vill säga innan covid-
19 och de allvarliga effekter som spridningen medför. Det är en utveckling som visar hur viktigt 
det är att vi arbetar med risk- och omvärldsanalyser och är förberedda på olika framtida scenarier. 

Bilagan är ett stöd för att förstå strategins logik, innehåll och form samt den process och de 
inspel som lett fram till remissversionen. Bilagan utgör ett viktigt underlag för att bevara den 
kunskap och de lärdomar som gjorts längs vägen.  

Målet är att strategin ska tas fram med stor delaktighet och transparens. Därför presenteras 
dokumentation kontinuerligt via webben, www.vgregion.se/samtalvg2030. Där finns information 
om genomförda dialogtillfällen, sammanställningar av inspel längs vägen och aktuella 
analysunderlag. 

 

Utgångspunkter för framtagandet – ramverk och erfarenheter 
Några utgångspunkter har varit vägledande när strategin har tagits fram. Utgångspunkterna 
baseras på lagar och förordningar för det regionala utvecklingsarbetet, lärdomar från föregående 
strategi och ett mångårigt regionalt utvecklingsarbete samt internationella och nationella 
styrdokument som påverkar strategins utformning. 

Den regionala utvecklingsstrategin beslutas av regionfullmäktige, och den styr, tillsammans med 
regionfullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens (VGR:s) satsningar på regional utveckling. 
Strategin ska vägleda kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi och institut, det civila 
samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i arbetet med regional utveckling. 

Utgångspunkter när strategin tagits fram 

Följande utgångspunkter har varit vägledande i vårt arbete med att ta fram strategin:  

• Strategin pekar ut övergripande mål för Västra Götalands utveckling samt en handfull 
gemensamma prioriteringar. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Strategin gäller 2021–2030, men ses över en gång per mandatperiod. 

• Strategidokumentet är mer kortfattat och inte lika detaljerat som den förra regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). 

• Agenda 2030 fungerar som ramverk för strategin. 
• Strategin ska leda till ett konkret och kraftfullt gemensamt genomförande. 

Lag och förordning 

Enligt lagen om ett regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (2017:583) ska en regional utvecklingsstrategi tas fram för länets utveckling 
tillsammans med kommuner, länsstyrelse, berörda statliga myndigheter, organisationer och 
näringsliv. Västra Götalandsregionen har ansvaret för att i samverkan utarbeta och fastställa 
strategin samt för att samordna insatser för dess genomförande.  

Enligt förordningen ska strategin: 

• vara samlande och sektorsövergripande 
• bygga på analys av förutsättningarna för hållbar tillväxt i länet 
• innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för länets utveckling 
• bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå 
• ligga till grund för strukturfondsprogrammens mål inom tillväxt och sysselsättning och 

territoriellt samarbete. 

Det är upp till varje region att bestämma för vilken tidsperiod som strategin ska gälla; 
förordningen reglerar dock att den ska ses över en gång varje mandatperiod. 

Erfarenheter från mångårigt regionalt utvecklingsarbete 

Västra Götalandsregionen bildades på försök 1999 och organisationen permanentades 2011. 
Därmed finns i dagsläget sammantaget 20 års erfarenhet av att driva regionalt utvecklingsarbete i 
samverkan i Västra Götaland. De förtroendevalda på regional nivå har genom åren haft höga 
ambitioner för det regionala utvecklingsarbetet och Västra Götalandsregionen avsätter i en 
nationell jämförelse en stor andel egna resurser. Det har varit viktigt att bygga vidare på denna 
grund i den nya strategin. 

Lärdomar från föregående strategi 

Halvtidsutvärderingen av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin VG2020 gav värdefulla 
lärdomar som använts när förslaget till ny strategi tagits fram. VG2020 hade ett brett engagemang 
när det togs fram, men det har delvis tappats längs vägen. För att en strategi ska vara relevant för 
kommuner och andra aktörer krävs nära dialog och god förankring hela vägen – både när 
strategin tas fram och när den genomförs.  

VG2020 har ett brett innehåll, vilket har fördelar. Men det innebär samtidigt en utmaning i att 
peka ut vad som är prioriterat, och en lärdom från utvärderingen av VG2020 är att begränsa 
antalet prioriteringar i strategin för att möjliggöra större genomslag för de gemensamma 
satsningarna inom ramen för strategin. 
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Nationella och internationella styrdokument – Agenda 2030 som ramverk 

Nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft gäller till och med 
2020. Det är i skrivande stund inte klart hur efterföljande strategi kommer se ut. När vi tagit fram 
förslaget till regional utvecklingsstrategi har vi därför lutat oss på nuvarande nationella strategi. 
Riksdagen har dock nyligen beslutat om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken: 
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla 
delar av landet”. 

Den internationella strategi som gett den främsta vägledning för mål och insatser i den regionala 
utvecklingsstrategin är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Hållbarhetsmålen ska även integreras i allt policyarbete framåt inom ramen för den europeiska 
sammanhållningspolitiken, där EU:s tillväxtstrategi Den europeiska gröna given innehåller viktiga 
prioriteringar i målet att göra EU klimatneutralt till 2050. 
 

Så här har vi tagit fram strategin  
Processen att ta fram förslaget till regional utvecklingsstrategi kan delas upp i olika steg, vilka 
illustreras i figuren nedan tillsammans med de huvudaktiviteter som genomförts. Samtliga steg 
beskrivs – från analysfas, till dialog och samtalsfas till sammanställning av förslag och 
konsultation fram till remiss.  

 

Nulägesbild och analys  

En kunskapskonferens i januari 2019 som Västra Götalandsregionen bjöd in till fungerade som 
en kickoff inför att nästa regionala utvecklingsstrategi skulle tas fram. Konferensen utgick från 
regionrapporten Vår bästa tid är nu?, som är en samlad analys av tillståndet och utvecklingen i 
Västra Götaland. På konferensen deltog representanter från kommuner, högskolor och lärosäten, 
näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhället.  

Regionrapporten har varit det huvudsakliga analysunderlaget när vi tagit fram förslaget till 
strategi, men även andra kunskapsunderlag har använts. Underlagen kan nås via den webbsida 
www.vgregion.se/samtalvg2030 som skapats om arbetet med strategin samt via VGR:s 
analysportal. 

Regionrapportens resultat presenterades våren 2019 för politiker på regional och delregional nivå 
för att bidra till ökad kunskap om utvecklingen i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Dialog och delaktighet 

En viktig utgångspunkt i processen med att ta fram förslaget till strategi har varit att säkerställa en 
bred delaktighet. Under våren 2019 genomfördes därför en första samtalsfas för att fånga in 
behov, erfarenheter och kunskap. Cirka 40 samtal och seminarier arrangerades, där totalt drygt 
700 personer deltog från kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi, civila samhället, 
länsstyrelsen och andra myndigheter samt ett antal andra utvecklingsaktörer. Samtalen fördes till 
stor del i befintliga samverkansforum och samspelade med andra regionala processer, till exempel 
strukturbildsarbetet (regional fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, Klimat 2030 samt 
framtagandet av en ny kulturstrategi och ett nytt trafikförsörjningsprogram.

Inspelen från samtalen analyserades och en sammanfattning skickades ut till de 700 personer som 
deltagit. Materialet tillgängliggjordes även för en bredare målgrupp via webben, där det fanns 
möjlighet att lämna ytterligare reflektioner digitalt. De samlade inspelen bidrog även till upplägget 
av fortsatta processen.  

Hösten 2019 låg fokus på att bearbeta resultaten av vårens alla samtal och på att initiera politiska 
samtal mellan region och kommuner i de fyra delregionerna. Ett samtalsunderlag togs fram som 
baserades på dels inspelen från vårens samtal, dels olika analys- och kunskapsunderlag. Vi 
arrangerade även två tvärsektoriella fördjupningsdagar med syfte att konkretisera områden med 
behov av kraftsamling. Totalt deltog 200 personer.  

I december 2019 arrangerades VGR:s årliga konferens Framtid Västra Götaland. Temat var 
ledarskap och samverkan i en tid av omställning och konferensen var en del i framtagandet av 
förslaget till regional utvecklingsstrategi. Föredrag och workshops speglade många av de frågor 
och behov som lyfts i dialogerna 2019 om hur man kan skapa ett ännu mer kraftfullt gemensamt 
regionalt utvecklingsarbete för ett hållbart Västra Götaland. Över 500 personer deltog. 
Deltagarna fick även möjlighet att göra medskick om vad de ansåg var viktigast för starkare 
samverkan och ledarskap, framgångsfaktorer för ökad omställningstakt och övriga medskick till 
strategins genomförande.  

Under hela 2019 var det också möjligt att lämna inspel till strategiarbetet digitalt via webben.  

Politisk beredning inom Västra Götalandsregionen 

Strategin ska beslutas av regionfullmäktige och arbetet bereds via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU). BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna 
(fyra ledamöter per kommunalförbund). I BHU sker en strategisk bearbetning av den regionala 
utvecklingsstrategin genom både avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Regionfullmäktige hade i oktober 2019 en hearing på temat regional utvecklingsstrategi, där alla 
åtta partier förberett inspel om vilka frågor de ser som viktigast för Västra Götalands utveckling 
till 2030.  

Regionutvecklingsnämnden är ansvarig för att den regionala utvecklingsstrategin tas fram och att 
det sker enligt förordningen. Övriga nämnder och beredningar inom regional utveckling samt 
nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården har löpande fått information om arbetet och 
getts möjlighet att bidra i processen. 
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Sammanställning av strategiförslag och konsultation  

Förslaget till strategi är sammanställt av tjänstepersoner inom Västra Götalandsregionen. Det 
baseras på analysunderlag samt de inspel och dialoger som skett 2019. Under skrivfasen har vi 
konsulterat nyckelaktörer för att säkerställa att innehållet är relevant och att det speglar de inspel 
som olika aktörer lämnat. Regelbundna politiska avstämningar har även gjorts med 
regionutvecklingsnämnden och beredningen för hållbar utveckling.  

Remiss 

Remisstiden för förslaget till regional utvecklingsstrategi löper från april till den 13 augusti 2020. 
Bland de över 150 organisationer som får möjlighet att svara på remissen finns alla länets 49 
kommuner, kommunalförbunden, näringslivets organisationer, representanter för det civila 
samhället, universitet, högskolor och institut, myndigheter och övriga organisationer som har 
viktiga roller i det gemensamma regionala utvecklingsarbetet. Strategin går även ut på remiss till 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.  

Hållbarhetsbedömning av strategiförslaget 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling, och en fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att göras under 2020, för att 
tydliggöra hur strategin ska bidra till Agenda 2030. Resultatet av hållbarhetsbedömningen 
kommer vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om den slutliga 
strategin. 
 

Så här har olika aktörsgrupper deltagit i arbetet  
 

Nedan beskriver vi hur olika aktörsgrupperna deltagit i framtagandet, uppdelat på kommunerna, 
näringslivet, civila samhället och myndigheter. Här beskrivs även den think tank (tankesmedja) 
som stöttat under processen. 

Kommuner 

En nära dialog och ett samarbete mellan VGR och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för 
ett kraftfullt regionalt utvecklingsarbete i hela länet – inte minst i ett så stort län som Västra 
Götaland. Under 2018 genomfördes flera samtal om hur samverkan kan stärkas mellan 
kommuner och VGR samt om hur lärdomarna från halvtidsutvärderingen av VG2020 ska tas 
omhand. När arbetet med att ta fram förslaget till ny strategi inleddes 2019 samlade 
kommunalförbunden tidigt kommuncheferna i de fyra delregionerna för samtal med VGR om 
mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands utveckling till 2030. 

Hösten 2019 vidtog politiska samtal mellan kommuner och VGR genom samtal mellan 
regionutvecklingsnämnden och kommunalförbunden samt Business Region Göteborgs styrelser. 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bjöd in till en kunskapsdag om den regionala 
utvecklingsstrategin och den regionala samverkan, och strategin har varit en återkommande punkt 
på BHU:s möten sedan hösten 2018.  
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Näringsliv 

Tre seminarier anordnades i maj–juni 2019, för näringslivet och de aktörer som arbetar med 
näringslivs- och innovationsfrågor. Temat var innovation och konkurrenskraft med fokus på vad 
som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland till 2030. 
Regionutvecklingsnämndens presidium bjöd dessutom in ett antal västsvenska företag till ett 
dialogmöte i början av hösten 2019. 

Civila samhället 

Det civila samhällets representanter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart Västra 
Götaland. Det civila samhällets deltagande har bland annat skett via Västra Götalandsregionens 
samråd; Sociala ekonomins råd (SER) och de fem samråden för nationella minoriteter, 
funktionsnedsättning, hbtq, mänskliga rättigheter och barnrätt. Utöver samråden har 
nyckelorganisationer som representerar civila samhället bjudits in till samtalstillfällen och 
fördjupningsdagar.  

Myndigheter 

Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam prioritering för samverkansfrågor mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VGR. Kontinuerlig dialog och samverkan har skett på 
länslednings- och tjänstepersonsnivå under hela processen. Länsstyrelsen har även ett ansvar att 
säkerställa andra statliga myndigheters deltagande, och den regionala utvecklingsstrategin har 
diskuterats när länsstyrelsen bjudit in myndigheter i länet till gemensamma möten.  

Think tank 

En extern think tank (tankesmedja) har stöttat i arbetet med att ta fram strategin. Den bildades 
för att utmana perspektiv och bidra i arbetet med att identifiera områden av stor betydelse för 
Västra Götaland. Syftet har varit att se möjliga risker och outnyttjade synergier som bidrar till att 
strategin blir både aktuell och relevant. Think tanken har arbetat självständigt och neutralt, och 
dess medlemmar har fått uppdraget att agera fristående från sina organisationer.  

 

Vägval fram till remissversionen 
I detta avsnitt beskrivs några av de vägval som gjorts längs vägen fram till att förslaget till strategi 
skickas ut på remiss. Vägvalen motiverar strategins form och innehåll.  

Strategin ska ha en utmaningsdriven ansats 

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på kunskap och analys av förutsättningar och 
utmaningar för länets utveckling. Det har därför varit viktigt att nå samsyn om vilka huvudsakliga 
samhällsutmaningar som strategin ska utgå ifrån. Många aktörer som deltagit i arbetet med att ta 
fram förslaget till strategi ser det som en styrka att våga lyfta det som är svårt. Det har även blivit 
tydligt att många delar insikten om att olika samhällsutmaningar är ömsesidigt beroende av 
varandra och därmed måste hanteras parallellt. Utifrån detta har valet gjorts att ha en 
utmaningsdriven ansats i strategin.  
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Strategin ska vara en agenda för omställning  

De samhällsutmaningar och megatrender som identifierats, tillsammans med behovet av att 
kunna möta oväntade händelser, gör att det krävs en omställning inom flera utvecklingsområden 
snarare än anpassningar och justeringar. Därför är den regionala utvecklingsstrategin formulerad 
som en omställningsagenda. Strategins mål är att göra Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle. Målet ska dels visa rörelse och riktning, dels signalera att 
regionens långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet påverkas av Västra Götalands kapacitet att 
ställa om till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.  

Strategin ska innehålla ett antal gemensamma prioriteringar 

En av utgångspunkterna när förslaget till strategi tagits fram var att peka ut en handfull 
gemensamma prioriteringar. Halvtidsutvärderingen av strategin VG2020 visade att dess bredd 
gjorde det svårt att se vad som var prioriterat. Förslaget till kommande strategi har därmed 
prioriterat några områden där förändringstakten behöver accelerera och där det samtidigt krävs 
samverkan för att åstadkomma förändringen. Att göra denna prioritering, det vill säga att välja 
och välja bort, har varit ett av de svåraste momenten i arbetet.  

Strategins prioriteringar utgörs av fyra långsiktiga prioriteringar till 2030 och fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar som ses över en gång varje mandatperiod.  

Prioriteringarna har valts utifrån följande kriterier: 

• De utgår från identifierade samhällsutmaningar och är utmaningsdrivna. 
• De är strategiskt viktiga frågor på regional nivå och för Västra Götalands utveckling. 
• De kännetecknas av att en aktör ensam inte kan lösa prioriteringen – de kräver samverkan 

mellan flera olika aktörer. 
• De kännetecknas av långsiktighet och ett behov av strukturella förändringar i form av 

systemomställning och förmåga att agera tillsammans, mer kraftfullt och på nya sätt. 

Strategin ska även ta upp hur – inte bara vad  

Huvudfrågeställningen i dialogerna 2019 har handlat om vad det är viktigast att gemensamt 
prioritera och kraftsamla kring fram till 2030. Under hela processen har dock behovet av att 
diskutera och utveckla frågan om hur det ska ske blivit tydligt, det vill säga vilka arbetssätt och 
verktyg som kan stötta ett kraftfullt genomförande över sektorsgränser. Det handlar också om 
hur de tre hållbarhetsdimensionerna integreras i genomförandet. Inspelen har bland annat 
resulterat i att strategiförslaget innehåller tvärsektoriella kraftsamlingar och vägledande principer 
för det gemensamma genomförandet. 

Strategin ska ta tillvara olika platsers förutsättningar 

Västra Götaland är en stor region med ojämn geografi där olika delar och platser har olika 
förutsättningar, möjligheter och behov av utveckling. Att strategin ska utgå från olika platsers 
förutsättningar och möjligheter har lyfts som viktigt i många av aktörssamtalen. Därför föreslås 
en av de fem vägledande principerna för strategins genomförande handla om just detta. 



 

 

2020-04-06 

Diarienummer RS 2018–05444  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 

med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 

innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 

kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från 

dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1 

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030    

Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt 

remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 

Så svarar ni 
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas 

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange 

diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 

för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta 

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera 

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart samhälle? 

 

1 Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser 

för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 

Så behandlas synpunkterna 
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 

beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på 

regionfullmäktige våren 2021.  

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens 

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 

och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.   

 

Remisshandlingar 
• Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 

• Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

• Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland 

• Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 

• Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss


 

Presentation av förslaget 
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget 

och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på 

www.vgregion.se/rus-remiss.  

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla 

som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87, 

maria.v.jakobsson@vgregion.se.   

 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

 

Ann-Sofi Lodin   Helena L Nilsson 

Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 
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Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner 

Boråsregionens kommunalförbund1 

Business Region Göteborg1 

Fyrbodals kommunalförbund1 

Göteborgsregionens kommunalförbund1 

Skaraborgs kommunalförbund1 

 

Almi Företagspartner Väst AB 

Arbetsförmedlingen 

Balthazar Science Center 

Boverket 

Chalmers 

Coompanion Fyrbodal2 

Coompanion Göteborg2 

Coompanion Sjuhärad2 

Coompanion Skaraborg2 

CSR Västsverige 

Dalenium Science Center 

Drivhuset3 

Energimyndigheten 

EDCS 

ESF-rådet 

Företagarna Västra Götaland  

Göteborgs universitet 

Göteborgsregionen social ekonomi 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva Göteborg 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal 

Hela Sverige ska leva Sjuhärad 

Hela Sverige ska leva Skaraborg 

Hushållningssällskapet Västra Götaland 

Högskolan Borås 

Högskolan Skövde 

Högskolan Väst 

Innovatum  

Johanneberg Science Park 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kungsbacka kommun 

Lindholmen Science Park  

LO-distriktet i Västsverige 

LRF Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Molekylverkstan Science Center 

Navet Science Center 

 
1 Kommunalförbunden ombeds att svara med 

utgångspunkt i det delregionala perspektivet. 

2 Vi önskar samberett svar från 

Coompanion 

Oslo kommune 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Värmland 

Region Örebro 

RF SISU Västra Götaland 

Riksantikvarieämbetet 

RISE 

Sahlgrenska Science Park 

Samordningsförbunden i Väster 

Samrådet för nationella minoriteter 

Samrådet för funktionshinder 

Samrådet för hbtq 

Samrådet för mänskliga rättigheter 

Samrådet för barnrätt 

Science Park Borås  

Science Park Skövde 

Skogsstyrelsen 

Skoopi Göteborgsregionen 

SLU i Skara 

Social ekonomi Fyrbodal 

Social ekonomi Sjuhärad 

Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg 

Svenskt näringsliv Västra Götaland 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Svinesundskommittén 

TCO 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Ung företagsamhet4 

Unionen  

Universeum science center 

Vinnova 

Vision Västra Götalandsregionen 

Viken fylkeskommune 

Västra Götalands bildningsförbund 

Västsvenska handelskammaren 

YH myndigheten

3 Vi önskar samberett svar från 

Drivhusen 
4 Vi önskar ett samberett svar från Ung 

företagsamhet 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg mellan 

Ammenäs och Sundsstrand (väg 679) 

Sammanfattning 

Kommunen har i den regionala cykelplanen 2016–2020 av Västra Götalandsregionen 
beviljats stöd för en GC-väg mellan Ammenäs och Sundsstrand. Åtgärden innebär en 
separat ca 2,7 km lång GC-väg som anläggs på norra sidan av väg 679. GC-vägen blir 
2,5 meter bred och ska uppfylla Trafikverkets standard vad gäller utförande och drift. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29 att anslå medel (1 375 000 kr) för med-
finansiering (50 %) av Trafikverkets planläggningskostnader/vägplan för denna åtgärd 
och 2019-01-30 att godkänna ett medfinansieringsavtal för produktion av gång- och 
cykelvägen mellan Ammenäs och Sundsstrand. Kommunens kostnad för produktion 
beräknades vid tillfället till 7 400 000 kr. Trafikverket har för sin del dock inte under-
tecknat medfinansieringsavtalet för bygg och produktion då planeringsarbetet/vägplanen 
tagit ytterligare tid i anspråk. Vägplanen har med anledning av ytterligare utrednings-
behov mm fördyrats med mer än 10 % vilket i sin tur innebär att medfinansierings-
avtalet avseende vägplanen måste omprövas eller omförhandlas. Trafikverket föreslår 
därför nu att ett nytt medfinansieringsavtal som avser både planläggning, bygg och 
produktion av GC-vägen tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen ska 
enligt detta avtal stå för 70 % av planläggningskostnaderna och 50 % av produktions-
kostnaderna, vilket ger en totalkostnad om 9 000 000 kr för kommunen. Kostnads-
ökningen i förhållande till den av kommunen sedan tidigare godkända med-
finansieringen uppgår därmed till totalt ca 225 000 kronor.  
  
Enligt gällande redovisningsprinciper kan kommunen ta upp bidrag till infrastrukturella 
investeringar som en investering vilken upplöses med ett enhetligt årligt belopp under 
25 år. Trafikverket äger och ansvarar för GC-vägens framtida drift- och underhåll. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslaget med- 
finansieringsavtal med Trafikverket. Den planerade GC-vägen har potential för ökat 
hållbart resande genom befintlig och tillkommande bebyggelse efter Byfjorden/ 
Fräknestranden och kommer att få en viktig funktion kopplat till den planerade skolan 
vid Skäret.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-09. 
Medfinansieringsavtal planläggningsprocess, bygghandling och produktion av gång- 
och cykelväg längs väg 679 mellan Ammenäs och Sundsstrand, Uddevalla kommun.     



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-09 Dnr KS 2019/00031 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket för planläggning, bygghandling 
och produktion av gång- och cykelväg mellan Ammenäs och Sundstrand (väg 679) och  
  
att i kommande budgetarbete avsätta medel för kommunstyrelsens ökade kostnader för 
avskrivning av GC-vägen från och med det år medfinansieringskostnaden aktiveras. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Trafikverket Region Väst (TRV 2017/4044) 
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Medfinansieringsavtal – Planläggningsprocess, bygghandling 
och produktion för gång- och cykelväg längs väg 679 mellan 
Ammenäs och Sundstrand, Uddevalla kommun   

 
 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
 
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 
 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge 
 
Uddevalla kommun, org.nr. 212000-1397, 451 81 Uddevalla 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Trafikverket Region Väst - Trafikverket 
Uddevalla kommun – Kommunen 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
planläggning, bygghandling och produktionen av en gång- och cykelväg längs med väg 679.  
 
Avtalet avser planläggningsprocess, bygghandling och produktion av gång- och cykelväg längs 
med väg 679. Åtgärden innebär en cirka 2 700 meter lång gång- och cykelväg mellan 
Ammenäs/Stången och Sundstrand. Ammenäs/Stången är Fräknestrandens mest 
befolkningstäta område. 
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Åtgärden är en del i Västra Götalandsregionens satsning på gång- och cykelvägar. Västra 
Götalandsregionen har i den antagna regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra 
Götaland 2014-2025 prioriterat 60 mnkr av statliga medel för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar längs statliga/regionala vägar under perioden 2016-2020. För att växla upp dessa 
pengar har Regionutvecklingsnämnden anslagit 75 mnkr under samma period. Inriktningen 
enligt planen ska vara att med hjälp av dessa sammantaget 135 mnkr till gång- och cykelvägar 
få till en finansiering från kommunerna med motsvarande belopp och därmed åstadkomma en 
väsentligt ökad satsning om i storleksordningen 270 mnkr.  
 
Utifrån tillgängliga medel har Västra Götalandsregionen beslutat att en ny gång- och cykelväg 
längs med väg 679 ska byggas. Kommunen, Trafikverket och Fyrbodals kommunalförbund har 
varit delaktiga i prioriteringen. Gång- och cykelvägen uppfyller de kriterier som togs fram i 
Västra Götalandsregionens regionala cykelstrategi. Kriterierna är bland annat att gång- och 
cykelvägen ska förbättra tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser, bidrar till 
säkra cykelvägar till skolor, förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till 
kollektivtrafikknutpunkter samt avhjälpa ”felande länkar”, det vill säga kortare länkar som 
binder samman tätorter eller cykelvägar. 
 
Åtgärden genomförs därför att trafiksäkerheten är låg för oskyddade trafikanter som vistas på 
och längs med väg 679. Vägen är smal och saknar vägren, vilket innebär att oskyddade 
trafikanter vistas ute på vägbanan. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. En utbyggd 
gång- och cykelväg skulle kunna möjliggöra pendling med cykel mellan Fräknestrand och 
Uddevalla.  
 
Årsdygnstrafiken på väg 679 är cirka 500 fordon per dygn, varav cirka 8,5 % är tung trafik. 
  
 
 
  

Figur 1. Gång- och cykelvägen längs med väg 679 (rött streck). 
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 

 Trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter ökar 

 Möjligheten att kunna pendla med cykel ökar 

 Livskvaliteten för boende ökar 

 Bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 
- Problemstudie väg 675 Råssbyn-Ulvesund och väg 679 Grohed-Lerbomotet, dnr TRV 
2016/40330. 
- Rapport åtgärdsvalsstudie väg 675 Råssbyn – Ljungskile och väg 679 Grohed – Lerbomotet, 
dnr TRV 2017/26820. 
- En vägplan är under framtagande. Preliminärt skickas vägplanen in för fastställelse innan 
årsskiftet 2020/2021. Vägplan för Väg 679, delen Ammenäsvägen-Sundstrand, gång- och 
cykelväg, TRV 2017/121421. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avtal avseende medfinansiering av åtgärden  
 
Medfinansieringsavtal – Planläggningsprocess för gång- och cykelväg längs väg 679 mellan 
Ammenäs och Sundstrand, Uddevalla kommun, (TRV 2017/4044), tecknad 2017-04-05. 
 
Det nu träffade medfinansieringsavtalet ersätter det tidigare tecknade avtalet och avser 
planläggningsprocessen (kostnaderna har ökat mer än 10% sedan det tidigare tecknade avtalet, 
varvid en ny överenskommelse krävs) samt bygghandling och produktion av gång- och 
cykelvägen mellan Ammenäs och Sundstrand. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Trafikverket håller på att ta fram en vägplan för en cirka 2 700 meter lång gång- och cykelväg 
längs väg längs med väg 679, se figur 2. Vägplanen beräknas vara klar för inskick till 
fastställelse våren 2021. För att kunna skicka in vägplanen till fastställelse måste finansieringen 
av produktionen vara klar. Därför behöver detta avtal var undertecknat före oktober månads 
utgång år 2020. 
 
Arbetet med att ta fram vägplanen har tagit mer tid än planerat samt medfört ökade kostnader, 
vilket bland annat berott på att det tekniskt sett har krävts mer arbete att hitta en genomförbar 
lösning för att minimera påverkan på den närliggande bokskogen och att marknaden med 
högkonjunktur medfört att det har varit svårt att resurssätta arbetet inom projektet. 
Kostnadsdrivande delar som kommer att komma under produktionsskedet är bland annat att 
vägen förbi bokskogen behöver breddas, för att minimera påverkan på bokskogen, berg behöver 
sprängas och arkeologiska utgrävningar göras. 
 
Enligt vad Trafikverket tidigare kommunicerat till Kommunen så kommer staten, genom 
Regional plan, stå för cirka 70 % av kostnaden för planläggningsprocessen.  
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Det blir en separat gång- och cykelväg som preliminärt anläggs på den nordvästra sidan av väg 

679. Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred (belagd bredd) och ska uppfylla Trafikverkets 

standard vad gäller utförande och drift. 

 

Trafikverkets riktlinje om belysning på cykelvägar utanför tätort tillämpas. Eftersom gång- och 

cykelvägen ligger utanför planlagt område ska gång- och cykelvägen inte belysas. Tomrör skall 

dock läggas ner på sträckan för att möjliggöra eventuell framtida belysning. 

 

Avtalet omfattar följande åtgärder i anläggningen som Trafikverket äger och ansvarar för, det 

vill säga 2 700 meter ny gång- och cykelväg: 

 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1. Planläggningsprocess för gång- och cykelväg längs med väg 679, Ammenäs – 
Sundstrand 
Åtgärd 2. Bygghandling och produktion för gång- och cykelväg längs med väg 679, 
Ammenäs – Sundstrand 
 

 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av detta avtal uppgår till cirka 20 280 000 
kronor i prisnivå (2020 april). Kostnaden bygger på underlag i planläggningsprocessen och är 
preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande 
marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
 
Kostnaden för planläggningsprocessen uppskattas till cirka 5 700 000 kronor, framtagande av 
bygghandling samt produktionen uppskattas till cirka 14 580 000 kronor. 
 
70 % av kostnaderna planläggningsprocessens bekostas av Trafikverket (som hanterar Västra 
Götalandsregionens medel) och 30 % bekostas av Kommunen. För skede bygghandling och 
produktion fördelas kostnaderna lika mellan parterna, det vill säga 50 % per part.  
 
 
  

GC-väg mot Uddevalla 

Sund- 
strand 

Figur 2. . Gång- och cykelväg längs med väg 679 mellan Ammenäs och Sundstrand. 
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Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(tkr)

TRV LTP Kommunen Summa

1
Planläggningsprocess gång- och 

cykelväg längs med väg 67 9, 

Ammenäs - Sundstrand

Trafikverket 5 700 3 990 1 710 5 700

2
Bygghandling och produktion 

gång- och cykelväg längs med 

väg 67 9, Ammenäs - Sundstrand

Trafikverket 14 580 7 290 7 290 14 580

20 280 11 280 9 000 20 280

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

  
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 9 000 000 kronor. 
 
Kommunen ska i och med rekvisition betala för faktiska upparbetade kostnader cirka  
9 000 000 kronor till Trafikverket (+ max 30 % + indexuppräkning enligt §8, se även vidare 
§9). 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totalkostnad.  
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till 
den statliga anläggningen och som således innebär merkostnader. 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverket beslutar självständigt i genomförandet av sin anläggning enligt § 5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§ 5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för de åtgärder som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket utser en projektledare som samordnar och driver projektet. 
4. Trafikverket svarar för att dialog förs med Västtrafik. 
5. Trafikverket blir efter byggnation och godkänd slutbesiktning väghållare av gång- och 

cykelvägen och sköter framtida drift- och underhåll samt eventuell förnyelse av gång- och 
cykelvägen. 

6. Vägnätsförändringen införs i NVDB av Trafikverket. 
 
Kommunens ansvar 

1. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner för 
genomförande av åtgärder knutna till detta avtal.  

2. Kommunen ska bistå projektet med befintliga handlingar som behövs för arbetet med 
bygghandling, såsom exempelvis kartunderlag. 

3. Kommunen tillhandahåller utan ersättning den kommunala mark som krävs för 
genomförandet av gång- och cykelväg vid den statliga vägen.  

4. Kommunen ska utse en kontaktperson som bevakar Kommunens intressen i 
produktionsskedet av åtgärden.  
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Medfinansieringsavtal – Gång- och cykelväg längs väg 679 mellan Ammenäs och Sundstrand, Uddevalla kommun 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället för bygghandling och produktionen (totalentreprenad) 
överstiger 30 % av bedömd totalkostnad, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt 
Trafikverkets index för väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till omförhandling 
eller uppsägning av detta avtal.  
 
Trafikverket ska innan kontraktsskrivningen informera Kommunen om inkomna anbud. 
Trafikverket ansvarar för att ta fram den slutkostnadsprognos som ska ligga till grund för 
Kommunens möjlighet att omförhandla eller bryta avtalet. Beslutar Kommunen att 
omförhandla eller bryta avtalet ska detta meddelas Trafikverket skriftligen innan 
kontraktsskrivningen med entreprenör sker. 
 
För information om lämnade anbud är Kommunen skyldig att iaktta absolut anbudssekretess 
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess att tilldelningsbeslut har fattats. 
 
Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande, vilket innebär 30 % 
respektive 70 % per part för planläggningsprocessen och 50 % per part för bygghandling och 
produktion.  
 
Kostnadsökningar till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten 
om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
Vid uppsägning av avtalet kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills nedlagda och 
upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt § 5.  
 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar Kommunen medfinansieringen löpande, dock minst två gånger per år, 
för faktiskt nedlagda kostnader samt efter slutbesiktad åtgärd.  
 
Till rekvisitionen bifogas ett utdrag ur Trafikverkets ekonomisystem där det framgår hur 
bidragsintäkten är uträknad. 
 
Rekvireringen märks med referens: Beställarkod 101101 
 
Rekvireringen adresseras till: 
 
Uddevalla kommun   
Box 50742 
202 70 Malmö 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ansvarar för genomförandet av sina respektive åtgärder enligt §§ 5 och 7.  
Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive åtgärder.  
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  
 

§11 Tidplan  

Framtagande av vägplan pågår. Arbetet med bygghandling kan starta efter att avtalet är 
undertecknat av båda parter och entreprenör upphandlad (totalentreprenad för skede 
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bygghandling och produktion). Byggstart planeras preliminärt till år 2022 och åtgärderna 
planeras att vara färdigställda under år 2023. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-10-31. 
 
Detta avtal upphör att gälla om inte vägplanen för gång- och cykelvägen vinner laga kraft och 
genomförande av det fysiska arbetet inte har påbörjats senast 2023-12-30. 
 
Vid uppsägning av avtalet i samband med kostnadsöverskridande enligt § 8 samt om avtalet 
upphör att gälla kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills upparbetade kostnader 
för de beskrivna åtgärderna enligt § 5 och 6 samt eventuellt återställande av påbörjade 
åtgärder. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 
giltiga. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Jörgen Einarsson   Peter Larsson 
Regional direktör   Kommundirektör 
Trafikverket Region Väst   Uddevalla kommun 
 
 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-08-19 Dnr KS 2020/00515 

  

 

Handläggare 

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

 

Förnyad ansökan från Ljungskile Sportklubb om stöd till del av 

kostnad för att bibehålla Skarsjövallen som godkänd arena 

enligt Svenska Fotbollsförbundets krav 

Sammanfattning 

Ljungskile Sportklubb (LSK) har inkommit med ansökan om stöd till del av kostnader 
för upprustning av Skarsjövallen för att denna ska uppfylla Svenska fotbollsförbundets 
krav på arenor. Föreningen ansöker om 300 tkr. 
 
En motsvarande ansökan från LSK behandlades av kultur- och fritidsnämnden i juli 
månad. Ansökan avslogs med motiveringen att den inte överensstämmer med gällande 
bidragsnorm då det inte rör sig om verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-19. 
Förnyad ansökan från Ljungskile Sportklubb inkommen 2020-08-17. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-07-29 § 5. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå Ljungskile Sportklubbs ansökan med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2020-07-29 § 5. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Ljungskile Sportklubb 
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Diatient

Kommunstyrelsen

Uddevalla Kommun

Förnyad ansökan om stöd till del av kostnaden, för att bibehålla Skarsjövallen som
godkänd arena enl¡gt svenska Fotbollsförbundets krav.

Ljungskile Sportklubb har mottagit Kultur och Fritidsnämndens tjänstemannabeslut om avslag pä ansökan.
Avslaget grundas på att det inte ligger inom ramen för gällande bidragsnormer för verksamhet för barn och
ungdomar vilket är korrekt.
Ansökan gäller inte bidrag till verksamhet utan stöd med 300 000 kr till anläggningen Skarsjövallen. Därf<jr
sänder Ljungskile Sportklubb in ansökan på nytt för ett beslut på politisk nivå. Detta också för att ge
Kommunstyrelsen möjlighet att i beslutet väga in konsekvenser och påverkan på framtida kommunal policy

Det är en missuppfattning att LSK ansöker om extra föreningsstöd tillverksamheten. Denna bedrivs och
finansieras på samma sätt som andra föreningar i Uddevalla. Ansökan gäller del av kostnaden för åtgärder
att uppgradera Skarsjövallens befintliga anläggning till 202O-års krav från Svenska Fotbolls Förbundet (SvFF).
En anläggning som Uddevalla Kommun beslutat att LSK skall äga och driva för att tillgodose
samhällsintresset att ungdomar och vuxna skall ha möjlighet att speta fotboll.

LSK erhåller inget kommunalt anläggningsbidrag till driften av Skarsjövallens elitarena utan endast till den
del av anläggningen som används för att bedriva barn - och ungdomsverksamhet. Detta innebär att LSK
måste ta medel från verksamheten både till investeringar och drift av arenan vilket är ett tungt handikapp
gentemot de föreningar som hyr subventionerade kommunala arenor för sin seniorverksamhet.

Dagens situation med Corona-pandemin slår också mycket hårt mot föreningens ekonomi och omöjliggör
att SvFF:s krav kan bekostas av föreningen ensamt.

Att inte kunna hålla kvar godkännandet av Skarsjövallen, som är Uddevallas och regionens enda elitarena
för fotboll, påverkar därmed hela regionen och kan också på sikt riskera att underminera grunderna för att
driva Uddevalla Elitidrottsgymnasium.
För LSK:s elitverksamhet innebär det att denna tvingas bedrivas i Göteborg på där godkända arenor.

Ljungskile sportklubb ser fram emot ett bestut för den akuta situationen, som också kan ge tydlighet och
vägledning på längre sik.

Ljungskile 2020-08-70
Sty re lse n för Lj u ngski le Sportkl u bb

-'7.t ..l ý,àut
Erl o nd H ol mdah l/ ordföronde
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2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Strukturer för arbetet med överenskommelser med idéburna sektorn, ÖK idé, är antagna. 
Nuläget har en komplexitet, där vissa beslut och tidsplaner är möjliga, andra inte. 
  
Planeringsdialogen är förskjuten i tid, vilket innebär en senare förläggning av beslut 
kring långsiktig finansiering och resurser för processledare. En uppstartad utvärdering 
höst 2020 innebär möjlig revidering av Ök idé under tidig vår. Beslut om styrgrupp ska 
tas där förslaget är utskottets presidie. 
  
Beslut om att använda nuvarande IOP resurser för snabbare åtgärder kräver också 
specifik handläggning och beslut. Arbetet behöver således tas framåt i möjliga beslut nu 
och vidare i kommande processer, men ska ses som en helhet. 
  
Att centralisera handläggning och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, 
krävde en ny handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  
IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 
kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 
teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 
ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 
(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 
resurssättning för 2021–2023.   
  
I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 
avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 
som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 
samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 
att vi vill hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete 
som pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond framöver. 
  
Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens Folkhälsostrateg. 
Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas en 
Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan kan 
motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 
processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen. 
  
Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 
samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 
Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 
processledaren har enligt ÖK Idédokumentet.  
Enligt den handläggningsordning som finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje 
förvaltning själv driva processen från initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd 
och samordning av denna process, något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Processledarskapets omfattning behöver öka om det ska omfatta samordning och 
processtöd kopplat till kommunens IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny 
processledare för ÖK Idé då uppdraget inte längre ryms inom ramen för 
Folkhälsostrategens tjänst.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 206.   
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 204. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09.   

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Att första att-satsen i förslaget i handlingarna ska ändras till 
följande lydelse: 
 
Att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att utskottet antar 
detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på övriga förslag i handlingarna och 
finner att utskottet beslutar enligt dessa. 

Beslut 

Arbetsmarknad och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023, 
  
att möjliggöra idéburen offentlig samverkan (IOS) för att möta behov som uppstått i 
samband med Corona, 
  
att kommunen behöver utse en ny processledare för ÖK Idé samt öka 
processledarskapets omfattning för att kunna innefatta samordning och processtöd 
kopplat till kommunens IOP:er. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
 
att utse utskottets presidium som styrgrupp för ÖK Idé. 
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Strukturer i Ök idéarbetet kopplat till reglemente och ekonomi 

Sammanfattning 

Strukturer för arbetet med överenskommelser med idéburna sektorn, ÖK idé, är antagna. 
Nuläget har en komplexitet, där vissa beslut och tidsplaner är möjliga, andra inte. 
 
Planeringsdialogen är förskjuten i tid, vilket innebär en senare förläggning av beslut 
kring långsiktig finansiering och resurser för processledare. En uppstartad utvärdering 
höst 2020 innebär möjlig revidering av Ök idé under tidig vår. Beslut om styrgrupp 
skall tas där förslaget är utskottets presidie. 
 
Beslut om att använda nuvarande IOP resurser för snabbare åtgärder kräver också 
specifik handläggning och beslut. Arbetet behöver således tas framåt i möjliga beslut nu 
och vidare i kommande processer, men skall ses som en helhet. 
 
Att centralisera handläggning och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, 
krävde en ny handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  
IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 
kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 
teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 
ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 
(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 
resurssättning för 2021–2023.   
 
I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 
avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 
som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 
samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 
att vi vill hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete 
som pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond framöver. 
 
Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens Folkhälsostrateg. 
Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas en 
Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan kan 
motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 
processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen. 
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Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 
samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 
Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 
processledaren har enligt ÖK Idédokumentet.  
Enligt den handläggningsordning som finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje 
förvaltning själv driva processen från initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd 
och samordning av denna process, något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. 
Processledarskapets omfattning behöver öka om det ska omfatta samordning och 
processstöd kopplat till kommunens IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny 
processledare för ÖK Idé då uppdraget inte längre ryms inom ramen för 
Folkhälsostrategens tjänst. 
 
 

Beslutsunderlag 

§206Dnr KS 2020/00386    
§ 204Dnr KS 2020/00383 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09.  
 
 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta 
 
att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023, samt att avvakta nytecknande av 
IOP tills beslut om medel för 2021–2023 finns. 
 
att möjliggöra idéburen offentlig samverkan (IOS) för att möta behov som uppstått i 
samband med Corona.  
 
att kommunen behöver utse en ny processledare för ÖK Idé samt öka 
processledarskapets omfattning för att kunna innefatta samordning och processstöd 
kopplat till kommunens IOP:er. 
 
att Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet utser utskottets presidie som styrgrupp för 
ÖK idé 
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Ärendebeskrivning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 
Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 
roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. Överenskommelsen kommer 
att utvärderas under hösten 2020 och därefter revideras. Revideringen kommer att äga 
rum våren 2021. 
 
IOP är en av flera samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. I 
december 2019 beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som 
innebär ingående av IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP 
under 2020. Att centralisera handläggning och beslut om IOP krävde en ny 
handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  
IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 
kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 
teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 
ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 
(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 
resurssättning för 2021–2023.   
 
I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 
avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 
som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 
samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 
att hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete som 
pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond. Ett IOS ska bemöta behov i 
samhället/befolkningen till följd av Corona, insatsen ska kunna utföras under hösten 
2020, samverkan mellan idéburen part och kommun prioriteras. Den idéburna parten 
kan ta initiativ om IOS till en kostnad upp till100 tkr per initiativ. För att möjliggöra 
användning av medlen inom ramen för 2020 enligt beslut, föreslås en snabb 
beslutsordning; alla initiativ upp till 100 tkr skickas till processledare för ÖK Idé för 
diarieföring och därefter direkt till Kommunstyrelsens ordförande för beslut enligt 
delegationsordning. Samtliga IOS ska inkomma med uppföljning av insats enligt plan, 
efter årets slut. 
 
Processledarskapet för ÖK Idé är beslutat till 20 % vardera för kommunens 
processledare och idéburen sektors processledare. Processledarens åtaganden står 
beskrivna i ÖK Idéöverenskommelsen om samverkan mellan idéburen sektor och 
Uddevalla Kommun. Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens 
Folkhälsostrateg. Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas 
en Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan 
kan motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 
processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen.  
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Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 
samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 
Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 
processledaren har enligt ÖK Idédokumentet. Enligt den handläggningsordning som 
finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje förvaltning själv driva processen från 
initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd och samordning av denna process, 
något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. Processledarskapets omfattning 
behöver öka om det ska omfatta samordning och processstöd kopplat till kommunens 
IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny processledare för ÖK Idé då uppdraget inte 
längre ryms inom ramen för Folkhälsostrategens tjänst. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 
Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 
samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 
idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 
föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 
de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 
Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 
uppföljningstillfällen mm.  
 
Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 
 

- Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ förstärkas 
beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer kring IOP, 

- Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, förädlad 
styrning, 

- Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er enligt 
politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 
Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 
ställningstagande. 
 
Camilla Johansson (C), Paula Berger (S), Karna Thomasdotter (MP) och Martin 
Pettersson (SD) biträder Niklas Moes (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M), m.fl. yrkande och finner att 
utskottet antar yrkandet 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2020/00383  

Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 
Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 
roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. IOP är en av flera 
samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. Ett IOP är mitt emellan 
normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar 
till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I december 2019 
beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av 
IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP under 2020.  
  
För att ÖK Idé ska vara den plattform som håller ihop och utvecklar vårt samarbete med 
idéburen sektor, inklusive hantering av IOP:er, behöver helheten, ÖK Idés, resurser 
förstärkas och säkras.   
  
IOP:er bör vara långsiktiga och är ofta tidskrävande att ta fram. Samtidigt pågår en 
pandemi där samverkan och snabba insatser skulle kunna mildra dess konsekvenser. 
Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället och för vår befolkning. 
Idéburen sektor har genom ÖK Idé meddelat att de ställer sig till förfogande att aktivt 
arbeta för att mildra konsekvenserna av corona tillsammans med kommunen. För att 
detta ska bli effektivt behöver kommunen tillsammans med idéburen sektor identifiera 
de största behoven och prioritera de viktigaste insatserna, samt resurssätta detta. För att 
möjliggöra denna samverkan och direkta insatser föreslås att de medel som 
kommunstyrelsen avsatt för IOP:er får lov att användas även till detta, samt att i 
flerårsplan 2021-2023 avsätta medel för samverkan med idéburen sektor. 
  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 
ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 
bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör budgetprocessen 
innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att ”föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta medel”. 
 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 204 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att delar av de medel som avsatts för IOP:er också kan användas som resurs för 
samordning, utbildning och administration av ÖK idé, inklusive att finansiera en 
processledare för idéburen sektor på samma procent som kommunens processledare, 
 
att möjliggöra användning av de 5 miljoner som avsatts för IOP 2020 även för andra 
samarbeten med idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med 
Corona, 
 
att frågan om medel för samverkan med idéburen sektor ska hanteras i processen inför 
flerårsplan 2021-2023. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-22 
Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-06-22 
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 
samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 
idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 
föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 
de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 
Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 
uppföljningstillfällen mm.  
  
Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 
  

1. Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ 
förstärkas beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer 
kring IOP, 

2. Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, 
förädlad styrning, 

3. Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er 
enligt politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 
Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag, 

att göra en översyn av resurser och organisering för att hantera hela Ök idéprocessen, 

att för innevarande mandatperiod, utse Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet som 
styrgrupp. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2020-06-22, Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av Sebastian Johansson 
Skickat 2020-06-22 till Kommunledningskontoret, avdelningen hållbar tillväxt, arbetsmarknad och 
integrationsutskottet 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

Handläggare 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 
avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 
Välfärd 2030. Framtagandet av planen sker på uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 
förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 
synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 
 
Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 
september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 
förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 
kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 
remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 
svar.) 
 
Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 
översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 
innehållet i översiktsplanen. 
 
De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 
bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 
översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 
bolag för synpunkter, 
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att inriktningen ska vara att plan Välfärd 2030 ska utgöra ett underlag till det pågående 
översiktplanearbetet, 
 
att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kommunens berörda nämnder och bolag 
Avd för hållbar tillväxt 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 
långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 
inom utpekade områden.  
  
Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 
äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 
ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 
kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 
omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 
på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 
tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 
möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 
och ha ett bra liv. 
  
För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 
från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 
vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 
metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 
innovation och entreprenörskap. 
 
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 
på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 
presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 
till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 
finns med i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 
  
att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

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

Anders Brunberg 
Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 
långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 
inom utpekade områden.  
 
Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 
äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 
ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 
kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 
omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 
på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 
tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 
möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 
och ha ett bra liv. 
 
För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 
från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 
vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 
metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 
innovation och entreprenörskap. 
Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 
på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 
presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 
till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 
finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 
Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 
 
att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 
 

Ärendebeskrivning 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 
 
Uppdragets karaktär skiljer sig från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd 
som utgår från vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och 
se över nya metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från 
arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 
 
Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            
(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 
 Hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” 

ska förstås i förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda 
benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 
planen. 
 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 
planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 
Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 
En agil process omfattade fem workshoptillfällen, där resultatet från en workshop 
utgjorde underlag för nästa, resulterade i de avgränsningar och vägval som gjorts för 
innehållet i planen. 
 
Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad 
som avses, inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och 
tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 
skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet – 
beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan därför få konsekvenser i förankring 
och genomförande av planen (AIU 2020-01-20). 
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Syfte 

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 
2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 
och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 
välfärd. 
 

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

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 
 Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU 

beslutat och inte föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens 
fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 
utgör viktiga nyckelkomponenter. 
 

Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad – hinder och 
möjligheter för Uddevalla?  
Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 
viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 
med översiktsplan (ÖP). Vad är det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare 
en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som inte redan görs? Workshopen tog sin 
utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 
relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget ovan (AIU 2020-02-12). 
 
Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 
 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 
 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 
 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 
 
Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

 Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 
övergripande områden:  
(1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla kommun och dess 
invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka jämfördes med vad som 
redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 
som vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 
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o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - 

beskrivs vidare under rubrik 3) 
o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 
 
Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om plan Välfärd lyckas? 
För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas 
skapa kommunal tillväxt och hållbar välfärd blev nästa steg att fördjupa kunskap och 
förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  
(AIU 2020-03-11); 
 
Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 
företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, 
vad är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 
framgångsrika? 

 
Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 
kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 
kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 
kompetensförsörjning för tillväxt? 

 
Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 
valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

 Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt 
(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är 
beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 
engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

 Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken 
effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?). 
 

Resultat 
 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

 ”I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” 
(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 
utvecklas: Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012 – 
Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

 ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel. 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval & strategier 
Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i 
nutid. Men med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och 
vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 
kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 
kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 2030? Hur möter Uddevalla 
kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 
relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 
(AIU 2020-04-22) 
 
Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 
omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

 Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en 
osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 
framtiden? 

 
Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 
långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 
strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 
Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas? 
(AIU 2020-06-03). 
 
Syfte 

 Förslag till remissversion, en bruttoversion, som består av uttryckta politiska 
viljeinriktningar från tidigare workshops,  
kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 
arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  
Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 
i förslaget till remissversion.  
Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 
 

Resultat: 
 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 
 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 
 Beslut om remissförfarande – AIU 2020-09-09 
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HANDLINGSPLAN, - från förankring till remissarbete 
Förslag till genomförande: 
 
Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  
Steg 2. Skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input till handlingsplan för       
Övergripande Plan Välfärd 2030 
Steg3. Remissversion Plan Välfärd bearbetas och uppdrag beskrivs till nämnder och 
definierade aktörer 
Steg 4. Målsättningen är att planen kommer in i budgetdialogen för 2021 så att 
”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

Representant i AIU agerar ambassadör i sin respektive nämnd/styrelse och förvaltning 
genom att bjuda in sig och representant till resp. nämnds-/förvaltnings utvecklingsdagar 
(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  
o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 
o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 
 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 
 Hur väl kommer era nämnder/bolag kunna agera inom de tre strategiska 

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

upplägg och genomförande av mötet för att koppla innehållet i planen till resp. 
nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 
skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 
 
Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 
nämnd/bolag som processleds av processledare från Hållbar Tillväxt, där 
dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 
Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

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

 

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

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

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

över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 

utpekade områden.  

 

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

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

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

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

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

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

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

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

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

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

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

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

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

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

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

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

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

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

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

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

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

och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 

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

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

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

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

växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 

för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 

välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 

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

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

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

samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

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

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

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

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 

Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 

att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 

globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 

arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 

2030: 

   

 
 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

 



 

6 

 

3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

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

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 

vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 

utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 

bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 

Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 

av privata aktörer.  
 
Tillväxt  
 

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

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

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 

att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 

arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

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

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  

 

Entreprenörskap  
 

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

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

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

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

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

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

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

verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  

 

Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 

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

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 

förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 

Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 

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

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

är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 

egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 

Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 

Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 

att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  

Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

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

och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 

2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart och hållbar stad 

► Attraktivt företagsklimat 

► Effektiv logistik och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 

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

utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

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

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

välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv. 
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4. Genomförande  
 

a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 

välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 

och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 

ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 

kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 

av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 

beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 

många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 

engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 

samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 

tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 

Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 

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

hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 

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

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

organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 

kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 

som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 

I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 

kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 

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

genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 

egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 

för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

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

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

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

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

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 

näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 

attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 

infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 

tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 

välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 
► Smart och hållbar stad  
 

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

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

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

cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 

välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

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

• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

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

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

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

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

lokaliseringen.  

För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

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

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

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

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

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

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

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

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

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

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

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

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

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

arbetsliv.  

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

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

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

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

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

viktiga frågor. 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-

2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

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

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

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

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

välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

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

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

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

ta bort sådant som inte skapar värde.  

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

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

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

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

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

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

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

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

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

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

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

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

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

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

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

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

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

det givna och förändra.  

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

 

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

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

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

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

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

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 

bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 

som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 

utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 

möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

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

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

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

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

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

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

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

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

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

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

form av strukturer, processer och metodstöd.  

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

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

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

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

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

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

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

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

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

omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 

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

ökande elkonsumtion.  

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

• Underlätta företagens omställningsarbete  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 

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

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 

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

Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 

målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 

organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 

viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 

kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 

utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 

kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

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

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

nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 

årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 

utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 

7. Revidering  

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

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

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

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

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

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas 

• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-17 Dnr KS 2020/00251 

  

 

Handläggare 

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

 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i 

de kommunala bolagen år 2019 varit förenlig med 

kommunala ändamål och befogenheter  

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 10 kap. 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Bedömningen och förslag till beslut görs mot bakgrund av bolagens egna analyser i 
bolagsstyrningsrapporten (i de fall sådan finns) och i årsredovisningen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
 
Inga brister i förhållande till ändamål och befogenheter har uppmärksammats i 
revisorernas granskningsrapporter eller revisionsberättelser. Kommunledningskontorets 
bedömning, baserad på ovan, är att bolagens verksamhet i allt väsentligt under år 2019 
bedrivits enligt fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-17.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB, 
Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB (inklusive dess dotterbolag), 
Uddevalla Energi AB (inklusive dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten 
AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater Väst AB samt Mediapoolen Västra Götaland 
AB under år 2019 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
 
att delge kommunfullmäktige detta beslut. 
 
   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-17 Dnr KS 2020/00251 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-09-22 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-09-22 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-08-17--2020-09-22. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-22 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2020-09-22 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

 
1(2) 

 

2020-09-22 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2020-09-22 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00581 

307869 
 

2020-09-18 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, chef 
upphandlingsenheten angående att sekretessbelägga 
allmän handling rörande upphandling Nybyggnad av 
Blekets Förskola. 

KS 
 

307867 
 

2020-09-18 Sekretessbelägga allmän handling rörande nybyggnad av 
Blekets förskola 

KS 
2020/00012 

307849 
 

2020-09-17 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 9, ansökan 
om antagning till hemvärnet tillstyrks  

KS 
2020/00447 

307848 
 

2020-09-17 Tilldelningsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation 
nr U 1.5, chef upphandlingsenheten, angående 
upphandling av Kortinlösen och Betalterminaler 

KS 
2020/00446 

307835 
 

2020-09-16 Tilldelningsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation 
U1.5, chef upphandlingsenheten gällande upphandling av 
Fordonsfinansiering - finansiell leasing. 

KS 
2020/00565 

307679 
 

2020-09-11 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
upphandling av Skrivare som tjänst 

KS 
2020/00563 

307672 
 

2020-09-10 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 2.1, 
kommundirektör/förvaltningschef 
kommunledningskontoret, angående att besluta om 
direktupphandling av konsultuppdrag till framtagande av 
effekter av etablering av stadshus i centrala Uddevalla 

KS 
2020/00142 

307625 
 

2020-09-09 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen delegation nr 
4, sponsring till GF Kroppskultur (35 000 kr). 

KS 
2020/00488 

307593 
 

2020-09-07 Delegationsbeslut enligt delegation nr 13 gällande 
yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
kommunfullmäktiges beslut att ge barn och utbildning i 
uppdrag att ansvara för luciatåg dnr 2020/43 Mål nr 
9016-20 

KS 
2020/00522 

307570 
 

2020-09-03 Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-09-02  § 13 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan 
byggnad eller anläggning, husbåt - Ljungs-Hälle 1:120. 
Castor KS.2020.3210 

KS 
2020/00520 

307569 
 

2020-09-03 Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-09-02  § 12 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola - 
Bön 3:4 och 4:1. Castor KS. 2020.2294 

KS 
2020/00501 

307568 
 

2020-09-03 Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-09-02  § 11 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
lagerlokal för fastigheten Svensland 2:19. Castor KS. 
2020.200 
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2020-09-22 
 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00355 

307560 
 

2020-09-03 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
U.1.8, chef upphandlingsenheten, angående att besluta 
om avrop på SKL Kommentus ramavtal programvaror 
och programvaror som molntjänster 2016 

KS 
2020/00550 

307554 
 

2020-09-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 13. Yttrande rörande detaljplan för 
verksamhetsområde Hogstorp, Berga 2:2 och 2:3 m.fl.  

KS 
2020/00531 

307360 
 

2020-08-27 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.3, chef 
upphandlingsenheten gällande direktupphandling av 
konsultuppdrag 

KS 
2020/00529 

307337 
 

2020-08-24 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
upphandling av HR- och lönesystem 

KS 
2020/00012 

307274 
 

2020-08-19 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 9, ansökan 
om antagning till hemvärnet tillstyrks 

KS 
2020/00523 

307270 
 

2020-08-19 Delegationsbeslut, enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 20, chef upphandlingsenheten angående att 
sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling 
Brandstation för Uddevalla kommun med partnering 

KS 
2020/00513 

307250 
 

2020-08-18 Kommunstyrelsens delegation nr 13, brådskande beslut, 
omställningsersättning för Jarmo Uusitalo under juli-
augusti 2020 

KS 
2020/00512 

307249 
 

2020-08-18 Kommunstyrelsens delegation nr 13, brådskande beslut, 
omställningsersättning för Christer Hasslebäck under 
juli-augusti 2020 

KS 
2020/00511 

307247 
 

2020-08-18 Kommunstyrelsens delegation nr 13, brådskande beslut 
angående omställningsersättning för Cecilia Sandberg 
under juli-augusti 2020 

 
 



Förteckning delegationsbeslut byggärenden, 2020-09-22
Datumperiod: 2020-08-17 - 2020-09-22
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

SIMMERSRÖD 1:101 2020-09-21
KS.2019.1981
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering, utökning av befintlig
Slutbesked enkla åtgärder Bygglovsarkitekt, KS § 83: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 1

2020-09-22 Sida 1 av 1



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-08-17 Dnr KS 2020/00003 

  

 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
Protokoll från UUAB extra bolagsstämma 2020-08-27 
 
KS 2020/32 
Sammanställning av synpunkter från Kontaktcenter tertial 2 2020 
 
KS 2020/10 
Finansrapport avseende augusti månad 
 
Jävsutskottets protokoll 2020-09-02 
 
Personalutskottets protokoll 2020-09-02 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 
 
KS 2020/469 
Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) för år 2021 
 
Dok 307813  
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna L1970:5781 och L1970:6402 
(RAÄ Dragsmark 48:1 och 47:1) på fastigheten Kättorp 1:1 
 
dok 307839 
Inbjudan till ägarsamråd för Fyrstads Flygplats AB 2020-10-19 
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Arende - beskrivning av första handlingen Vald period: 2O2O-O4-25 till 2O2O-O8-27

Arendenummer Ank.datum Arendetyp Kategori

2020MC1ss2s-1 2020-05-t4 Kommun & politik / Ordningsregler SynpunK

2020MC15896-1 2020-05-18 Kommun & politik / Ordningsregler Synpunkt

2020MC1s903-1 2020-05-18 Kommun & politik / Ordningsregler SynpunK

2020MC16528-1 2020-05-25 Kommun & politik / Ordningsregler SynpunK

2020MC1669s-1 2020-05-25 Kommun & politik / Ordningsregler Synpunkt

Flaggor vid LJungskile torg är en utav fyra flaggstänger utan vimpel
Varit så länge nu. Vem ska ordna vimpel samt eventuellt nya rep
om dom är trasiga. Ser inte bra eller fint ut alls.

Vi får in synpunkter på den flaggstång som står vid Kerstins på

Torget. EU-vimpeln som snurrat sig och gör att den "vanliga"
flagningen inte går att göra. Har ni möjlighet ta ner och laga
flaggstången innan nästa flaggning pingstdagen 31i5?. Agneta Bratt-
Holmberg på kontaktcenter har varit i kontakt med Stefan Björling
och även Anders Löfström om detta.

Samtal med Sylvia Kropps, de kommer att undersöka flaggningen
på Västerbron samt även se till att vimpeln vid Rådhuset hängs rätt.

1av3



Arendenum Ank.datum Arendetyp Kategori Innehållmer

2020MC17563-1 2020-05-31 Kommun & politik / Ordningsregler

2020MC18121-1 2020-06-02 Kommun & politik / Ordningsregler

2020MC1820s-1 2020-06-02 Kommun & politik / Ordningsregler

Synpunkt

SynpunK

Synpunkt

Namn

E-postadress
  hotma i l. se

Meddelande
Dags att utbilda dem som sköter flaggningen i Ljungskile. Idag var
det fdr bedrövligt. De Wå svenska flaggorna var rätt och en eu-

Vi får återigen in synpunkt om den ena flaggstången vid Rådhuset.

Namn

E-postadress
@hotmail.com

Meddelande
Hei,

Jag såg att en av EU-flaggorna på Västerbron satt upp och ner?

Kanske lätt att missa men den skall sitta så att stjärnorna "står på 2
ben".

Citerar Wikipedia "Europeiska flaggan består av en cirkel av tolv
gula, femuddiga stjärnor på blå botten. S$ärnorna är placerade med

en spets vardera riKad uppåt och med ett tillräckligt stoft inbördes
avstånd så att de inte berör varandra. "

I ta-l:---
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FINANSRAPPORT  

2020-09-02 

 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 
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Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 
FINANSRAPPORT avseende Augusti 2020  

 

Sammanfattning 
Augustimånad har i vanlig ordning inneburit små rörelser i internbanken. Utlåningen till koncernföretagen 

har under månaden minskat hos Uddevallahem och Omnibus AB har ökat sin kredit pga av företagsförvärv, 

vilket innebär en mindre ökning totalt sett av utlåningen. Prognosen för kommunens totala låneskuld och 

årets medellåneskuld har justerats ned något per siste augusti.  
 

Under månaden har både korta och långa räntor i stort varit oförändrade. Riksbanken fortsätter med 

åtgärder för att hålla nere ränteläget i ekonomin och lämnar reporäntan oförändrad och gör bedöm-

ningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren. Osäkerheten och konsekvenser-

na på lite längre sikt av den pågående pandemin är dock oklara. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-08-31 20-07-31 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-
01-29 §9) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 500 3 500 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,49 1,50 1,51 Budget: 1,80 % Ja
Räntebindningstid (år) 3,0 3,0 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 1 15 12 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 2,6 2,7 2,8 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 10 10 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 39 39 39 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 163 3 149 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 4 358 358 370 M ax 375 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 5 398 408 326 M in 300 mkr Ja
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har ökat något efter minskningen av den externa låneskulden i sam-

band med inlösen av en kredit och aktuell snittränta uppgår till 1,50% och utfall 2019 

uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten för året. Ökningen av skuldvoly-

men medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 97 106 -8 25 73
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 163 3 149 13 3 230 -68
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0
Summa finansiella tillgångar: 3 266 3 261 5 3 261 5

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 500 -3 500 0 -3 450 -50
Summa finansiella skulder: -3 500 -3 500 0 -3 450 -50

-234 -239 5 -189 -45

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2019
Tertial 2

2019
Tertial 3

2019
Tertial 1

2020
Tertial 2

2020
Tertial 3

2020
2020
helår

2020
helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 500 3 600 3 600 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 558 3 538 3 540 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,47 1,48 1,48 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022* Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 PrognosUtfall
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,6 år och 10,0 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,0 år och 14,9 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 500 3 500 0 3 450 50

3 500 3 500 0 3 450 50
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0
Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 500 3 500 0 3 450 50

39% 39% 0% 39% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-77 -79 2 -87 10Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat
(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,5 24,4 0,1 24,4 0,1 30 5

Uddevalla Energi AB (koncern) 504,2 506,4 -2,2 599,4 -95,2 740 236

Uddevalla Omnibus AB 96,0 67,2 28,8 55,8 40,2 140 44

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 67,1 66,7 0,3 50,5 16,5 100 33

Uddevalla Turism AB 0,6 0,5 0,1 2,7 -2,1 10 9

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 543,4 1 554,4 -10,9 1 582,2 -38,8 1 670 127

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 249,6 251,4 -1,8 247,7 1,9 255 5

Stiftelsen Ljungskilehem 56,1 56,6 -0,5 60,5 -4,4 65 9

Gustafsbergsstiftelsen 3,8 4,0 -0,2 4,7 -0,9 6 2

Uddevalla Vatten AB 617,2 617,8 -0,6 602,1 15,1 620 3

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -4,8 -3,6 -1,1 -1,8 -2,9 3

exkl VVAB 3 162,5 3 149,4 13,2 3 230,1 -67,5 3 639 473

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

20-08-31 20-07-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -22,2 0,6 -22,9 -36,0 13,8 52 30

Uddevalla Kraft AB -336,6 -347,1 10,5 -413,0 76,4 431 94

Uddevalla Energi Värme AB -33,6 -40,4 6,8 -25,6 -7,9 85 51

Uddevalla Energi Elnät AB -111,8 -119,5 7,7 -124,8 12,9 172 60

Summa koncern Energi -504,2 -506,4 2,2 -599,4 95,2 740 236

Uddevalla Hamnterminal AB -69,8 -70,2 0,4 -51,5 -18,3 100 30

Sw anFalk Shipping AB 2,8 3,5 -0,7 1,0 1,8 - -

Summa koncern Hamn -67,1 -66,7 -0,3 -50,5 -16,5 100 30

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 343,4 -1 354,4 11,0 -1 370,4 27,1 1 450 107
Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0
Uddevallahem Sundberg AB -198,9 -198,9 -0,0 -212,4 13,5 210 11
Uddevallahem Bastionen AB -1,3 -1,2 -0,1 0,5 -1,8 10 9
Summa koncern UaHem -1 543,4 -1 554,4 10,9 -1 582,2 38,8 1 670 127

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,3 -182,3 0,9 -178,3 -3,0 185 4
Lostif Fastighets AB -68,2 -69,1 0,9 -69,3 1,1 70 2
Summa koncern HSB -249,6 -251,4 1,8 -247,7 -1,9 255 5
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 20-08-31 20-07-31 20201 beviljad  borgen
Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 268,4 268,4 371,5 103,1

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

352,2 352,2 455,3 103,1
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 20-08-31 20-07-31 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,7 0,5 0,7 -0,0 

6,1 5,9 6,3 -0,2 
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 20-08-31 20-07-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 97,6 108,0 -10,4 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

397,6 408,0 -10,4 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 20-08-31 20-07-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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