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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns museum  kl. 17:30 onsdagen den 14 december 2022  
  
Ordförande Christina Nilsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
Sammanträdet inleds med ett luciatåg från Uddevalla Gymnasieskola. 

 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information från kommunens revisorer om granskning av kommunens 

arbete med detaljplaner och trafikplanering  
Dnr KS 323114  

Kl. 17:45 
Karin Knutsson, 
Ernst & Young 

3.  Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens Dag 

och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 
Dnr KS 2022/00527  

 

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

på Rimnersområdet 
Dnr KS 2021/00641  

 

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

funktionshinderplan 
Dnr KS 2021/00369  

 

6.  Utbetalning av partistöd för 2023 
Dnr KS 2022/00059  

 

7.  Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00582  

 

8.  Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00600  

 

9.  Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 

webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  
Dnr KS 2022/00602  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och 

Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2022/00601  

 

11.  Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2022/00454  

 

12.  Renhållnings och slamtaxa 2023 
Dnr KS 2022/00411  

 

13.  Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/00570  

 

14.  Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  
Dnr KS 2022/00530  

 

15.  Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr KS 2022/00620  

 

16.  Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2022/00588  

 

17.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

18.  Val av kommunens revisorer för 2023-2026 års räkenskaper och 

förvaltning 
Dnr KS 2022/00614  

 

19.  Val av ledamöter, ersättare och ombud i nämnder, styrelser, bolag, 

föreningar, stiftelser m.m. för perioden från och med 2023 
Dnr KS 2022/00605  

 

20.  Bestämmande av ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i 

styrelser och nämnder m.m. för mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS 2022/00604  

 

21.  Anmälan om revisionsrapport om granskning av kommunens arbete 

med detaljplaner och trafikplanering 
Dnr KS 2022/00594  

 

22.  Anmälan om revisionsrapport om uppföljande granskning av 2020 års 

fördjupade granskningar 
Dnr KS 2022/00596  

 

23.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2022/00001  
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Föredragningslista Föredragande 

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

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Förtäring av nötter och citrusfrukter undanbedes av hänsyn till allergiker. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret på 0522-69 61 05 eller på 
kommunledningskontoret@uddevalla.se.  
 
Digital ärendehantering 

Kommunfullmäktiges handlingar nås som huvudregel via dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron. Ansök gärna om lån av I-pad genom att 
mejla kommunledningskontoret@uddevalla.se. Du får kallelsen via post 
med utdrag ifrån de viktigaste sammanträdeshandlingarna den första 
gången utifall du inte har hunnit på tillgång till teknisk utrustning från 
kommunen. 
 
Utbildning Quickchannel 14 december 

Du som är ny i kommunfullmäktige är välkommen för en genomgång av 
kommunfullmäktiges mötessystem Quickchannel kl. 16:45 i Hörsalen. 
 
Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
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Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 
motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 
 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 
andra starkt doftande hygienartiklar. Ta heller inte med citrusfrukter och 
nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
 
 
 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr KS 2022/00527 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 
Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Sammanfattning 

Motion har inkommit om att ansöka om att få tillstånd att förbruka de båda stiftelsernas 
kapital, så kallad permutation. 

Avkastningen på stiftelsernas kapital täcker inte kostnaderna för den löpande driften. 
Bedömningen från stiftelsernas styrelse är att avkastningen de kommande åren inte 
kommer att täcka kostnaderna och därmed möjliggöra utdelning från någon av de båda 
stiftelserna. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att stiftelserna 
ansöker om permutation/upphävande av villkoren i stiftelsernas stadgar till att kapitalet 
kan användas i enlighet med stiftelsernas stadgar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Motion från Karin Johansson (KD) angående stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och 
stiftelsen Sylvia Thulins minne  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-12 § 243 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att styrelserna för Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och Stiftelsen Sylvia 
Thulins minne ansöker om permutation och ändring av stadgarna i stiftelserna, 

att därmed anse motionen besvarad. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 

Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Sammanfattning 

Motion har inkommit om att ansöka om att få tillstånd att förbruka de båda stiftelsernas 
kapital, så kallad permutation. 
 
Avkastningen på stiftelsernas kapital täcker inte kostnaderna för den löpande driften. 
Bedömningen från stiftelsernas styrelse är att avkastningen de kommande åren inte 
kommer att täcka kostnaderna och därmed möjliggöra utdelning från någon av de båda 
stiftelserna. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att stiftelserna 
ansöker om permutation/upphävande av villkoren i stiftelsernas stadgar till att kapitalet 
kan användas i enlighet med stiftelsernas stadgar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Motion från Karin Johansson (KD) angående stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och 
stiftelsen Sylvia Thulins minne  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-10-12 § 243 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att styrelserna för Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla och Stiftelsen Sylvia 
Thulins minne ansöker om permutation och ändring av stadgarna i stiftelserna, 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionsställaren Karin Johansson (KD) 
Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla 
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Stiftelsen Sylvia Thulins minne 







          

 

 Motion till KF i Uddevalla 

 

Efter att ha försökt att få avkastning på kapitalet efter raset på 

finansmarknaden, ser vi att våra ansträngningar inte ger resultat.                         

Vi vill att KS ansöker hos Länstyrelsen om tillstånd att förbruka följande 

stiftelsers tillgångar:      Stiftelsen Barnens Dag  

                                          Stiftelsen Sylva Thulins minne 

Revisionen är den största kostnaden, och den gör djupa hål på kapitalet när 

avkastningen är minus. Förvaltningskostnaderna  och registreringskostnader 

tillkommer. Styrelsen har arbetat gratis i 4 år, men lagt ner mycket eget arbete. 

Därför är det nödvändigt att upphäva de föreskrifter i stiftelsernas statuter som 

stadgar att endast avkastningen får användas till förmån för stiftelsens 

ändamål. 

Jag skickar med förslag på skrivning från Åre kommun som hanterar detta en 

del. 

 

Ljungskile 20221011     styrelsen genom Karin Johansson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr KS 2022/00527 

Motion från Karin Johansson (KD) angående Stiftelsen Barnens 
Dag och Stiftelsen Sylva Thulins minnes tillgångar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
 
att motionen ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet senast den 
12 oktober 2023. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-10-17 
Elving Andersson (C), Ilir Kastrati (V), Robert Wendel (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-17 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-10-18 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr KS 2021/00641 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om 
fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) inkom i november 2021 med motion om 
att helt eller delvis ersätta de fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i 
Rimnersområdet. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Motionärerna anser att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. Kultur 
och fritidsnämnden har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 

Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera planen så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till.  

Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet. Förstudien 
beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om möjligheterna kunna 
ges. Kultur- och fritidsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses besvarad. 

Ungdomsfullmäktige behandlade ärendet i februari 2022 och beslutade då att ställa sig 
bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-19 § 169. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 10. 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 
Rimnersområdet.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till motionen. 
 
Annelie Högberg (S): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 332 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ovan anse motionen besvarad. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

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

fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) inkom i november 2021 med motion om 
att helt eller delvis ersätta de fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i 
Rimnersområdet. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Motionärerna anser att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. Kultur 
och fritidsnämnden har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera planen så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till.  
 
Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet. Förstudien 
beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om möjligheterna kunna 
ges. Kultur- och fritidsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses besvarad. 
 
Ungdomsfullmäktige behandlade ärendet i februari 2022 och beslutade då att ställa sig 
bakom motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-02. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-19 § 169. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-02-10 § 10. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
. 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kent Andreasson (UP) 
Lars Olsson (UP) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ungdomsfullmäktige 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00641 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP om 
fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun återställer minst en fotbollsplan ( 11-manna 
plan på Rimnersområdet 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2021-11-09 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig bakom motionen 
 
 



Motion om återställande av fotbollsplan på 

Rimnersområdet. 

 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun återställer minst en 

fotbollsplan på Rimnersområdet. 

Uddevallapartiet vill att man snarast utreder var en ny fullstor fotbollsplan ska ligga på 

Rimnersområdet. Givetvis ska både frånfället av B- o C-planen ersättas med minst en fullstor 

11-manna plan efter simhallsbygget.  

Efter beslut att flytta B- och C- Plan var inte ersättningsytor klara på Rimnersområdet varför 

man var tvungna att flytta till provisoriska platser.  

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun återställer minst en fotbollsplan på Rimnersområdet. 

 

 

För Uddevallapartiet 

 

Kent Andreasson             Lars Olsson              
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Handläggare 

Lokalplanerare Pontus Gläntegård  
Telefon 0522-69 81 78  
Pontus.glantegard@uddevalla.se 

 

Remiss, motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) 

om fotbollsplan på Rimnersområdet.  

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att helt eller delvis ersätta de 
fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i Rimnersområdet. Motionen anser 
att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. 
 
Kultur och fritidsnämnden har gett i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning. 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera den så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till. 
 
Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet.   
 
Förstudien beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om 
möjligheterna kunna ges. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 255  
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 
Rimnersområdet  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden kan inte ge besked om huruvida en ny B-plan inryms i det 
utvecklade Rimnersområdet innan förstudie färdigställts. Med detta anses motionen 
vara besvarad. 
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Annica Ryman Pontus Gläntegård  
Förvaltningschef Lokalplanerare  

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Motionärer  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-10-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KFN 2021/00168 

Remiss, motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson 
(UP) om fotbollsplan på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att helt eller delvis ersätta de 
fotbollsplaner som försvann vid badhusets placering i Rimnersområdet. Motionen anser 
att minst en fullstor fotbollsplan ska placeras på området. 
 
Kultur och fritidsnämnden har gett i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheter för nya verksamheter och aktiviteter på Rimnersområdet i en förstudie. I 
detta arbete ingår möjligheter till en ny B-plan för åretruntdrift inklusive belysning.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning har varit att placera den så 
kostnadseffektivt som möjligt i hänseende till omklädningsrum och ur ett 
driftperspektiv. Under förstudien så har parallellt även en trafikutredning gjorts som 
förstudien nu i slutskedet behöver anpassas till. 

Innan samhällsbyggnad färdigställt förstudien kan kultur och fritid inte ge besked om 
huruvida en ny B-plan inryms i det nya utvecklade Rimnersområdet.   

Förstudien beräknas vara klar i februari, därefter kommer klarare besked om 
möjligheterna kunna ges. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 255  

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om fotbollsplan på 
Rimnersområdet  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden kan inte ge besked om huruvida en ny B-plan inryms i det 
utvecklade Rimnersområdet innan förstudie färdigställts. Med detta anses motionen 
vara besvarad. 

Förslag till beslut på mötet  
Kent Andreasson (UP): Bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kent Andreassons (UP) förslag 
om bifall till motionen och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
beslut.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-10-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna 
förslaget. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-10-21 
Annelie Högberg, Monica Bang-Lindberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-21 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-10-21 till 
Kommunfullmäktige  
Motionärer  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr KS 2021/00369 

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

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 
vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 
planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 
funktionshinderfrågor. 
  
I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 
kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 
framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder. 
  
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 
funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 
respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 
insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 
regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 
området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 
kommunfullmäktiges övergripande strategier.  
  
I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 
förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 
av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 
eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 
som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 
styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 
under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande. 
  
Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 
integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 
åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 
obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 
utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet. 
  
Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 
samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 
i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna. 

Beslutsunderlag 

Kommunala rådet för person med funktionsnedsättnings protokoll, 2022-10-27 § 40 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13.  
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-06-10 § 154 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 333 

 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ann-Charlott 
Gustafssons (UP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen.  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-13 Dnr KS 2021/00369 

  

 

Handläggare 

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

 

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

(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 
vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 
planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 
funktionshinderfrågor. 
 
I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 
kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 
framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 
funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 
respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 
insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 
regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 
området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 
kommunfullmäktiges övergripande strategier.  
 
I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 
förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 
av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 
eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 
som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 
styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 
under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande. 
 
Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 
integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 
åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 
obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 
utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet. 
 
Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 
samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 
i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-13 Dnr KS 2021/00369 

  

 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 
avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 
ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen och styr- och ledningssystemet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 



Motion:  

FUNKTIONSHINDER I UDDEVALLA. 

 

Sammanfattning: 

Uddevallapartiet vill att kommunen tillsammans med berörda människor, föreningar och 

organisationer tar fram en riktig genomarbetat funktionhinderplan. 

Vi vill även att kommunen anställer en projektansvarig för utarbetandet av planen och för dess 

genomförande. 

Vidare vill vi att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar  

för frågor om funktionshinder och som skal kunna svara för sin förvaltning. 

Ärende: 

När det gäller enskilda människor som drabbas talar vi om FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 

När det gäller vårt, alltså samhällets konstruktion talar vi om FUNKTIONSHINDER 

Många regler och lagar finns för att tillse att ALLA kommuninvånare kan bo, arbeta och trivas i sin 

kommun. Ytterligare att ta hänsyn till är: nationella mål för funktionspolitik, FN konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, svensk lagstiftning samt 

barnkonventionen. 

 Men lagar och regler kan omöjligt täcka alla de problem vi invånare kan få vad beträffar 

funktionsnedsättningar och dessutom utvecklas och förändras samhället fortlöpande och nya 

problem och nya funktionshinder uppstår. 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla skall ligga i framkant när det gäller omsorgen om 

kommuninvånarna och gruppen med funktionsnedsättning. Den gruppen är stor. Man beräknar att 

två av tio lider av någon form av funktionsnedsättning, alltså 20% av våra invånare. Allt eftersom vi 

går högre upp i åldrarna så stiger denna siffra markant. 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

Att en plan för en genomtänkt och genomarbetad funktionspolitik tas fram i Uddevalla 

Att en projektledare anställs för framtagandet och genomförandet av planen 

Att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar för frågor om 

funktionshinder och som ska kunna svara för sin förvaltning 

 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP) 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2021/00369  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen och det kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-15 
Sekreterare för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd 

2022-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2021/00369 

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

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 
vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 
planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 
funktionshinderfrågor.  
I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 
kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 
framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder.  
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 
funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 
respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 
insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 
regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 
området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 
kommunfullmäktiges övergripande strategier.  
I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 
förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 
av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 
eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 
som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 
styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 
under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande.  
Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 
integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 
åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 
obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 
utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet.  
Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 
samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 
i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna.  
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 
avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 
ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen och styr- och ledningssystemet. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd 

2022-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 40 

Ordförande frågar på sammanträdet om kommunala råden vill lämna ett svar på 
remissen av motionen. Den gemensamma uppfattningen är att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att uppmana politiken att samordna frågorna och avsätta 
resurser i kommande budget för att uppfylla intentionerna i motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13.  
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP).  
 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för 
äldre beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att uppmana politiken att samordna frågorna och avsätta resurser i kommande budget 
för att uppfylla intentionerna i motionen. 
 
 
 
Vid protokollet 
Kajsa Jansson 
 
Justerat  
Stefan Skoglund, Irene Börjesson, Rolf Rodin 
 
Skickat 2022-11-15 
Ansvarig handläggare för kännedom 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr KS 2022/00059 

Utbetalning av partistöd för 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun betalar ut partistöd för partier representera i kommunfullmäktige i 
enlighet med antagna riktlinjer. Samtliga partier har inom föreskriven tid inlämnat 
redovisningar av 2021 års mottagna partistöd.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige betalar ut partistöd 
med de belopp som anges i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
antagna riktlinjer. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-11-03 Dnr KS 2022/00059 

  

 

Handläggare 

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

 

Utbetalning av lokalt partistöd 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun betalar ut partistöd för partier representera i kommunfullmäktige i 
enlighet med antagna riktlinjer. Samtliga partier har inom föreskriven tid inlämnat 
redovisningar av 2021 års mottagna partistöd.  
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige betalar ut partistöd 
med de belopp som anges i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbetala partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
antagna riktlinjer. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna får enligt kommunallagen 4 kap. 29 § lämna ekonomiskt stöd till partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. För att kunna erhålla 
partistöd krävs att partiet har mandat i kommunfullmäktige och lämnar in en 
redovisning över det föregående årets användning av stödet senast sex månader efter 
redovisningsperiodens slut. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas som ska 
undertecknas av partiets förtroendevalde revisor. 
 
Samtliga partier har inlämnat redovisningar och granskningsintyg inom föreskriven tid 
och kommunledningskontoret föreslår därför att partistöd betalas ut för 2023. 
 
Enligt kommunens riktlinjer ska partistödet räknas ut enligt följande: 
 

 ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt 
 ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-11-03 Dnr KS 2022/00059 

  

 

 

 

 
 
 
Parti Partistöd 2023 

Moderaterna  258 300 kr 
Centerpartiet 92 925 kr 
Liberalerna 69 300 kr 
Kristdemokraterna 140 175 kr 
Socialdemokraterna 423 675 kr 
Vänsterpartiet 116 550 kr 
Miljöpartiet 69 300  kr 
Sverigedemokraterna 281 925 kr 
Uddevallapartiet 187 425 kr 

 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
Partiernas gruppledare  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr KS 2022/00582 

Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har sedan flera år tillbaka erbjudit ledamöter och ersättare i  
kommunfullmäktige en prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle. Tidskriften  
utkommer veckovis och bevakar frågor kring styrning, ekonomi och politik i kommuner  
och regioner.  
 
Kommunledningskontoret anser att tidskriften utgör ett bra sätt för förtroendevalda att  
omvärldsbevaka aktuella frågor och föreslår, efter samråd med kommunfullmäktiges  
presidium, att fortsatt erbjuda tidskriften. Prenumerationen kostar årligen 2 995 kr per  
prenumeration oavsett om den erhålls digitalt eller i pappersform. 
 
Den ledamot eller ersättare som önskar ta del erbjudandet ska senast den 20 december  
2022 tacka ja till erbjudandet genom e-post till kommunledningskontoret@uddevalla.se. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att erbjuda prenumeration till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under  
mandatperioden 2022-2026. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-11-03 Dnr KS 2022/00582 

  

 

Handläggare 

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

 

Prenumeration av tidskrift för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har sedan flera år tillbaka erbjudit ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige en prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle. Tidskriften 
utkommer veckovis och bevakar frågor kring styrning, ekonomi och politik i kommuner 
och regioner.  
 
Kommunledningskontoret anser att tidskriften utgör ett bra sätt för förtroendevalda att 
omvärldsbevaka aktuella frågor och föreslår, efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium, att fortsatt erbjuda tidskriften. Prenumerationen kostar årligen 2 995 kr per 
prenumeration oavsett om den erhålls digitalt eller i pappersform. 
 
Den ledamot eller ersättare som önskar ta del erbjudandet ska senast den 20 december 
2022 tacka ja till erbjudandet genom e-post till kommunledningskontoret@uddevalla.se.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att erbjuda prenumeration till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under 
mandatperioden 2022-2026. 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr KS 2022/00600 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Sedan den nu gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte 
längre kommunerna annonsera sina sammanträden i ortstidningarna. Förändringen kom 
som en följd av att krav på en digital anslagstavla infördes. Den dåvarande regeringen 
skrev i propositionen att information om sammanträdena på detta sätt kunde nå 
kommunmedlemmarna på ett tillfredställande sätt.  
 
Uddevalla kommun har dock fortsatt att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 
i tidningarna Bohusläningen och Västsverige efter beslut i kommunfullmäktige 2020-
12-09 § 278 i syfte att nå ut brett till allmänheten om tidpunkt för kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunledningskontoret att 
endast annonsera sammanträdena i tidningen Bohusläningen vid de tillfällena 
sammanträdena är utlokaliserade till andra platser än Bohusläns museum och då 
allmänhetens frågestund kommer äga rum. Förslaget syftar till att det göra en extra 
informationsinsats vid de tillfällena som sammanträdena inte äger rum i den ordinarie 
fullmäktigesalen, vilket kan ske upp till två gånger per år.  
 
Utöver tillkännagivande på kommunens anslagstavla publicerar 
kommunikationsavdelningen alltid en nyhet om det kommande sammanträdet på 
kommunens webbplats och på sociala medier ett par dagar före den aktuella 
sammanträdesdagen. 

Förslaget innebär att kommunen kommer spara ekonomiska och administrativa resurser. 
De årliga kostnaderna för annonsering enligt nu gällande beslut uppgår till ca 60 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att under mandatperioden 2022-2026 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i 
tidningen Bohusläningen endast när sammanträdena är utlokaliserade på annan plats än 
Bohusläns museum samt när allmänhetens frågestund äger rum. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02, Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning 

Sedan den nu gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte 
längre kommunerna annonsera sina sammanträden i ortstidningarna. Förändringen kom 
som en följd av att krav på en digital anslagstavla infördes. Den dåvarande regeringen 
skrev i propositionen att information om sammanträdena på detta sätt kunde nå 
kommunmedlemmarna på ett tillfredställande sätt.  
 
Uddevalla kommun har dock fortsatt att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden 
i tidningarna Bohusläningen och Västsverige efter beslut i kommunfullmäktige 2020-
12-09 § 278 i syfte att nå ut brett till allmänheten om tidpunkt för kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Efter samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunledningskontoret att 
endast annonsera sammanträdena i tidningen Bohusläningen vid de tillfällena 
sammanträdena är utlokaliserade till andra platser än Bohusläns museum och då 
allmänhetens frågestund kommer äga rum. Förslaget syftar till att det göra en extra 
informationsinsats vid de tillfällena som sammanträdena inte äger rum i den ordinarie 
fullmäktigesalen, vilket kan ske upp till två gånger per år.  
 
Utöver tillkännagivande på kommunens anslagstavla publicerar 
kommunikationsavdelningen alltid en nyhet om det kommande sammanträdet på 
kommunens webbplats och på sociala medier ett par dagar före den aktuella 
sammanträdesdagen. 
 
Förslaget innebär att kommunen kommer spara ekonomiska och administrativa resurser. 
De årliga kostnaderna för annonsering enligt nu gällande beslut uppgår till ca 60 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under mandatperioden 2022-2026 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i 
tidningen Bohusläningen endast när sammanträdena är utlokaliserade på annan plats än 
Bohusläns museum samt när allmänhetens frågestund äger rum. 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr KS 2022/00602 

Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 § 74 att utse dåvarande ordförande Elving 
Andersson (C) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar. Med 
anledning av att Elving Andersson (C) har lämnat uppdraget som ordförande föreslår 
kommunledningskontoret att den nya ordföranden Christina Nilsson (KD) utses till ny 
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren kan därefter utse ställföreträdare som 
tjänstgör som ansvarig utgivare när den ordinarie inte tjänstgör.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ordförande Christina Nilsson (KD) till ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges sändningar på www.uddevalla.se. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 

http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

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

 

Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 

webbsändningar med anledning av ny mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 § 74 att utse dåvarande ordförande Elving 
Andersson (C) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar. Med 
anledning av att Elving Andersson (C) har lämnat uppdraget som ordförande föreslår 
kommunledningskontoret att den nya ordföranden Christina Nilsson (KD) utses till ny 
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren kan därefter utse ställföreträdare som 
tjänstgör som ansvarig utgivare när den ordinarie inte tjänstgör.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse ordförande Christina Nilsson (KD) till ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges sändningar på www.uddevalla.se. 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på www.uddevalla.se sedan flera år  
tillbaka. Kommunledningskontoret uppmärksammades under våren 2022 på att 
kommunfullmäktiges sändningar är registreringspliktiga hos Myndigheten för press, 
radio och tv. Tillsammans med registreringsskyldigheten tillkommer en skyldighet att 
utse en ansvarig utgivare för sändningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter att utse förevarande ordförande Elving 
Andersson (C) till ansvarig utgivare med förevarande 1:e vice ordföranden Louise 
Åsenfors (S) och förevarande 2:e vice ordföranden Christina Nilsson (KD) till 
ställföreträdare för honom. 
 
Fakta om ansvarig utgivare 

Som huvudregel är det är den ansvariga utgivaren som är juridiskt ansvarig om 
yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen. Utgivaren ska därför ha rätt 
att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hans eller hennes 
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vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas 
eller publiceras.  
Den som utses till ansvarig utgivare måste vara myndig, bosatt i Sverige, inte försatt i  
konkurs och inte ha förvaltare. 
 
Av yttrandefrihetslagen (YGL) kap 1 § 16 framgår dock att direktsändningar som  
speglar dagshändelser undantas från den ansvarige utgivarens ansvar eftersom en  
ansvarig utgivare rimligtvis inte kan veta i förväg vilka yttranden som kommer att fällas  
i direktsändningen. Det är i stället den som fällt yttrandena som kan riskera straffansvar.  
Justitiekanslern har i flera vägledande uttalanden likställt en sändning från ett  
kommunfullmäktigesammanträde som en direktsändning av dagshändelser enligt YGL 
kap 1 § 16. 
 
Om uppenbara brott mot yttrandefrihetsgrundlagen sker och talaren inte rättar sig efter  
den ansvariga utgivarens påpekanden kan den ansvarige utgivaren bestämma att avbryta  
sändningen. 
 
Ansvarig utgivare ska tydligt anges på kommunens webbplats i direkt anslutning till  
kommunfullmäktiges webbsändningar. 
 
Kort om yttrandefrihetsgrundlagen 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är en av Sveriges fyra grundlagar och dess syfte  
stadgas i dess portalparagraf 1 kap § 1 (…) att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och  

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra  

begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. 

 
Lagen innehåller alltså vissa begränsningar så som: 
- högförräderi 
- krigsanstiftan 
- spioneri 
- obehörig befattning med hemlig uppgift 
- vårdslöshet med hemlig uppgift 
- uppror 
- landsförräderi eller landssvek 
- landsskadlig vårdslöshet 
- ryktesspridning till fara för rikets säkerhet 
- uppvigling 
- hets mot folkgrupp 
- brott mot medborgerlig frihet 
 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har samrått ärendet med kommunfullmäktiges presidium och  
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landar i bedömningen att det fortsatt är lämpligt att utse kommunfullmäktiges 
ordförande till uppdraget som ansvarig utgivare då uppdraget i många avseenden 
sammanfaller med ordförandens övriga ansvar att upprätthålla ordningen under 
sammanträdet. Ordförande uppfyller i övrigt de krav som ställs på en ansvarig utgivare.  
 
Ordförande kan därefter utse ställföreträdare, vilket föreslås bli förste och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Beslutet ska gälla fram till dess en ny ordförande 
utses eller om denne av någon anledning väljer att avsäga sig uppdraget. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Myndigheten för press, radio och tv 
Ansvarig utgivare  
Kommunikationsenheten  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 338 Dnr KS 2022/00601 

Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 
och Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2022, ändringar i Uddevalla Omnibus 
specifika ägardirektiv. Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till revidering 
av det senaste specifika ägardirektivet. Ändringarna rör punkt 6 om de ekonomiska 
målen soliditet och räntabilitet. Förslagen innebär att soliditeten ska uppgå till 28% över 
tid och att räntabiliteten mäts i form av att totalt kapital i medel över en avtalsperiod ska 
uppgå till 3%. 

I det tidigare specifika ägardirektivet beslutades att de båda finansiella målen mäts i 
samband med varje rapporteringstillfälle, vilket är normalfallet för finansiella mål. De 
föreslagna förändringar bör förtydligas avseende vilken tidsperiod som avses, vilket inte 
tydligt framgår av Uddevalla Omnibus ABs förslag.  

De tillkommande föreslagna revideringarna i det specifika ägardirektivet för Uddevalla 
Omnibus AB har tillstyrkts av styrelsen i bolaget, efter samråd med VD för Omnibus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Kommunledningskontorets förslag om revidering av specifikt ägardirektiv 
Protokollsutdrag Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 §56 
Uddevalla Omnibus ABs förslag om revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla 
Omnibus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa föreslagna förändringar i specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 
och Lysekils Busstrafik AB. 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-12-02,Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB 

och Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2022, ändringar i Uddevalla Omnibus 
specifika ägardirektiv. Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till revidering 
av det senaste specifika ägardirektivet. Ändringarna rör punkt 6 om de ekonomiska 
målen soliditet och räntabilitet. Förslagen innebär att soliditeten ska uppgå till 28% över 
tid och att räntabiliteten mäts i form av att totalt kapital i medel över en avtalsperiod ska 
uppgå till 3%. 
 
I det tidigare specifika ägardirektivet beslutades att de båda finansiella målen mäts i 
samband med varje rapporteringstillfälle, vilket är normalfallet för finansiella mål. De 
föreslagna förändringar bör förtydligas avseende vilken tidsperiod som avses, vilket inte 
tydligt framgår av Uddevalla Omnibus ABs förslag.  
 
De tillkommande föreslagna revideringarna i det specifika ägardirektivet för Uddevalla 
Omnibus AB har tillstyrkts av styrelsen i bolaget, efter samråd med VD för Omnibus. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Protokollsutdrag Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 §56 
Uddevalla Omnibus ABs förslag om revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla 
Omnibus AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa föreslagna förändringar i specifikt ägardirektiv Uddevalla Omnibus AB 
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 
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Uddevalla kommuns författningssamling  
 
 
 
 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 

DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 
 
 

 

1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen 
 
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 
Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda ”Bolagen”) 
 
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges 
beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.   
 
 
2. Föremålet för Bolagens verksamhet 
 
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
 
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet att 
tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, 
verkstad för koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla lokal 
och regionallinjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad för 
koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
 

 

 
Dokumenttyp: Ägardirektiv 
Dnr: 2021/00377 
Antagen av: Kommunfullmäktige 
Antagen: 2015-10-14 § 248 
Dokumentans
varig: 

Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 
Senast 
reviderad: 

Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig 
med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För 
anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna 
tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 
 
5. Uppdraget 
 
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik. Bolagen får även bedriva 
skolskjutstrafik och andra persontransporter för verksamheter, bedriva verkstad för koncernens och 
kommunens fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. Linjetrafiken och 
skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget Buss i Väst AB. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 
Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för 
att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 
kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer 
och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 
 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet över tid om 28 % 
(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för 
latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 
 
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga 
soliditetsmålet. 
 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i förhållande till 
Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört 
med balansomslutningen. Det är summan av bolagens hela verksamhet som skall motsvara 
avkastningen. Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika 
verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder eller enligt självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital i 
medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 %. 
 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 
uppfyllas. 
 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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Uddevalla kommuns författningssamling  
 
 
 
 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 

DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 
 
 

 

1. Bolagen som en del av 

den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda ”Bolagen”) 

 
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges 

beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 

samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv.   

 

 

2. Föremålet för Bolagens verksamhet 
 
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet att 

tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, 

verkstad för koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 
 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla 

lokal och regionallinjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad för 

koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
 

 

 
Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentans
varig: 

Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast 
reviderad: 

Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig 

med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För 

anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna 

tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 

försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 
I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 
5. Uppdraget 
 
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik. Bolagen får även bedriva 

skolskjutstrafik och andra persontransporter för verksamheter, bedriva verkstad för koncernens och 

kommunens fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. Linjetrafiken och 

skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget Buss i Väst AB. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 

Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för 

att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 

kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer 

och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet över tid om 28 % 

(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för 

latent skatt, i förhållande till balansomslutningen). 

 
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga 
soliditetsmålet. 

 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i förhållande till 

Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört 

med balansomslutningen. Det är summan av bolagens hela verksamhet som skall motsvara 

avkastningen. Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika 

verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga 

grunder eller enligt självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital/eget 

kapital i medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 %. 

 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 

ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 

uppfyllas. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 



 Protokollsutdrag från Uddevalla Utvecklings AB 2022-11-11 1 (1) 
   

 

§ 56 Förslag om revidering av specifika ägardirektiv för 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB 

 

Ordförande informerar om att ett förslag från Uddevalla Omnibus AB gällande 
nytt ägardirektiv har inkommit. Ändringarna rör punkt 6 om ekonomiska mål. 
Uddevalla Utvecklings AB ska enligt det generella ägardirektivet bereda frågor 
om specifika ägardirektiv för dotterbolagen 
 
Styrelsen uppfattar, efter rapport från VD:s samtal med VD för Omnibus, att 
förslaget innebär att Eget kapital stryks och att följande lydelse menas: totalt 

kapital i medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 % i punk 6, fjärde stycket in 
den sista meningen  

 
En översyn av de finansiella målen för samtliga döttrarna kommer ske under 
nästkommande år. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att tillstyrka förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för 
ställningstagande 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-11-15 
Monica Bang Lindberg 
Roger Ekeroos  
 
Expedierat 2022-11-15 
Kommunstyrelsen  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr KS 2022/00454 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om att revidera avfallsplanen, 
målområde 5, återvinningscentral i Västra Uddevalla.  

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5, Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall, 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.  

Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 

invånare att lämna material för återvinning och återbruk. Åtgärden Planera för och 

anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun föreslås 
att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal mark inte finns att nyttja för en 
återvinningscentral, att investeringen av en återvinningscentral får en hög kostnad och 
att det blir mer tung trafik i området vid återvinningscentralen. Nämnden föreslår att 
åtgärden ersätts med Planering, genomförande och utvärdering av Popup-retur (mobil 

återvinningscentral). En sådan kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk 
och har en lägre kostnad per tillfälle. Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer 

kring ÅVC i västra Uddevalla kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare 

och aktörer kring uppställning av Popup-retur. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-24. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-1 § 342. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
Revideringar i målområde 5 avfallsplan 2018-2024. 
Förslag till reviderad avfallsplan 2018-2024, Uddevalla kommun.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 341 

att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”,  

att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.”  

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) och Elving Andersson (C) lämnar följande anteckning till 
protokollet. 
 
I bil. 9 (sid 69) tas frågan om avloppsslam upp. För Centerpartiets del vill vi 

understryka att spridning av avloppsslam på åkermark inte kan accepteras om det inte 

är helt klarlagt att inga skadliga eller hälsovådliga ämnen riskerar att spridas på 

åkrarna. När bedömning av detta görs skall försiktighetsprincipen tillämpas. 

 

Monica Bang Lindberg (L) och Maria Johansson (L) ansluter sig till ovan noterad 
protokollsanteckning. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om att revidera avfallsplanen, 
målområde 5, återvinningscentral i Västra Uddevalla.  
 
Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  
 
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5, Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall, 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.  
 
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 

invånare att lämna material för återvinning och återbruk. Åtgärden Planera för och 

anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun föreslås 
att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal mark inte finns att nyttja för en 
återvinningscentral, att investeringen av en återvinningscentral får en hög kostnad och 
att det blir mer tung trafik i området vid återvinningscentralen. Nämnden föreslår att 
åtgärden ersätts med Planering, genomförande och utvärdering av Popup-retur (mobil 

återvinningscentral). En sådan kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk 
och har en lägre kostnad per tillfälle. Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer 

kring ÅVC i västra Uddevalla kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare 

och aktörer kring uppställning av Popup-retur. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-24. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-1 § 342. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
Revideringar i målområde 5 avfallsplan 2018-2024. 
Förslag till reviderad avfallsplan 2018-2024, Uddevalla kommun.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
 
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”,  
 
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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1. Sammanfattning 
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa en hållbar avfallshantering och att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för 

en cirkulär ekonomi. I planen finns sju mål-

områden med tillhörande delmål och åtgär-

der för att uppnå syftet 

En stor del av kommunens verksamhet 

berörs av avfallsplanen och såväl kommu-

nens medborgare som privata och offenliga 

aktörer kommer att påverkas av den. 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, 

internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument.  

Arbetet med att revidera Uddevalla kom-

muns avfallsplan har skett i samråd med ett 

stort antal aktörer som är verksamma i 

Uddevalla kommun, och planen har varit 

utställd och skickats på remiss för att fånga 

upp så många synpunkter som möjligt.

 

2. Läshänvisning 
Denna avfallsplan har utarbetats för att följa 

Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i 

kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2).  

För att göra avfallsplanen mer lättläst och 

tillgänglig har dokumentet utformats så att 

kortfattad information finns i huvuddoku-

mentet  medan mer djupgående och detal-

jerad information lagts i bilagor. Hur djupt 

läsaren vill gå inom de olika delarna är där-

med upp till läsaren själv.
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3.Inledning

Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan 

är att skapa förutsättningar för en hållbar 

avfallshantering och cirkulär ekonomi. Se 

definition av cirkulär ekonomi i bilaga 1. 

Varför en avfallsplan? 
Riksdagen beslutade 1990 att Sveriges 

kommuner ska ta fram kommunala avfalls-

planer. Bestämmelserna finns i Miljöbalkens 

15 kapitel 41§ där det står att varje kom-

mun ska ha en renhållningsordning som ska 

innehålla lokala avfallsföreskrifter och en 

avfallsplan.  

Revideringsarbetet 
För att det ska vara möjligt att nå en hållbar 

avfallshantering måste avfallsplanen få en 

bred förankring. I revideringsarbetet har 

därför representanter från flera kommunala 

förvaltningar och bolag varit delaktiga. För 

en sammanställning av de funktioner som 

varit med, se bilaga 4.  

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att se 

hur det tidigare arbetet gått och dra lärdom 

av det. I bilaga 5 finns en sammanställning 

över de mål och åtgärder som gällde i den 

förra avfallsplanen. De flesta av målen har 

uppnåtts medan några visat sig vara olämp-

liga och andra flyttats över till denna nya 

avfallsplan.  

Samråd enligt Miljöbalken 
För att kommuninnevånare och andra aktö-

rer ska ha en möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter kring avfallsplanen ska den 

ställas ut för samråd innan den fastställs. 

Denna avfallsplan har varit utställd för sam-

råd enligt Miljöbalken under november 

2017 till januari 2018. Inkomna synpunkter 

har beaktats i de slutliga justeringarna av 

avfallsplanen. Samrådsredogörelsen är en 

offentlig handling och kan begäras ut från 

samhällsbyggnadsförvaltningen.

4. Avfall i Uddevalla kommun 2017

Avfallets uppkomst 
Avfallets mängd och sammansättning beror 

till stor del på befolkningens storlek och 

sammansättning och det näringsliv som 

bedrivs.  

Uddevalla kommun är en kustkommun i 

mitten av Bohuslän. Det kustnära läget har 

gett näringslivet en koppling till varvsverk-

samhet, men på senare tid finns huvudde-

len av arbetstillfällena inom vård och om-

sorg, handel och utbildning. Se vidare i bi-

laga 6. 

Vid utgången av 2016 hade kommunen 55 

164 invånare. Den största befolkningsgrup-

pen finns i åldrarna 25-64 år. En redovisning 

av uppkomna avfallsmängder under 2016 

finns i bilaga 6. 

Insamling och hantering 
Insamling av kommunalt avfall 

Insamling av kommunalt avfalll sker i två 

enfackskärl, ett för restavfall och ett för 

matavfall. Egen hemkompost är möjlig. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Återvinningscentraler finns i Uddevalla 

(Havskuren) och Ljungskile (Aröd). 

Återvinningsstationer (ÅVS) 

Återvinningsstationer för insamling av för-

packningsmaterial sköts av FTI. Totalt finns 

20 ÅVS fördelade över kommunen.  
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Se bilaga 6 för mer information om in-

samling och avfallsanläggningar i kommu-

nen. 

Kommunens avfalls-
organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla 

kommun är renhållningsansvarig nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar om renhåll-

ningsordning (avfallsplan och föreskrifter) 

och avfallstaxor. 

Uddevalla Kraft AB, som ingår i Uddevalla 

Energi AB, har utföraransvaret för avfalls-

hanteringen i Uddevalla kommun. Bolaget 

samlar in kommunalt avfall och driver 

kommunens avfallsanläggningar. 

Uddevalla Kraft AB sköter även nedlagda 

avfallsupplag i kommunen. För mer inform-

ation om dessa, se bilaga 7.  

Uddevalla Energi AB driver Lillesjöverket 

och Hovhultsverket i Uddevalla. Vid Lillesjö-

verket används avfall som bränsle och vid 

Hovhultsverket används trädbränsle. Båda 

anläggarna producerar värme till fjärrvär-

menätet och vid Lillesjöverket produceras 

även el.  

För tillsyn enligt Miljöbalken ansvarar Sam-

hällsbyggnadsnämnden.

5. Information och kommunikation

Information 
Information om avfallshanteringen i Udde-

valla kommun sprids bland annat via kom-

munens och Uddevalla Energis hemsida, 

utskick, via en särskild app och vid event. 

Informationen rör exempelvis öppettider 

vid ÅVC, ändrade hämtningsintervall för 

kommunalt avfall, var olika avfallsslag kan 

lämnas, sorteringsguide för avfall, farligt 

avfall, taxor och avgifter. 

Synpunkter och åsikter 
Uddevalla kommuns invånare kan lämna 

synpunkter och förbättringsförslag kring 

avfallshanteringen via hemsidor, Kontakt-

center och till Uddevalla Energis kundtjänst.  

Regelbundna enkätundersökningar genom-

förs framförallt av SKL, Avfall Sverige och 

Rangola. 

6. Framtida behov och krav 
Förutsättningarna för en hållbar avfallshan-

tering bestäms av kommuninvånarnas pro-

duktions- och konsumtionsmönster, de 

avfallsmängder som kommunens invånare 

ger upphov till, de behov och förväntningar 

kommunens invånare har och den lagstift-

ning och styrande dokument som gäller.  

Befolkning 
Uddevalla kommun växer och enligt befolk-

ningsprognosen kommer fördelningen mel-

lan olika  åldersgrupper att förändras under 

avfallsplanens tidsperiod. Gruppen unga 

och äldre bedöms växa mer än gruppen 

däremellan (20 – 64 år) vilket innebär såväl 

möjligheter som utmaningar för arbetet att 
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uppnå avfallsplanens syfte och mål. Se vi-

dare i bilaga 8. 

Lagar och mål 
Lagstiftningen om avfallshantering finns 

dels på nationell nivå och dels på EU-nivå. 

Lagstiftningen på båda nivåerna rör sig 

alltmer mot cirkulär ekonomi och förebyg-

gande av avfall.  

Avfallsplanen berörs även av mål, överens-

kommelser och riktlinjer på regional, nat-

ionell och internationell nivå. Många av 

dessa strävar mot ett hållbart samhälle ur 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt per-

spektiv.  

Avfallsplanen och de målsättningar och 

ambitioner planen anger påverkar och på-

verkas av Uddevalla kommuns samhällspla-

nering. Arbete pågår med att ta fram en ny 

översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen anger 

riktlinjer och strategier för hur samhället 

ska planeras och visar hur mark- och vat-

tenanvändningen ska disponeras i stora 

drag. För att Avfallsplanen ska kunna ge-

nomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Avsikten  med den nya översiktsplanen är 

att även inkludera de sociala frågorna för 

ett helhetsperspektiv. 

För mer information om gällande och kom-

mande lagstiftning, mål och andra styrande 

dokument, samt hur hänsyn tagits till dessa 

i revideringen av avfallsplanen, se bilaga 2. 
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7. Mål och handlingsplaner för 2018-2024
 
Avfallshierarkin visar hur vi ska prioritera när vi planerar vår avfallshantering. Att arbeta enligt avfallshie-

rarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning. Vill du veta 

mer, se bilaga 2. Målet äratt komma så högt upp som möjligt i avfallshierarkin. 

 
 
För respektive målområde på de kommande sidorna redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbar-
hets- och miljömål målområdet är kopplat till. För en beskrivning av de olika globala, nationella och 
lokala målen, se bilaga 2.  
 
För respektive målområde anges även vilken typ av styrmedel som kommunen avser att använda för att 

genomföra åtgärderna och uppnå målen. För en sammanställning över möjliga styrmedel, se bilaga 3. 

Nyckeltal för uppföljning av mål och delmål redovisas i bilaga 10. 

     

Målområde 7: 

Minska miljöpå-

verkan från 

deponier 

Målområde 1: 
Minska matsvin-
net 

Målområde 2: 

Öka återbruket 

Målområde 3:  

Förebygga och han-
tera nedskräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet 
 

Målområde 5: 

Förenkla medbor-
garnas möjlighet till 
sortering och in-
samling av avfall 
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Målområde 3:  

Förebygga och 
hantera ned-
skräpning  
 

Målområde 4: 
Minska avfallets 
farlighet  
 

Målområde 6:  

Avfallets nyttig-
heter ska åter-
vinnas och ingå i 
ett kretslopp 
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Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 1:1  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och inför rutin för kommunikation mellan 
skola och skolkök om antal elever som ska äta. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Informera och motivera kring matsvinn på skola, 
förskola och socialtjänstens verksamhet. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Utred möjlighet att ta tillvara på överblivna pro-
dukter. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser på skola, förskola och 
boende för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:2 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalyser tre gånger under peri-
oden för uppföljning av delmålet. 

Uddevalla Energi AB 

Informera och motivera kring matsvinn till restau-
rang- och storköksägare, exempelvis att erbjuda 
”doggy bag”. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 1:3 Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Informera och motivera hushållen för att minska 
matsvinn. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Genomför plockanalyser för uppföljning av delmå-
let. 

Uddevalla Energi AB 

Målområde 1  
Minska matsvinnet 
 

Steg i avfallshierarkin:  

1 – Minimera avfallet 

Delmål: 
1:1  Minska matsvinnet i förskolor, 

skolor och socialtjänstens verksamhet-

er med 20% under planperioden jäm-

fört med år 2016/2017. 

1:2  Minska matsvinnet från restau-

ranger och storkök. 

1:3  Minska matsvinnet från privatper-

soner med 20%  under planperioden 

jämfört med 2016/2017. 

Motivering: 

Agenda 2030 
- Mål nr 12.3 Minska matsvinnet 

Nationella miljökvalitetsmål 
- God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Mål: Matavfallet ska minska 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 2:1  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Beakta hur återbruk av produkter kan främjas vid 
upphandlingar, exempelvis genom återtagande 
av produkter eller längre användning av inventa-
rier. (Fortlöpande). 

Uddevalla kom-
mun och bolag 

Skapa  en tjänst för Uddevalla kommuns  interna 
begagnade inventarier (exempelvis kontorsmöb-
ler). 

Uddevalla kom-
mun 

  

Delmål 2:2  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information om befintliga möj-
ligheter till återbruk.   

Uddevalla Energi 
AB 

Starta kurser i återbruk (lappa och laga).  Socialnämnden 

Främja "delningspooler". Uddevalla kommun 

Skapa en samverkansfunktion inom kommunen 
kring återbruk och cirkulär ekonomi. 

Uddevalla kommun 

  

Delmål 2:3 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Anlägg en återbruksanläggning för bygg- och 
rivningsavfall.  

Uddevalla kommun 

Ta fram och sprid information kring återbruk av 
bygg- och rivningsavfall. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 2:4 Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred/kartlägg "restströmmar" från verksamhet-
er som kan användas som råvara.   

Samhällsbyggnads-
nämnden/ Udde-
valla Energi AB 

 Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

Målområde 2 
Öka återbruket 

Steg i avfallshierarkin:  

2 – Återanvända 

Delmål: 
2:1 Skapa förutsättningar för ett ökat 
återbruk av "kommunal utrustning". 

2:2 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk för privatpersoner. 

2:3 Skapa bättre förutsättningar till  
återbruk av bygg- och rivningsavfall. 

2:4 Skapa arena/mötesplats där före-
tag som har en restprodukt kan hitta 
mottagare som kan nyttja restproduk-
ten. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
Sveriges nationella avfallsplan  
-  Förberedande för återanvändning 
och annat materialutnyttjande av 
bygg- och rivningsavfall ska öka 

- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka 

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 3:1  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprida information till konsumenter-
na angående mikroplast i produkter. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Ta fram kriterier för miljöbättre upphandling och 
avtal inom kommunens verksamhet. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:2 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Bygg upp en organisation för strandstädning. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Informera allmänheten om Strandstädarkartan. Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Engagera kommunen i organisationer och /eller 
event kring strandstädning. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

  

Delmål 3:3 Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Genomför projekt för avfallshantering vid bad-
stränder. 

Kultur- och fri-
tidsnämnden  

Installera system för att kontrollera tömningsbe-
hov av papperskorgar i parker och på allmän 
plats via sensorer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Minska problem med klotter i centrum genom 
samverkan mellan relevanta aktörer. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 3  
Förebygga och han-
tera nedskräpning 
 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
3:1 Skapa förutsättningar för att 

minska utsläppen av mikroplast. 

3:2 Öka strandstädningen längs kus-

terna. 

3:3 Minska nedskräpningen i parker, på 

allmän plats och badplats. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 14.1 Minska  tillförsel av plast i 
haven 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
 - Mål: Nedskräpningen ska  minska i 
städer, naturområden och längs kuster  
 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 4:1  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 

Uddevalla Energi 
AB 

Utöka antalet "Samlare" för farligt avfall i ex-

empelvis livsmedelsaffärer till minst 10 stycken. 

Uddevalla Energi 

AB 

Öka insamlingen av farligt avfall på landsbyg-

den, exempelvis genom "Samlare". 

Uddevalla Energi 

AB 

Genomför plockanalyser för uppföljning av 

delmålet. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 4:2  Klart 2024 

Åtgärd Ansvar 

Genomför plockanalys. Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information kring vikten av 

att sortera farligt avfall rätt. 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Målområde 4  
Minska avfallets far-
lighet  
 
Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

4 – Energiåtervinning 

Delmål: 
4:1  Minska andelen farligt avfall i hus-
hållsavfall med 20% jämfört med 
2016/2017. 

4:2 Minska andelen farligt avfall i 
brännbart avfall från verksamheter. 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 5:1  Fortlöpande 
Åtgärd Ansvar 

Fortsatt samverkan med FTI, påverka för 
högre kvalitet och att det är rent och snyggt 
på återvinningsstationerna (ÅVS).  

Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 5:2  Klart 2024 
Åtgärd Ansvar 

Planering, genomförande och utvärdering 
av Popup-retur (mobil återvinningscentral) 

 

Samhällsbyggnads-
nämnden / Uddevalla 
Energi AB 

Samverka med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:3  Klart 2020 
Åtgärd Ansvar 

Fler containrar/kärl för sortering på befint-
liga ÅVC. 

Uddevalla Energi AB 

Förbättrad vägledning vid ÅVC. Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:4  Klart 2021 
Åtgärd Ansvar 

Utred förutsättningarna för att utveckla 
fastighetsnära insamling (FNI). 

Uddevalla Energi AB 

Genomför pilotprojekt med FNI (i första 
hand i områden utan ÅVS) inför vidare be-
slut i Uddevalla kommun. 

Uddevalla Energi AB 

  

Delmål 5:5 Klart 2019 
Åtgärd Ansvar 

Utveckla och förbättra informationen och 
kommunikationen om hållbar avfallshante-
ring på olika språk och riktat till olika mål-
grupper. 

Uddevalla Energi AB 

  

 

Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Ökad tillgänglighet för invånare att 
lämna material för återvinning och 
återbruk. 
 
5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Utveckla fastighetsnära insamling 
av återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

 

Styrmedel 
•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

Delmål 5:6 Klart 2022 
Åtgärd Ansvar 

Skapa förutsättningar för textilåtervinning (inklu-
sive trasiga textilier). 

Uddevalla Energi 
AB 

forts. Målområde 5  
Förenkla för medbor-
garna att sortera och 
lämna avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Återvinna 

Delmål: 
5:1  Verka för rätt kvalitet, tillgänglig-
het och omfattning av återvinnings-
stationer. 

5:2  Anlägg en ny återvinningscentral. 

5:3 Skapa förutsättningar för bättre 
utsorteringsgrad vid ÅVC 

5:4 Inför fastighetsnära insamling av 
återvinningsmaterial. 

5:5 Ökade informationsinsatser 

5:6 Ökad textilåtervinning 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.4 Miljömässigt hållbar han-
tering av kemikalier i hela livscykeln  

- Mål nr 12.5 Minimera avfallet genom 
förebyggande arbete 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 
har information och medvetenhet för 
en hållbar utveckling 
 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 
 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Återanvändningen av hushållens 
avfall ska öka  

- Återanvändning av textilier och 
material återvinning av textilavfall ska 
öka 

- Materialåtervinning av hushållens 
avfall ska öka  

- Insamling av elavfall till materialåter-
vinning ska öka 
 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 
  

Delmål 6:1 Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Hitta annat omhändertagande efter sluttäckning 
av Havskurens deponi och i det arbetet följa det 
kommande slamdirektivet från Miljödeparte-
mentet. 

Väst Vatten AB 
(Uddevalla Vat-
ten)  

  

Delmål 6:2 Klart 2022 

Åtgärd Ansvar 

Upprätthåll goda förutsättningar för insamling av 

matavfall till rötning. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för en lokal/regional rötning av matavfall.  Uddevalla Energi 
AB 

  

Delmål 6:3 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Genomför ruttoptimering för insamling och 

transport av hushållsavfall och slam. 
Uddevalla Energi 
AB  

  

Delmål 6:4 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Ställ om fordonsflottan till fordon som använder 

förnyelsebara bränslen.  
Uddevalla Energi 
AB  

Målområde 6 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Steg i avfallshierarkin:  

3 – Materialåtervinning 

4 - Energiåtervinning 

Delmål: 

6:1 Öka nyttan av rötslam från renings-

verk.  

6:2 Skapa förutsättningar för biogas-

produktion 

6:3 Effektivisera kommunens transport 

av avfall 

6.4 Minst 80% av Uddevalla Energi AB’s 

fordon ska drivas av förnyelsebara 

bränslen.  

6:5 Inför papperspåse för insamling av 

matavfall 

6:6 Öka nyttan av fett från fettavskil-

jare 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 6:5 Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Implementera system med papperspåsar för 

matavfall till hushållen och verksamheter. 
Uddevalla Energi 
AB 

Ta fram och sprid information. Uddevalla Energi 

AB  

Genomför plockanalyser för uppföljning av del-

målet. (Fortlöpande). 

Uddevalla Energi 

AB  

  

Delmål 6:6 Klart 2020 

Åtgärd Ansvar 

Ta fram metoder för att öka nyttan av fett från 

fettavskiljare. 
Uddevalla Energi 
AB  

Verka för ett regionalt samarbete kring hantering 

av fett från fettavskiljare. (Fortlöpande). 
Uddevalla Energi 
AB 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

•Miljöanpassad offentlig upphandling 

•Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem 

 

Målområde 6 forts. 
Avfallets nyttigheter 
ska återvinnas och 
ingå i ett kretslopp 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 7.2 Öka andelen fossilfri energi 

- Mål nr 12.2 Uppnå en hållbar förvalt-

ning av naturresurser 

 

Nationella miljökvalitetsmål 
- Giftfri miljö 

- Ingen övergödning 

- Begränsad klimatpåverkan 

- God bebyggd miljö 
 
Sveriges nationella avfallsplan  
- Matavfall från hushåll, storkök, buti-
ker och restauranger ska sorteras ut 
och behandlas så att växtnäring och 
energi tas tillvara 

 

Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar samhällsplanering 

- Ställa krav på miljökrav och etiska 
krav vid upphandling och inköp 

- Minskad klimatpåverkan av resor och 
transporter 
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 Åtgärder, ansvar och tidplan 

Delmål 7:1  Fortlöpande 

Åtgärd Ansvar 

Kontrollera otillåtna deponier genom tillsyn 

enligt Miljöbalken. 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Sprid information om hantering av massor som 

en del av tillsynen enligt Miljöbalken. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

  

Delmål 7:2  Klart 2019 

Åtgärd Ansvar 

Fortsätt sluttäckning av deponin enligt gällande 

tidplan. 

Uddevalla Energi 

AB 

  

Delmål 7:3 Klart 2023 

Åtgärd Ansvar 

Uppdatera riskklassning enligt MIFO-metod 

(MIFO 1) för respektive deponi.  

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Ta fram åtgärdsplan och budget för respektive 

nedlagd deponi. 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 

Styrmedel 
•Informativa styrmedel 

 

 

Målområde 7  
Minska påverkan från 
deponerat avfall 

Steg i avfallshierarkin:  

5 - Deponering 

Delmål: 

7:1 Minska den otillåtna deponeringen 

7:2 Färdigställ sluttäckning av Havsku-

rens deponi  

7:3 Minimera miljöpåverkan från de 

fem stora nedlagda deponierna i kom-

munen 

Motivering: 

Agenda 2030 

- Mål nr 12.8 Säkerställa att människor 

har information och medvetenhet för 

en hållbar utveckling 

 

Nationella miljökvalitetsmål 

- Giftfri miljö 

- God bebyggd miljö 

 

Sveriges nationella avfallsplan  
- Risken för negativ miljöpåverkan från 
nedlagda deponier ska minska 

 
Uddevalla kommuns miljömål 
- Uppmuntra och inspirera 

- Skapa förutsättningar för en hållbar 
livsstil 

- Socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbar samhällsplanering 
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8. Uppföljning av avfallsplanen 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

uppföljningen av avfallsplanen. Uppgiften 

att följa upp respektive åtgärd och målom-

råde kan överlämnas till den del inom 

kommunens organisation som bedöms vara 

bäst lämpad. Fördelning eller överlämnande 

av uppgifter ska dokumenteras och det är 

viktigt att den som mottar uppgiften förstår 

och har möjlighet att genomföra den. 

Avfallsplanens mål och åtgärder ska arbetas 

in i den kommunala verksamheten och 

kommunens styr- och ledningsstystem. 

I de kommunala bolagen sker uppföljning 

enligt befintliga system. 

Utvärdering av hur arbetet går ska ske årlig-

en i samband med årsbokslutet. Utifrån 

resultatet av den årliga uppföljningen ska 

utrymme och behov av nya eller ändrade 

mål och åtgärder utvärderas.  

Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över 
minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov.  När avfallsplanen ändras ska kom-
munen genast underrätta Länsstyrelsen om 
ändringen. 

 

9. Konsekvenser  av avfallsplanen
Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att 

skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. De mål och 

åtgärder som fastställts för att uppfylla 

detta syfte kommer att ge konsekvenser för 

såväl kommunens medborgare, kommu-

nens verksamhet och miljön.  

Några av de åtgärder som fastställts i av-

fallsplanen innebär möjlighet till nya arbets-

tillfällen. Det handlar framförallt om enkla 

arbeten vilket kan bidra till att personer 

som i dagsläget står utanför arbetsmark-

naden kan få sysselsättning. Detta kan med-

föra ett minskat utanförskap och en ökad 

integration.  

Avfallsplanens mål och åtgärder leder även 

till ökad medvetenhet och kunskap kring 

hållbar avfallshantering vilket är en förut-

sättning för att skapa en hållbar utveckling 

för Uddevalla kommun där cirkulär ekonomi 

kan åstadkommas. 

För hushållens del medför flertalet av målen 

till ökad servicegrad, exempelvis anläg-

gande av ytterligare en Återvinningscentral 

(ÅVC) och införande av Fastighetsnära in-

samling (FNI) för villor, och tydligare och 

mer lättillgänglig information. Det blir lät-

tare att göra rätt. I bilaga 9, Miljöbedöm-

ning, redovisas hur de olika målen kan 

komma att påverka människors hälsa. 

Från miljösynpunkt leder de mål och åtgär-

der som fastställs i avfallsplanen bland an-

nat till en minskad mängd avfall, en minsk-

ning av avfallets farlighet, ökad material- 

och energiåtervinning och minskade trans-

porter. 

Att genomföra förändringar för att förbättra 

miljön kan medföra ökade kostnader, åt-

minstone initialt. Föreslagna åtgärder som 

kan påverka renhållningstaxan är framförallt 

en ny ÅVC samt utökad FNI för villor. Inför 

beslut om genomföranden av större föränd-

ringar är det därför viktigt att utreda nytta 

och kostnader. 

 



  

 

 

Sida 18 av 76 

 

10. Miljöbedömning av planer och program 
Kommunala avfallsplanerna berörs av be-

stämmelserna för miljöbedömning av planer 

och program1.  

Enligt bestämmelserna är det obligatoriskt 

att genomföra en miljöbedömning vid upp-

rättande eller ändring av vissa planer och 

program. Detta gäller för översiktsplaner, 

kommunala energiplaner, åtgärdsprogram 

för miljökvalitesnormer, länstransportpla-

ner och kommunala avfallsplaner. 

För andra planer och program ska en be-

hovsbedömning ske för att avgöra om pla-

nen eller programmet behöver miljöbedö-

mas. Det är då endast de planer som be-

döms medföra en betydande miljöpåverkan 

som ska miljöbedömas. En plan antas med-

föra en betydande miljöpåverkan om den 

”anger förutsättningar för kommande till-

stånd”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 kap 11-22§§ miljöbalken (MB) 

Eftersom kommunala avfallsplaner är en av 

de planer och program som  kräver en mil-

jöbedömning  har en sådan upprättats. Se 

bilaga 9. 

Uddevalla kommun har bjudit in länsstyrel-

sen  i Västra Götalands län till samråd kring 

Miljöbedömningen (2017-07-07). Länssty-

relsen har valt att inte lämna något yttrande 

kring Miljöbedömningen (Länsstyrelsens dnr 

503-24870-2017, 2017-08-23).
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Bilaga 1.Begreppsförklaringar 
 

Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med. Det finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförord-

ningen. 

Avfallshierarkin En hierarki för i vilken ordning olika metoder för att hantera avfall bör 

användas. Även kallad Avfallstrappan. 

Bortskaffande av avfall Att bli av med avfall utan att få ut någon nytta av det, exempelvis depo-

nering av avfall i eller på marken. 

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen 

startat. 

Cirkulär ekonomi En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta 

avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är 

allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara 

material över tid ersätts med förnybara2. 

Farligt avfall (FA) 

 

Fastighetsnära insamling 

(FNI) 

Som hushållens farliga avfall räknas farliga kemikalier, olja, bekämp-

ningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt- och elektroniskt 

avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpregnerat trä etc.  

Fastighetsnära insamling är insamling av förpackningar och tidningar i 

direktanslutning till hemmet. 

Grovavfall Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så tungt eller 

skrymmande att det inte är lämpligt att lägga i ordinarie avfallskärl för 

kommunalt avfall. 

Hantering av avfall En verksamhet eller en åtgärd som utgörs av insamling, transport, åter-

vinning och bortskaffande av avfall. 

Kommunalt avfall Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från an-

nan verksamhet. Exempel på avfall från hushåll: köksavfall, brännbart 

avfall, latrin, slam från slambrunnar och slamtankar, grovavfall, läkeme-

delsrester och farligt avfall. Exempel på avfall från annan verksamhet 

som är jämförligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 

storkök och livsmedelsbutiker, toalettavfall. 

Insamling av avfall Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 

Mikroplast Ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. 

  

 

2 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 
2017-06-11 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen
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Miljöstation En avlämningsplats för farligt avfall som uppkommer i hushållen, t.ex. 

kemikalier av olika slag, bekämpningsmedel, spilloljor, färgrester, lös-

ningsmedel, batterier. 

Matavfall Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är komposterbart 

eller rötbart. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 

eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger 

upphov till avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller 

miljöskäl.  

Producentansvar Skyldighet för producent att se till att det avfall som producenten ger 

upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas.  

Återanvändning En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 

avfall används igen. 

Återbruk Kan vara det samma som återanvändning eller innebära att produkten 

ändras lite innan den används, exempelvis en tröja som sys om eller en 

vinylskiva som används som lampskärm. 

Återvinning Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvin-

ning, kompostering och annan biologisk behandling. Återvinning inne-

bär att nyttan från avfallet, exempelvis i form av material, energi eller 

näringsämnen, tas tillvara.  

Återvinningscentral (ÅVC) Avlämningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med con-

tainrar/behållare för sortering i olika materialslag. 

Återvinningsstation (ÅVS) En avlämningsplats för hushållens returpapper och förpackningar av 

glas, plast, metall och kartong som ingår i producentansvaret.  
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Bilaga 2. Omvärldens krav och regelverk 
 

1. Lagar och styrmedel 
En rad lagar och föreskrifter reglerar avfallshanteringen i Sverige. Många av de bestämmelser 

som styr avfallshantering kommer från EU-direktiv som arbetats in i den svenska lagstiftning-

en. Det finns även EU-förordningar som gäller direkt i Sverige utan att passera den svenska 

lagstiftningsprocessen. 

Bestämmelserna kring avfallshanteringen utgår från den så kallade avfallshierarkin, eller av-

fallstrappan, som anger en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras. Avfallshierarkin 

kommer ursprungligen från ett EU-direktiv och har arbetats in i den svenska Miljöbalken. 

Målet är att nå så högt upp i trappan som möjligt, det vill säga att i första hand undvika att 

avfall uppstår, och på så sätt minimera att det uppstår avfall som behöver tas omhand. Avvi-

kelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl. 

 

1. Minimering – Verka förebyggande för att undvika att avfall uppkommer  

2. Återanvändning – Sälja eller skänka saker som man inte vill ha kvar 

3. Materialåtervinning – Göra nya produkter av tidigare använt material, t.ex. glas och plast 

4. Energiåtervinning – Använda den energi som finns i avfallet, t.ex. att skapa fjärrvärme 

genom att bränna avfall eller biogas genom att röta matavfall. 

5. Deponering – Lägga avfall på en deponi.  
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1.1. Gällande lagstiftning 
Grunderna för avfallshantering i Sverige ges i Miljöbalken och tillhörande förordningar. En rad 

föreskrifter ifrån Naturvårdsverket ger detaljerna. Se de främsta lagrummen i Tabell 1.  

Miljöbalken SFS 1998:808 
Avfallsförordning SFS 2011:927 
Förordning om avfallsförbränning SFS 2013:253 
Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512 
Föreskrifter om deponering NFS 2004:10 
Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall EG nr 1013/2006 
Föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3 
Förordning om producentansvar för returpapper SFS 2014:1074 
Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2014:1073 
Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 
Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 
Förordning om PCB m.m. SFS 2007:19 
Förordning om producentansvar för batterier SFS 2008:834 
Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075 
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och orga-
niskt avfall NFS 2004:4 
Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering 
av avfall NFS 2017:2 
Allmänt råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17 

Tabell 1 De viktigaste lagarna och förordningarna som styr avfallshanteringen 

Den kommunala renhållningsskyldigheten 

Enligt Miljöbalkens 15 kapitel 20§ ska kommunen se till att kommunalt avfall i kommunen 

transporteras till en behandlingsanläggning. Där ska det återvinnas eller bortskaffas på ett 

sätt som är godtagbart för både människors hälsa och miljö.  

 Producentansvar 

Det finns ett flertal förordningar som reglerar det så kallade producentansvaret. Producent-

ansvaret innebär att den som producerar en viss vara eller förpackning ska se till att det finns 

ett system för att samla in, transportera bort och återanvända, återvinna eller deponera va-

ran eller förpackningen när konsumenten inte längre vill ha den kvar. Både i utveckling av 

produkter och vid hantering av avfallet ska hänsyn tas till avfallshierarkin. 

1.2. På gång inom lagstiftning och vägledning 

 Cirkulär ekonomi 

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett förslag om cirkulär ekonomi. En cirkulär 

ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge 

som möjligt och att avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin 

livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion.  

Den svenska regeringen och Naturvårdsverket arbetar för att skapa förutsättningar för cirku-

lär ekonomi. Under våren 2017 är ett så kallat Betänkande av Utredningen om cirkulär eko-

nomi (SOU 2017:22) ute på remiss bland myndigheter, kommuner och organisationer.  
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Utredningen innehåller en grundlig genomgång av problematiken med dagens så kallade 

linjära ekonomi och möjligheterna med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Även hindren för 

en cirkulär ekonomi (konsumentmönster, lagstiftning, marknadsstruktur osv) beskrivs. 

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska nå en cirkulär 

ekonomi. Bland annat föreslås lagändringar för att öka förekomsten och användandet av 

bilpoolar, skyldigheter för kommunerna att underlätta för medborgarna att förebygga avfall 

och skattereduktioner på hyr-, begagnat- och reparationstjänster. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 

 När avfall upphör att vara avfall 

En del av EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi handlar om att göra det lättare att 

klassa om ett avfall så att det upphör att vara avfall och därmed kan användas för att exem-

pelvis producera nya varor eller använda det på annat sätt. Nya bestämmelser för olika 

materialströmmar kan väntas under de kommande åren.  

 Avfall i anläggningsarbeten  

Naturvårdsverket ser över sin vägledning om hur avfall i anläggningsarbeten ska hanteras. Att 

kunna använda avfall i anläggningsarbeten är ett sätt att komma närmare en cirkulär eko-

nomi.  

 Insamlande av förpackningar 

En utredning om ändrad ansvarsfördelning för insamling av förpackningar presenterades i 

mars 2016 (M2015:A). Utredningens uppdrag var att lämna ett förslag som leder till att alla 

hushåll får tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem så att mängderna insamlat avfall 

kan öka och att en hög materialåtervinning möjliggörs. Utredningen beskriver ett ändrat an-

svar för själva insamlingen av förpackningsavfall och returpapper som flyttas till kommunerna. 

Enligt utredningen ska producenterna se till att det finns ett återvinningssystem. Riksdagen 

anser  dock att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska ligga kvar 

på producenterna och det har under våren 2018 kommit remissförslag från Miljö och Energi-

departementet som utvecklar producenternas insamlingsansvar mot mer fastighetsnära in-

samling av förpackningsanfall och returpapper.  

Hur eventuella förändringar i insamlingen kommer att påverka avfallshanteringen återstår att 

se. 

Minskad nedskräpning 

I oktober 2016 presenterades Naturvårdsverkets utredning "Åtgärder för minskad nedskräp-

ning". Det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen var bland annat att föreslå hur det 

nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning kan säkerställas. 

Utredningen lämnar följande förslag för att minska nedskräpningen: 

• Extra medel till strandstädning behövs på Bohuskusten. De skräpmätningar som 

gjorts visar att det flyter i land lika mycket skräp på Bohuskustens stränder som på 

havsstränderna i resten av Sverige varje år. För att hantera detta behöver de berörda 

kommunerna ekonomiskt stöd. 
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• Kommunens ansvar enligt gaturenhållningslagen föreslås motverka skada på växt- 

och djurliv och naturmiljön i övrigt. Kommunens renhållningsansvar omfattar idag 

främst att hindra olägenheter för människors hälsa och att uppfylla krav på trevnad, 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Utredningen föreslår att detta ansvar ska utökas 

så att det även gäller att undvika skada på växt-, djur- och naturmiljön i övrigt. Det är 

oklart hur mycket detta kommer att kosta för kommunerna. 

• Kommunens ansvar utanför detaljplan föreslås förstärkas och förtydligas. Det är 

idag otydligt vem som ansvarar för att städa på allmänna platser utanför detaljplan. 

Utredningen föreslår att kommunernas ansvar förtydligas så att samtliga kommuner 

tar sitt fulla ansvar. 

• Hela gaturenhållningslagen bör ses över. Lagen om gaturenhållning och skyltning 

reglerar ett stort antal olika frågor. Utredningen menar att lagen är ålderdomligt ut-

formad, delvis svårläst och har otillräcklig reglering för vissa frågor. Utredningen fö-

reslår därför en total översyn av lagen. 

Hur utredningens slutsatser kommer att påverka avfallshanteringen återstår att se. 
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2. Nationell avfallsplan och Nationellt program för 
att förebygga avfall 

Enligt EU-direktivet för avfall (2008/98/EG) ska alla EU:s medlemsländer ha avfallsplaner och 

ta fram särskilda program för förebyggande av avfall. Bestämmelserna har arbetats in i den 

svenska Avfallsförordningen (SFS 2011:927). I Sverige ligger ansvaret för att ta fram den nat-

ionella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall hos Naturvårdsverket. 

2.1. Nationell avfallsplan 
Sveriges gällande avfallsplan heter ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges av-

fallsplan 2012-2017”. Planen innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden och 

exempel på vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångs-

punkt från de nationella miljökvalitetsmålen och EU:s avfallshierarki. 

Avfallsplanens prioriterade områden: 

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall till andra länder. 

 

För att nå målen i planen krävs samarbete mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och 

forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå må-

len. Till planen finns också en miljökonsekvensbeskrivning och ett dokument som beskriver 

konsekvenserna för olika aktörer av de åtgärder som föreslås i planen. 

Arbetet med nästa nationella avfallsplan har påbörjats. Den ska gälla 2018-2023 och också 

innehålla nästa avfallsförebyggande program. 

2.2. Nationellt program för att förebygga avfall 
Det nationella programmet för att förebygga avfall innehåller 8 mål och 167 exempel på åt-

gärder som företag, myndigheter, branschorganisationer, kommuner och landsting kan göra 

för att minska avfallet. Programmet har fyra fokusområden: 

•  Mat 

•  Textil 

•      Elektronik 

•  Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen ger mycket avfall eller har en stor miljöpåver-

kan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Arbetet med nästa avfallsförebyggande program har påbörjats. Programmet kommer att ingå 

i den nya nationella avfallsplanen som tas fram för perioden 2018-2023. 
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3. Mål  

3.1. Globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) 
De 17 globala hållbarhetsmålen, som går under samlingsnamnet Agenda 2030, syftar till att 

leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Målen antogs av stats- och regeringschefer 

från FNs samtliga 193 medlemsländer vid FNs toppmöte den 25 september 2015. De globala 

hållbarhetsmålen tar över efter Milleniemålen som nådde sin deadline vid årsskiftet 

2015/2016.  

Genom att anta målen har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå 

långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Alla länder har åtagit sig att 

implementera Agenda 2030 genom att ta fram egna nationella strategier och handlingsplaner 

anpassade efter landets förutsättningar. Arbetet ska pågå under en 15-årsperiod, med start 1 

januari 2016 och fram till år 2030. 

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina 

respektive ansvarsområden. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner, landsting, 

statliga myndigheter och Regeringskansliet. Regeringen har tillsatt en delegation som ska 

stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska bland annat 

ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan och uppmärk-

samma goda exempel på området. 
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3.2. Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål visar den politiska målsättningen för vilken kvalitet mil-

jön i Sverige ska ha. För att nå målen krävs insatser från samtliga aktörer i samhället, såväl 

stat, landsting, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner. 

Det övergripande målet är att år 2020 kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-

blemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i generationsmålet som beskriver vad som ska 

skyddas och på vilket sätt det ska ske. Utöver generationsmålet finns 16 miljökvalitetsmål som 

riktar sig mot olika aspekter av naturen och samhället. Att nå de svenska miljömålen får inte 

leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. 

 

Med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen införs styrmedel och olika 

åtgärder för att göra miljön bättre. Det kan exempelvis handla om begränsningar av utsläpp, 

skydd av natur eller ekonomiskt stöd till miljösmarta alternativ. Regelbundna utvärderingar 

ger information om läget för Sveriges miljö och anger vilka åtgärder och prioriteringar som 

krävs för att miljötillståndet ska förbättras. I en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen be-

döms om beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå målen.  

De nationella miljökvalitetsmål som främst berör avfallshanteringen är mål nummer 4. Giftfri 

miljö och nummer 15. God begyggd miljö. 

Nationella miljökvalitetsmål 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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3.3.Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella miljökvali-

tetsmålen och följer upp hur miljöarbetet går.   

Länsstyrelsen kan även formulera egna tilläggsmål som gäller för det egna länet. Tilläggsmå-

len kan exempelvis innebära preciseringar eller egna etappmål för ett nationellt miljökvali-

tetsmål. I Västra Götalands län finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma till-

läggsmål kan återfinnas under flera miljökvalitetsmål).  De tilläggsmål som främst relaterar till 

denna avfallsplan är: 

Begränsad klimatpåverkan 
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen 

2. Minskade utsläpp av växthusgaser 

3. Ökad andel förnybar energianvändning 

4. Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion 

Giftfri miljö 
 1. Minskning av farliga ämnen 

 3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön 

ska åtgärdas.  

 År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, 

utan föregående behandling av massorna. 

Hav i  balans och levande kust och skärgård 
5. Minskad mängd marint skräp 

3.4. Lokala miljömål och styrande dokument 

 Lokala miljömål 

Uddevalla kommunfullmäktige antog år 2013 sex övergripande miljömål för Uddevalla kom-

mun. Målen visar fullmäktiges vilja att kommunen ska kunna utvecklas och växa utan att den 

gemensamma livsmiljön belastas och syftar även till att minska kommunens ekologiska fotav-

tryck.  

De nu gällande (2017) miljömålen är: 

• Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och 

i dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. 

• Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att under-

lätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikaliean-

vändningen. 

• Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar sam-

hällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kulturresurserna.  

• Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och 

vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 
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• Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förny-

bar energi. 

• Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transpor-

ter. 

 Styrande dokument 

I Uddevalla kommun finns ett antal styrande dokument som på olika sätt antingen påverkar 

eller kan påverkas av kommunens avfallsplan. 

• Översiktsplan (ÖP): ÖP anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fy-

siska miljön i kommunen. Avfallsplanen är en del av ÖP och för att Avfallsplanen ska 

kunna genomföras krävs att åtgärderna får stöd i ÖP. 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och en-

skilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna 

intressen sker först i andra former. Det finns även fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Följande översiktsplaner är bedömda som aktuella under nuvarande mandatperiod: 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort, Vindbruksplan 2016 och fördjupad 

översiktsplan för Centrala Uddevalla. 

Arbete pågår med att med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan som 

planeras att vinna laga kraft år 2020. I översiktsplanen kommer avfallsplanens över-

gripande strategier att anges samt hur avfallsplanen skall hållas aktuell över tid. 

• Samhällsbyggnadsstrategi: Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi är en 

konkretisering av kommunens översiktsplan (ÖP). Samhällsbyggnadsstrategin lägger 

fokus på utveckling av bostäder och verksamheter men lyfter samtidigt fram att 

samhällsbyggnad berör i hög grad fler politikområden som energi, miljö, kulturmiljö-

vård, naturvård, lokalförsörjning osv. 

I samhällsbyggnadsstrategin beskrivs behovet av att skapa förutsättningar för en 

hållbar samhällsutveckling, bland annat genom förtätning av bebyggelse.  

• Energiplan: Uddevalla kommuns Energiplan är ett strategiskt verktyg för att långsik-

tigt nå ett hållbart energisystem samtidigt som den är en konkret plan för ener-

giplanperioden. Planens åtgärder är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning för 

genomförandet. Åtgärderna kan vara i form av investeringsprojekt, utredningsbehov 

eller nya arbetssätt/riktlinjer som understödjer att utvecklingen går åt rätt håll för 

energisystemet.  

Energiplanen är direkt styrande för kommunens egen verksamhet samt för majori-

tetsägda kommunala bolag i tillämpliga delar och vägledande för kommunala stiftel-

ser. I andra sammanhang beskriver energiplanen en viljeinriktning. 

Det övergripande mål i Energiplanen som främst berör denna avfallsplan är: 

"Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 

alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som annars 

går till spillo".  
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•  Vatten- och avloppstrategi: Strategin innehåller planering för alla medborgares be-

hov av vatten och avlopp som en kommun är skyldig att planera för. Syftet med VA-

planeringen är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- 

och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommu-

nens yt- och grundvatten. VA-planeringen i Uddevalla kommun följer Hav och Vat-

tenmyndighetens vägledning för kommunal VA planering.  

• Strategi för enskilda avlopp: Dokumentet beskriver Uddevalla kommuns strategi för 

hur enskilda avlopp bör behandlas i kommunen mot bakgrund av miljöbalkens regel-

verk, lokala förutsättningar och behov av särskild hänsyn i vissa fall. 
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Bilaga 3. Kommunens styrmedel 
Utöver lagkrav och mål finns även andra sätt att påverka kommunens invånare och aktörer 

mot en mer hållbar avfallshantering.  

 Informativa styrmedel 

• Broschyrer 

• Internet/Sociala medier 

• Mobilapp 

• Skolinformation  

• Rådgivning och arbetsplatsbesök  

• Nationell och lokal TV 

• Informationsslingor i affärer 

• Tillsyn 

 

 Ekonomiska styrmedel 

• Differentierad avfallstaxa 

• Fria besök på ÅVC (10 st/år) 

• Pant på returförpackningar (producentansvar) 

• Skrotningspremier och avgifter för bilar (producentansvar) 

 

 Andra styrmedel 

• Användarvänliga och lättillgängliga insamlingssystem som underlättar återvinningen 

• Miljöanpassad offentlig upphandling (återtagande, leasing m.m.) 

• Miljöledningssystem som exempelvis ISO 14001, EMAS eller Miljödiplomering 



  

 

 

Sida 32 av 76 

 

Bilaga 4. Medverkande vid revidering 
 

Arbetet med att revidera Uddevalla kommuns avfallsplan har skett i samråd med ett stort 

antal aktörer som är verksamma i Uddevalla kommun. Aktörerna har samlats i tre olika grup-

per som haft olika uppdrag och funktioner. 

1. Styrgrupp 
Styrgruppens arbete har fokuserats på att kontrollera och godkänna redovisat material kring 

revideringen av avfallsplanen samt att tillföra nya infallsvinklar. 

Styrgruppen har bestått av följande funktioner: 

Avdelningschef Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Driftchef (Västvatten AB) 
Affärsområdeschef Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 

 

2. Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens arbete har fokuserats på att formulera målområden och åtgärder för att nå 

en hållbar avfallshantering. 

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Kommunekolog (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Översiktsplanerare (Strategisk samhällsplanering) 
Projektledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Metodutvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen 
Driftingenjör Väst Vatten AB 
Arbetsledare Renhållningen (Uddevalla Kraft AB) 
Miljösamordnare (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kock Måltidsservice (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Arbetsledare Gata Park (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kundservice Renhållningen (Uddevalla Energi AB) 
Enhetschef (Kultur och fritid) 
Förvaltningschef (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Arbetsledare (Arbetsmarknadsavdelningen) 
Avdelningschef, Stöd och service (Socialtjänsten) 

3.Bollplank 
Bollplanket har fått information kring revideringen av avfallsplanen och haft möjlighet att 

inkomma med synpunkter.  

Arbetsgruppen har bestått av följande funktioner: 

Centrumutvecklare 
Transportör (Uddevalla LBC) 
Kommunalt bostadsföretag  (Uddevallahem AB) 
Villaägarföreningen 
Fastighetsägarföreningen 
Räddningstjänsten 
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Bilaga 5. Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Nedan kommenteras de mål och åtgärder som togs fram i avfallsplanen för Uddevalla kom-

mun 2011-2015.   

Som underlag till avgörandet/bedömningen av om målen och åtgärderna uppfyllts har sta-

tistik (exempelvis insamlade avfallsmängder), resultat från kundenkäter och intervjuer med 

nyckelpersoner använts.  

De kundenkäter/-undersökningar som använts är: 

 Kritik på teknik 2016 – Kundenkät som organiseras av SKL (Sveriges kommuner och lands-

ting). Syftet med enkäten är att ge en uppfattning om hur medborgarna uppfattar kommu-

nens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt avfallshämtning och avfallshan-

tering. 

 Enkätundersökning Havskurens återvinningscentral, maj 2015 – Kundenkät som genomför-

des av två praktikanter på uppdrag av Tekniska kontoret, Uddevalla kommun, under fem 

dagar i maj 2015. 100 av 118 tillfrågade besökande svarade. 

Resultatnyckel: 
 

  
 

 
 

 

Målet/åtgärden har klarats! 

Målet/åtgärden klarades inte riktigt, men resultatet är ändå tillräckligt. 

Målet/åtgärden klarades inte. 



  

 

 

Sida 34 av 76 

 

 

Mål och åtgärder 
Hur har det 

gått? 
Kommentar 

Mål 1 Totala avfallsmängden ska minska 
jämfört med 2008 liksom avfallets 
farlighet 

    

Åtgärd 

1:1 

Plats ska upplåtas på Havskurens 

ÅVC och Aröds ÅVC för ”återbruks-

bodar” där inlämning kan ske av 

användbara saker. Platserna upplå-

tes till ideella organisationer där 

överskottet går till gratis nytta för 

tredje man. 

  Återbruksbodar finns på såväl Aröd 

och Havskuren ÅVC. 

Återbruksbodarna har medfört att 

mer än 2000 ton möbler, husgeråd 

m.m. samlas in per år. 

 Åtgärd 

1:2 

"Samlaren" skall installeras i affärs-

centra 

 

Samlaren, där det finns möjlighet att 

lämna småelektronik, glödlampor 

och batterier, har installerats vid 

bland annat Ica Kvantum, Ica Spara, 

Coop, Willys och City Gross. Den 

första sattes ut under 2012. 

Hittills har 2 927 ton samlades in 

under 2015. 

Åtgärd 

1:3 

Regelbundna informationsinsatser 

till hushållen om hantering av far-

ligt avfall 

 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en mo-

bil-app som lanserades 2015.  

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsanlägg-

ningar, datum för nästa hämtning 

vid fastigheten och en sorterings-

guide på flera språk. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade. 

Mål 2 Insamlingen ska vara estetiskt 
tilltalande och ha god tillgänglighet 
och säkerhet för hushållen samt 
säkerställa en separat hantering av 
farligt avfall. Minst 90 procent av 
hushållen ska vara nöjda med in-
samlingen år 2015 

 
 

 

Åtgärd 

2:1 

En ny ÅVC skall planläggas 
 

Ingen ny ÅVC har anlagts. 

Planer finns fortfarande för att 

bygga minst en ytterligare ÅVC. 
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Målet ligger kvar i nästa avfalls-

plan. 

Åtgärd 

2:2 

Insamling av hushållens farliga 

avfall inklusive elektronikavfall 

skall förutom vid befintliga miljö-

stationer ske med miljöbil från 

fasta platser i kommunen enligt 

turlista. 

 

Farligt avfall-bilen samlade under 

2015 in 790 ton farligt avfall, vilket 

är mindre än förväntat. 

Åtgärd 

2:3 

Påverka FTI via samråd att bygga 

nya estetiskt tilltalande, säkra och 

praktiska återvinningsstationer för 

producentansvarsmaterial och 

annat återvinningsbart material 

 

För att öka insynen och tryggheten 

vid ÅVS har plank ersatts med näts-

taket. 

Samrådsmöte mellan FTI och Sam-

hällsbyggnadsförvaltningen  hålls 

minst 1 ggr/år. Vid samrådsmötena 

görs även besök på stationerna. 

Åtgärd 

2:4 

Städningsrutinerna på Havskurens 

ÅVC ändras så att städning sker 

oftare 

 

Städfrekvensen vid Havskurens 

ÅVC har ökat från cirka 1 

gång/vecka till flera gånger/ vecka. 

Detta har medfört att en bättre 

miljö på centralen.  

Mål 3 Nedskräpningen utomhus på all-
männa platser ska ha minskat med 
50 % jämfört med 2008 

  

Åtgärd 

3:1 

Regelbunden information om 

avfallsfrågor samt anti-

nedskräpningskampanjer i skolor, 

utöver den information som ges 

till alla barn i klass 5 

 

Det har saknats resurser för att 

genomföra denna åtgärd.  
 

Åtgärd 

3:2 

Anlita skolungdom för årlig strand-

städning 

 

Strandstädning har inte genomförts 

av skolungdom, däremot städar de 

runt sina skolor.  

Målet följer inte läroplanen och 

kommer inte att lyftas över i nästa 

avfallsplan i denna formulering. 

Åtgärd 

3:3 

Återkommande städkampanjer 

genomförs i samverkan med orga-

nisationer, skolor, väg- och som-

marstugeföreningar mm. 

 

Kampanjer genomförs en gång per 

år, på våren. 

Såväl deltagarna i kampanjerna 

som kommunens invånare är posi-

tivt inställda. 

Åtgärd 

3:4 

Samarbetsrutin vad gäller städning 

av områden dit allmänheten har 

tillträde tas fram av Tekniska 

nämnden och Miljö och Stads-

 

Samarbetsrutinen har tagits fram 

och efterlevs.  

Invånarnas respons är att det är 
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byggnad  bra med gemensamma och tydliga 

"ingångar" och kontakter. 

Mål 4 Källsorterade avfallsfraktioner skall 
vara så rena som möjligt. Minst 80 
procent av matavfallet från hus-
håll, restauranger, storkök och 
butiker ska tas om hand för bio-
gasproduktion och rötresten ska 
nyttjas som växtnäring på åker-
mark till 100%. Kvaliteten på in-
samlat matavfallet ska vara mycket 
god och andelen rättsorterat skall 
vara minst 90%. 

 

Målet har delvis uppfyllts.  

74% av matavfallet samlades under 

2015 in och skickades till rötning 

(mot målets 80%). 

Enligt mottagaren för rötresten har 

100% används som växtnäring på 

åkermark. 
 

Åtgärd 

4:1 

Nytt insamlingssystem med sepa-

rata kärl för matavfall och bränn-

bart hushållsavfall införs.   

 

Insamlingssystemet med separata 

kärl för matavfall och brännbart 

avfall infördes 2013. 

Sedan införandet har mer matavfall 

sorterats ut och fraktionen har 

varit renare (mer rättsorterad).  

Enligt Kritik på Teknik är de flesta 

tillfrågade nöjda med hur matavfal-

let samlas in. 

Åtgärd 

4:2 

Matavfallet ska behandlas i en 

anläggning som medger att rötres-

ten kan nyttjas som växtnäring på 

åkermark 

 

Insamlat matavfall omhändertas 

vid Heljestorp avfallsanläggning 

varifrån all rötrest används till 

växtnäring. 

Åtgärd 

4:3 

Regelbunden information (ett 

utskick per år) ska gå ut till hushåll 

m.fl. som redovisar resultaten från 

plockanalyser, vad som händer 

med avfallet samt belyser vikten 

av att matavfallet ej blandas med 

annat avfall 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk.  

Mål 5 En plan för hantering av slam och 
återvinning av näringsämnen skall 
finnas framme senast 2015.  

60% av fosforföreningarna i det 
kommunala avloppet ska användas 
som växtnäring varav 50% ska gå 
till åkermark 

 

Det nya slamdirektivet som ska 
styra hur återvinning av närings-
ämnen får ske bereds, men har 
ännu inte beslutats av Miljödepar-
tementet.  

Målen för användning av fosfor till 
växtnäring har därför inte upp-
nåtts. 

Åtgärd 

5:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om att inte hälla farligt 

avfall, färgrester mm i avloppet. 

 

Information sprids bland annat via 

hemsidan,  Öppet hus på renings-

verket och initiativet "VA i fem-
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man" som vänder sig till alla fem-

teklassare. 

Enligt Kritik på Teknik anser de 

flesta tillfrågade att de är tillräckligt 

informerade, men ändå känner sig 

12% dåligt informerade. Detta kan 

bero på att det inte finns informat-

ion på flera språk. 

Åtgärd 

5:2 

Genomföra regelbundna invente-

ringar av de verksamheter som är 

kopplade till reningsverken 

 

Uppföljning görs av slamavskiljare 

som är kopplade till reningsverket. 

Åtgärd 

5:3 

Utreda konsekvenserna av att 

bränna rötresten/slammet 

 

Provförbränning av rötrest/slam 

kommer att ske under 2017. 

Mål 6 Andelen producentansvarsmaterial 
i den insamlade brännbara fraktion 
i hushållsavfallet ska minska till 
10%.   

  

Åtgärd 

6:1 

Regelbunden information till hus-

hållen om vikten av att källsortera 

bättre för att öka materialåtervin-

ningen och också minska kostna-

den för avfallshanteringen 

 

Information sprids via hemsidan, 

annonsering i samband med besök 

av "Farligt avfall-bilen" och en 

mobil-app som lanserades 2015. 

I appen finns bland annat informat-

ion om öppettider vid avfallsan-

läggningar, datum för nästa hämt-

ning vid fastigheten och en sorte-

ringsguide på flera språk. 

Åtgärd 

6:2 

Plockanalys genomförs 2 ggr/år 
 

Plockanalys har genomförts 1 

gång/år vilket bedöms vara tillräck-

ligt.  

Mål 7 Kontrollen ska vara god vad gäller 
sorteringen av grovavfall på Havs-
kurens ÅVC   

  

Åtgärd 

7:1 

Bemanningen vid Havskuren ska 

öka  

 

Bemanningen vid Havskurens ÅVC 

har ökat från 4 till 6 personer. 

Enligt enkätundersökningen 2015 

är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bemötandet.  

Det har dock förkommit problem 

med hot och våld mot personalen 

och en åtgärdsplan för att hantera 

det är under framtagande. 

Åtgärd 

7:2 

Bomsystem, med kort för abon-

nenter, införs på Havskurens och 

 

Bomsystemet infördes 2013. 
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Aröds ÅVC  Enligt enkätundersökningen 2015 

är de flesta som tillfrågats nöjda 

med bom- och betalsystemet. 

Uddevalla Kraft upplever att ned-

skräpningen utanför ÅVC minskat 

och att registreringen av företa-

gens avfall blivit bättre. Invånarna 

kommer oftare med fulla lass istäl-

let för att köra enstaka saker i ta-

get, vilket medför minskade trans-

porter. För arbetsmiljön och säker-

heten är det även positivt att kon-

tanthanteringen försvunnit. 

Åtgärd 

7:3 

Återkommande plockanalyser på 

avfall, både verksamhetsavfall och 

ej källsorterat hushållsavfall som 

tillförs Lillesjöverket samt botten-

aska från Lillesjöverket. 

 

Regelbundna plockanalyser genom-

förs inte, däremot görs stickprov 

bland annat för att minska mäng-

den elektronikavfall. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 8 Minimering av transporter av avfall  

  

Åtgärd 

8:1 

Stationer för mellanlagring av 

externslam ska anordnas genom 

att ställa upp tankbilssläp på en 

eller flera ställen i kommunen.  

 

Istället för tankbilssläp används tre 

gödselbrunnar. Det finns planer att 

utöka med ytterligare en brunn. 

Åtgärd 

8:2 

Genomföra ruttoptimering av 

sopbilar   

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 9 Tömning av fettavskiljare ska fun-
gera väl, med återvinning av energi 
och näring i fettavskiljarslammet. 

  

Åtgärd 

9:1 

Allt slam från tömning av fettav-

skiljare ska behandlas i en röt-

ningsanläggning 

 

Allt slam från tömning av fettavskil-

jare behandlas i rötgasanläggning. 

Åtgärd 

9:2 

Avlämning av använd frityrolja och 

liknande i småbehållare ska vara 

möjlig på kommunens ÅVC. Oljan 

ska återvinnas 

 

Årligen samlas cirka 500 liter olja in 

och skickas till Västsvensk Fettåter-

vinning.  

Avfallslämnarna har varit positivt 

inställda. 

Åtgärd 

9:3 

Miljö och Stadsbyggnad ska i sam-

arbete med VA-avdelningen ta 

fram rutiner för hur fettavskiljare 

 

Fettavskiljare töms cirka 4 ggr/år 

enligt överenskommelse mellan 

Uddevalla Energi och Västvatten. 
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ska tömmas Ansvaret ligger på fastighetsäga-

ren.  

Åtgärd 

9:4 

Ruttplanering av slamtransporter 

genomförs för att förkorta  trans-

porterna 

 

Arbetet pågår men har inte kunnat 

slutföras under målperioden. 

Målsättningen kvarstår och lyfts 

över till den nya avfallsplanen. 

Mål 10 Kretsloppsanpassade avloppssy-
stem ska prioriteras  

  

Åtgärd 

10:1 

Ett projekt med kretsloppsanpass-

ning av toalettavfall ska genomfö-

ras och utvärderas i något lämpligt 

område. Möjliga system för urin-

sortering, lagring och spridning på 

åkermark utreds 

 

Projektet har slutförts och hante-

ringen är införlivad som ett av 

kommunens system för hantering 

av hushållsavfall. 

Mål 11 Gamla nedlagda deponier i kom-
munen ska åtgärdas 

  

Åtgärd 

11:1 

Översyn av samtliga kända depo-

nier. Bristfällig täckning åtgärdas i 

samråd med fastighetsägaren 

 

För Bomyrendeponin har en utred-

ning om bland annat påverkan på 

recipient genomförts. Uddevalla 

kommun hjälper vägföreningen att 

rensa vägdiken. 

Vid övriga nedlagda deponier sker 

provtagning för att säkerställa att 

de inte orsakar miljöskada. 

Mål 12 Kommunen ska ha god kännedom 
om avfallsmängder, avfallsslag och 
behandling av avfall från  verksam-
heter i kommunen. 

  

Åtgärd 

12:1 

Enkät till större verksamheter 

varje år för uppföljning av mäng-

der och avfallsslag.  

 

Inga enkäter om avfall har skickats 

till större verksamheter. 

Åtgärd 

12:2 

Regelbundna tillsynsbesök hos 

tillståndspliktiga verksamheter, 

varje anläggning får besök minst 

en gång vartannat år 

 

Tillståndspliktiga verksamheter 

besöks minst en gång/år. Ambit-

ionen är att utöka tillsynen ytterli-

gare. 

Åtgärd 

12:3 

Tillsynsmyndigheten skall vara 

uppdaterad, vara med i plane-

ringsprocessen när det gäller nye-

tableringar, bedöma tillkommande 

avfallsmängd och typ från nya 

verksamheter. 

 

Tillsynsmyndigheten får kännedom 

om nya verksamheter genom vissa 

verksamheters anmälningsplikt, 

bygglov och uppsökande arbete. 

Någon bedömning av tillkom-

mande avfallsmängder görs dock 

inte. 
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Åtgärd 

12:4 

Regelbundna plockanalyser på 

inkommande verksamhetsavfall till 

avfallsanläggningarna genomförs 

för att öka kunskapen om avfallets 

sammansättning. 

 

Regelbundna plockanalyser görs 

inte, däremot registreras inkom-

mande avfall och möjlighet finns 

att kontrollera innehållet. 

Åtgärd 

12:5 

Miljö och Stadsbyggnad ska årligen 

sammanställa statistik över in-

komna avfallsuppgifter 

 

Uppgifter om det avfall som kom-

mer in till Havskuren eller någon av 

de ÅVS som finns i kommunen 

sammanställs i den årliga Miljörap-

porten för Havskurens avfallsan-

läggning. 

Mål 13 Insamlingen av producentansvars-
material fungerar väl med hög 
insamlingsgrad och få klagomål 
från användarna av återvinnings-
stationerna (ÅVS) samt är estetiskt 
tilltalande 

  

Åtgärd 

13:1 

Påverka Förpacknings- och Tid-

ningsinsamlingen (FTI) att anpassa 

behållare och förbättra skyltning-

en på befintliga ÅVS 

 

Dessutom har förbättringar skett 

när det gäller mark, städning, be-

lysning och staket. 

Åtgärd 

13:2 

Påverka FTI att upprätta en åt-

gärdsplan när det gäller nedskräp-

ningen kring ÅVS. 

 

FTI har förbättrade rutiner för att 

städa inom och runt ÅVS erna. 

Tömningsfrekvenserna har också 

ökat. 

Dock är dumpning av grovsopor på 

ÅVS ett ökat problem. 

Åtgärd 

13:3 

Påverka FTI att bygga fler ÅVS i 

centrala Ljungskile 

 

En ny och större ÅVS har etablerats 

på Skafterödsvögen 

Åtgärd 

13:4 

Ha flera projektmöten per år med 

FTI 

  

  



  

 

 

Sida 41 av 76 

 

Bilaga 6. Nulägesbeskrivning 2016 
 

1. Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun ligger i mellersta Bohuslän. I centralorten Uddevalla bor cirka 35 000 

invånare och i näst största orten, Ljungskile, bor cirka 4 000 invånare.  

Huvuddelen av arbetstillfällena inom kommunen finns inom vård och omsorg, handel och 

utbildning. I kommunen finns cirka 5 000 aktiva företag. Tyngdpunkten ligger på handel, 

byggnadsindustri, byggvaruhandel och maritima näringar. Det geografiska läget har gett Ud-

devalla en stark koppling till skeppsbyggande och offshoreindustri, numera är det främst 

design- och ingenjörskunnande som ligger i framkant3. 

I avfallsplanen används uppgifter för befolkningsmängd, avfallsmängd etc. från 2016 som 

jämförelse.  

Befolkning i Uddevalla kommun4 2016 

Antal kommuninnevånare 55 164 

Antal hushåll i en- eller tvåfamiljshus 11 547 

Antal hushåll i flerbostadshus 13 323 

Tabell 1 Befolkningsuppgifter 2016, Uddevalla kommun 

 

2. Insamling av avfall 
Insamling av hushållsavfall görs av Uddevalla Kraft AB på uppdrag av Uddevalla kommun. 

Insamling sker i två stycken enfackskärl (restavfall och matavfall). 

Insamling av verksamhetsavfall till Havskuren sköts av privata aktörer, främst Lastbilscen-

tralen (LBC). 

Insamling av producentansvarsavfall sköts av Uddevalla Kraft AB och privata aktörer på upp-

drag av HA Recycling AB som har avtal med FTI AB. 

3. Avfallsanläggningar 
I Uddevalla kommun finns anläggningar för mottagning av avfall och hantering av visst avfall.  

För mottagande av avfall finns två större bemannade återvinningscentraler; Havskurens 

avfallsanläggning i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile, en miljöstation vid 

OKQ8 samt 20 återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

(FTI). För behandling av avfall finns kraftvärmeverket Lillesjöverket, som nyttjar hushålls- och 

 

3 http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/ 2017-06-20 

4 Andel hushåll efter boendeform och kommun den 31 december 2016, www.scb.se 

http://www.positionvast.se/sv/uddevalla/
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verksamhetsavfall som bränsle och Hovhultsverket som nyttjar bland annat returträ som 

bränsle.  

Matavfall från kommunen transporteras till upphandlad rötningsanläggning. Avfall till deponi 

transporteras till godkänd aktiv deponi. 

3.1. Havskurens avfallsanläggning 
På Havskurens avfallsanläggning finns en återvinningscentral för hushåll och företag, en sorte-

ringsanläggning, en komposteringsanläggning och en tidigare deponi. Anläggningen är till-

ståndspliktig enligt Miljöbalken och ett nytt tillstånd har sökts. 

Mottagning av avfall och mellanlagring av farligt avfall 

Vid ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, farligt 

avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till återvinningscentralen (ÅVC) på Havs-

kurens avfallsanläggning. Privatpersoner boende i Uddevalla kommun kan lämna avfall vid 

ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhållningstaxan) genom att dra sitt kort. För 

ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter betalar för antalet besök. 

Till avfallsanläggningen kommer även verksamhetsavfall i containrar och lastbilar. Inkom-

mande avfall som inte ska till ÅVC vägs och registreras.  

 Sortering av avfall 

Vid sorteringsplattan sorteras blandat avfall från främst verksamheter.  

 Kompostering 

Kompostering av park- och trädgårdsavfall sker på hårdgjord yta. Fram till hösten 2016 skedde 

komposteringen med inblandning av gödsel. Den färdiga jordprodukten används vid sluttäck-

ning av deponin eller säljs till privatpersoner. 

 Mellanlagring av avfall 

Farligt avfall mellanlagras i en särskild byggnad i väntan på borttransport. Byggnaden är ut-

formad så att eventuellt läckage av flytande farligt avfall samlas upp och inte läcker till omgiv-

ningen. 

Trä mellanlagras under perioder inför flisningskampanjer. 

 Deponering, sluttäckning och lakvattenhantering 

Fram till 1976 deponerades hushållsavfall, byggavfall, industriavfall med mera på Havskuren-

deponin. Deponeringen upphörde helt i december 2008 och sluttäckning av deponin pågår 

och planeras vara klar vid utgången av 2018. 

Lakvattnet från deponin avleds till en lakvattendamm, Rundtjärn, där det luftas och sedimen-

tation kan ske. Vid in- och utloppen finns flödesmätare som registrerar flödet kontinuerligt. 

Vattnet från Rundtjärn släpps till en anlagd våtmark för ytterligare rening av vattnet. Utloppet 

från våtmarken sker till Vännerbergsbäcken. Avrinnande ytvatten från ÅVC-ytan leds till diken. 
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3.2. Aröds återvinningscentral 
Aröds återvinningscentral är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 

Mottagning av avfall  

Vid Aröds ÅVC kan privatpersoner och verksamheter lämna bland annat förpackningsmaterial, 

farligt avfall, skrymmande brännbart avfall och avfall till deponi. 

Under 2013 installerades ett bomsystem vid infarten till Aröds ÅVC. Privatpersoner boende i 

Uddevalla kommun kan lämna avfall vid ÅVC 10 gånger per år utan kostnad (del av renhåll-

ningstaxan) genom att dra sitt kort. För ytterligare besök tas en avgift ut. Verksamheter beta-

lar för antalet besök. 

 Hantering av avfall 

Det grovavfall, trä, brännbart avfall och parkavfall som kommer in till Aröds ÅVC transporteras 

till Havskurens avfallsanläggning för sortering och transport till fortsatt omhändertagande.  

Övrigt avfall, exempelvis förpackningsavfall och farligt avfall hämtas av anlitad transportör. 

3.3. Lillesjöverket 
Kraftvärmeverket Lillesjöverket i Uddevalla togs i drift under hösten 2008. I Lillesjöverket 

eldas hushålls- och verksamhetsavfall för produktion av fjärrvärme och el.  

Tillståndsbeslutet från 2013 medger att Lillesjöverket tar emot upp till 130 000 ton brännbart 

hushålls- och industriavfall per år.  

Vid en förbränning på 90 000-100 000 ton avfall per år uppgår fjärrvärmeproduktionen till 250 

000 MWh vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för ungefär 10 000 villor.  

Elproduktionen på Lillesjöverket kan ge upp till 67 000 MWh per år. Maximalt producerad 

effekt är 10 MW. En normal villafamilj förbrukar 5-6 MWh el till hushållet vilket innebär att 

Lillesjöverket levererar el till cirka 12 000 villor.  

Slaggen som blir kvar efter förbränningen, cirka 18 600 ton per år, används för närvarande 

som konstruktionsmassor på Havskurendeponin efter att ha siktats och mellanlagrats. Avskiljd 

flygaska är klassad som farligt avfall och transporteras till Langöya i Norge för behandling 

användning som utfyllnadmassor i ett kalkstensbrott. Mängden uppgår till cirka 3 027 ton per 

år. 

3.4. Hovhultsverket 
Vid Hovhultsverket används bland annat returträ och biobränslen som bränsle för att produ-

cera fjärrvärme. Gällande tillståndsbeslut är från 2007. 

3.5. Avloppsreningsverk 
I Uddevalla kommun finns tre avloppsreningsverk och två mindre reningsanläggningar: 
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• Skansverket reningsverk, dimensionerat för 70 000 pe5. 
• Fagerhult reningsverk, dimensionerat för 400 pe. 
• Kyrkbyn reningsverk, dimensionerat för 200 pe. 
• Forshälla markbäddsanläggning, dimensionerat för 150 pe. 
• Skredsvik rotzonsanläggning, dimensionerat för 200 pe. 
 

Vid kommunens största reningsverk, Skansverket, renas cirka 7 000 000 m³ avloppsvatten 

varje år. Reningen sker mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det som avskiljs är skräp, sand, 

näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material. Skansverket tar även emot slam 

från enskilda avlopp. 

3.6. Andra anläggningar för avfallshantering 
Utöver de anläggningar för hantering av avfall som drivs av Uddevalla kommun finns privata 

anläggningar, exempelvis för skrot- och bildefragmentering. 

4. Avfallsmängder 
Avfallsplanen ska omfatta såväl det avfall som kommunen har ansvar och rådighet över, det 

vill säga hushållsavfallet, som det avfall som ligger utanför kommunens monopol, det vill säga 

verksamhetsavfallet.   

Sammanställningen av avfallsmängder utgår från avfallshierarkin. 

4.1. Hushållsavfall 
Definitionen av hushållsavfall finns i Miljöbalkens 15 kapitel:  

3 § Med hushållsavfall avses i detta kapitel avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Naturvårdsver-

ket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett 

ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anlägg-

ning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurang-

avfall och toalettavfall."6 

För insamling av hushållsavfall gäller ett kommunalt monopol vilket innebär att endast kom-

munen, eller en aktör som får uppdraget från kommunen, får samla in avfallet. 

 

5 pe = Personekvivalenter 

6 Vägledning till definitionen av hushållsavfall, Naturvårdsverket, 2008-01-16 
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Hantering av hushållsavfall 

 Minimera uppkomsten av avfall 
Återbruk förekommer bland annat inom Socialtjänstens verksamhetsområde Stöd och ser-

vice. Det är framförallt arbetsuppgifter för brukare med beslut om daglig verksamhet enligt 

LSS och målet är att brukare ska utvecklas, vara delaktiga och känna tillfredsställelse i att 

utföra uppgifterna. Exempel på sådan återbruksverksamhet är: 

• Omhändertagande av begagnade kläder från insamlingsstationer. De begagnade klä-

derna tvättas och sorteras. En del av kläderna säljs i verksamhetens butik Da Capo 

och en del hyrs ut som maskeradkläder. 

• ”Startpaket” för nyblivna mödrar. Det är ett paket med ett par begagnade barnklä-

der, en filt (som stickas i verksamheten) och några tygblöjor (som sys i verksamhet-

en) de bildar ett paket som sedan via Emaus Björkå levereras till länder i Afrika där 

behovet av dessa paket är stort. 

• Tillverkning av väskor, kuddar, förkläden mm av begagnade kläder och tyger. Produk-

terna säljs i verksamhetens butik Textilhörnan. 

• Omhändertagande av kablar så att olika metaller kan återvinnas och säljas. 

• Återanvändning av verksamheternas möbler vid andra verksamheter.  

Återanvända avfall 
Vid kommunens återvinningscentraler, Havskuren och Aröd, finns containrar där avfallsläm-

narna kan lämna "hela och rena" saker till frivilligorganisationer. Cirka 2000 ton avfall till åter-

användning samlas in varje år.  

I anslutning till flertalet ÅVS finns insamlingsboxar för kläder. Antalet har ökat genom samar-

bete och avtal mellan kommunen och organisationer som samlar in kläder. 

 Återvinna avfall 
Producentansvar 

För insamling och transport av förpackningsmaterial och tidningar ansvarar FTI (Förpacknings- 

och tidningsinsamlingen AB). Insamling sker vid de 20 återvinningsstationer (ÅVS) som finns i 

kommunen.  

Annat avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis bildäck och elavfall, kan lämnas 

vid återvinningscentralerna Huskuren och Aröd.  
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* Uppgift om mängd/person hämtad från FTI.se. Beräkning av total mängd är baserad på 55 164 invånare (Uddevalla 
kommuns statistik). 
** Uppgift hämtad från el-kretsen.se. Beräkning av mängd per person är baserad på 55 083 invånare. 
*** Uppgift baserad på det totala antalet utfärdade skrotningsintyg under 2015 (188 810 st) och Sveriges befolkning 
vid utgången av 2015 (9 851 017 personer).  
 

Kompostering 

Hemkompostering sker i cirka 895 hushåll i en- och tvåfamiljshus. Eftersom avfallet inte sam-

las in finns ingen uppgift om hur stor mängd matavfall som hanteras i hemkompost. 

Det finns inga matavfallskvarnar installerade i hushåll som är anslutna till det kommunala 

avloppsnätet. 

Trädgårdsavfall som tas emot vid ÅVC komposteras på Havskuren ÅVC. Årligen kommer cirka 

3000 ton trädgårdsavfall in. 

 

Näringsämnen från enskilda avlopp 

Ett hushållsavlopp innehåller mycket näring och 90 % av näringen finns i toalettvattnet. I Ud-

devalla tas näringen om hand genom spridning av toalettvattnet på åkermark. Toalettvattnet 

hämtas från slutna toalettankar och transporteras till närmaste hygieniseringsanläggning. 

Hygieniseringen innebär att toalettvattnet lagras i några månader och behandlas under tiden 

med urea som bryter ner bakterierna som finns i toalettvattnet. Produkten blir en ren kon-

centrerad växtnäring som sedan sprids på åkermark av lantbrukaren. Därmed ingår toalett-

vattnet i ett kretslopp.  

Detta kretsloppsystem startades som projekt 2013 och är idag inarbetad i de ordinarie upp-

dragen i kommunen. En utveckling av systemet är att hanteringen från hämtning av toalett-

vattnet till spridning av toalettvattnet kommer att certifieras samt ett LOVA projekt som ser 

över möjligheterna att hygienisera toalettvattnet effektivare. 

 

 

Insamlat avfall för återvinning i Uddevalla kom-
mun (2016) 

ton totalt kg/person 

Glasförpackningar* 1 108 21,4 

Pappersförpackningar* 1 329 24,1 

Plastförpackningar* 574 10,4 

Metallförpackningar* 1 54 2,8 

Tidningar/returpapper* 1 649 29,9 

Batterier** 17 0,35 

Elutrustning (exkl. batterier)** 658 11,9 

Däck - - 

Uttjänta bilar*** 
188 810 st år 2015 i 

Sverige 
0,02 st 2015 

 Tabell 2. Insamlat avfall till återvinning i Uddevalla kommun 2016. 
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 Energiåtervinning 
Under 2016 samlades 10 830 ton hushållsavfall (matavvfall och brännbart avfall) in från kärl. 

Rötning av matavfall 

Matavfall transporteras till upphandlad rötningsanläggning för utvinning av biogas. Under 

2016 rötades 4200 ton matavfall från Uddevalla kommun vid Heljestorp. Efter att möjligheten 

att skicka matavfallet till Heljestorp upphört transporteras det istället till Linköping. Genom-

förda analyser av nyttan av att röta avfallet i förhållande till den negativa påverkan av att 

transportera avfallet till Linköping visar att miljönyttan är större än den negativa påverkan 

från transporterna. 

Hushåll 

Hushållens matavfall sorteras och läggs i avsett kärl för matavfall. Under 2016 samlades 4 122 

ton matavfall in från hushåll i Uddevalla kommun. 

Plockanalyser av matavfallspåsar har genomförts i flerbostadshus och villor i tätbebyggda 

områden under 2015 och 2017. 

I tabell 3 redovisas resultaten från plockanalyserna i flerfamiljshus. De procentuella andelarna 

rätt sorterat och fel sorterat matavfall är desamma under 2017 som 2015, däremot har 

mängderna i det närmaste fördubblats. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat 

något från 2015 till 2017. Bland det felsorterade avfallet, det vill säga avfall som inte hör 

hemma i matavfallspåsen, syns den största skillnaden i fraktionen "Övrigt brännbart" som 

bland annat innehåller blöjor och kläder. Denna fraktion har i stort sett halverats mellan 2015 

och 2017. 

 

Plockanalys matavfall: 
Flerfamiljshus 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% 
Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 81,6 0,68 81,6 1,21 

- Oundvikligt 56 0,47 58,8 0,87 

- Onödigt (matsvinn) 18 0,15 20,2 0,3 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4 0,03 2,5 0,04 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 3,6 0,03 - - 

Fel sorterat 18,4 0,15 18,4 0,27 

- Papper och kartong 1,6 0,02 2,6 0,04 

- Plast 1,8 0,01 3,1 0,04 

- Metall 0,3 0,0 0,4 0,01 

- Glas 0,2 0,0 0,7 0,03 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 4,2 0,03 4,3 0,06 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,0 2,6 0,04 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,01 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 9,5 0,08 4,8 0,07 

Tabell 3. Plockanalys av matavfallspåsar från flerbostadshus 2015 och 2017. 
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I tabell 4 redovisas resultaten från plockanalyserna i villor i tätbebyggda områden. De procen-

tuella andelarna rätt sorterat och fel sorterat matavfall och mängderna är i stort desamma 

under 2017 som 2015. Andelen onödigt slängd mat (matsvinnet) har ökat något från 2015 till 

2017. Fördelningen mellan de olika felsorterade fraktionerna är i stort densamma mellan 

2015 och 2017. 

 

En jämförelse mellan resultaten av plockanalyserna från flerfamiljshus och villor i tätort visar 

att andelen rättsorterat matavfall är större i villorna än i flerfamiljshusen. Den totala mäng-

den avfall i matavfallspåsen är större i villorna, även om mängden från flerfamiljshusen har 

ökat sedan 2015. 

 

Restauranger och storkök 

Restauranger, skolkök, storkök och liknande har separat hämtning av matavfall.  

Plockanalyser på matavfall från skolmatsalar genomfördes 2015 och från äldreboenden 2017. 

Analyserna visar att andelen onödigt matavfall (matsvinn) är stor, se tabell 5. Observera att 

antalet kilo per person är per dag för skolan och per vecka för äldreboendet. 

Plockanalys matavfall:  
Villor i tätort 2015 och 2017 

2015 2017 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Vikt% Kg/hushåll 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 93,2 3,35 94,6 3,47 

- Oundvikligt 69,3 2,5 74,2 2,72 

- Onödigt (matsvinn) 11,5 0,41 16,8 0,62 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

7,9 0,28 3,5 0,13 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,5 0,16 - - 

Fel sorterat 6,8 0,25 5,4 0,20 

- Papper och kartong 0,8 0,03 1,0 0,03 

- Plast 1,7 0,06 1,2 0,05 

- Metall 0,0 0,00 0,1 0,01 

- Glas 0,0 0,00 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 2,2 0,08 1,1 0,04 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,4 0,01 0,2 0,01 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,00 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,00 0,05 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 1,7 0,06 1,6 0,06 

 Tabell 4. Resultat från plockanalyser av matavfall från villor i tätort 2015 och 2017. 
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Förbränning av hushållsavfall 

Brännbart avfall går till Lillesjö kraftvärmeverk i Uddevalla. 

Hushållens brännbara avfall sorteras i påsar som läggs i avsett kärl. Under 2016 samlades 6 

709 ton brännbart kärlavfall från hushåll in. 

I tabell 6 redovisas resultatet från en plockanalys av den brännbara påsen från villor i tätort 

2017. 

Plockanalys brännbart avfall:  
Villor i tätort 2017 

2017 

Vikt% Kg/hushåll och vecka 

Bioavfall 26,9 0,52 

Papper och kartong 16,3 0,32 

Plast 17,5 0,34 

Metall 1,3 0,03 

Glas 1,8 0,03 

Inert material (porslin, kattsand) 3,3 0,06 

Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,03 0,001 

El och elektronik 0,55 0,01 

Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 32,4 0,63 

 

Brännbart grovavfall kan dels lämnas av hushållen vid ÅVC och dels hämtas av kommunen 

från flerfamiljshus vid särskilda insamlingsrundor. 

Plockanalys matavfall, skolor 2015 och 
äldreboende 2017 

Skolor 2015 Äldreboende 2017 

Vikt% 
kg/elev och 

dag 
Vikt% 

kg/boende 
och vecka 

Rätt sorterat matavfall 99,3 0,11 97,8 2,18 

- Oundvikligt 15,2 0,02 47,5 1,06 

- Onödigt (matsvinn) 75,3 0,08 50 1,05 

- Annat (hushållspapper, snittblommor 
m.m.) 

4,6 0,0 3,3 0,07 

- Matavfallspåsar, tidningar i botten 4,2 0,0 - - 

Fel sorterat 0,7 0,0 2,2 0,05 

- Papper och kartong 0,1 0,0 0,3 0,01 

- Plast 0,5 0,0 1,0 0,02 

- Metall 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Glas 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Bioavfall (trädgårdsavfall, jord) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Inert material (porslin, kattsand) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Farligt avfall (läkemedel, kemikalier) 0,0 0,0 0,0 0,00 

- El och elektronik 0,0 0,0 0,0 0,00 

- Övrigt brännbart (blöjor, kläder, trä) 0,1 0,0 0,8 0,05 

Tabell 5. Plockanalys av matavfall från skolkök och äldreoende 2017. 

Tabell 6. Plockanalys av brännbart avfall från villor i tätort 2017. 
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Slam – rötning och förbränning 

Slam från kommunala avloppsreningsverk 

Uddevalla kommun har tre avloppsreningsverk; Skansverket, Fagerhult och Kyrkbyn. Slammet 

från Fagerhult och Kyrkbyn hämtas med slamsugare och töms i Skansverket. 

Vid Skansverket rötas och centrifugeras slammet. Större delen av den rötgas som bildas (630 

269 Nm3 under 2016) används till uppvärmning av reningsverket och leverans till fjärrvärme-

nätet. Det rötslam som blir kvar efter centrifugeringen har transporterats till Havskurens av-

fallsanläggning för att användas vid sluttäckning av deponin till utgången av 2017.  

Rens från Skansverket tvättas, rivs och pressas och transporterades till Lillesjöverket för för-

bränning.  

Sand från Skansverkets reningsverk tvättas och avvattnas och används därefter på Havsku-

rendeponin som sluttäckningsmassor.  

 

Avfall från reningsverk 
Slam 2016 

(ton) 
Rens 2016 

(ton) 
Sand 2016 

(ton) 

Reningsverk:    

- Skansverket 4 044 52,5 15 

- Fagerhult 0 1 0 

- Kyrkbyn 0 0,1 0 

- Hässleröd 42 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Skredsvik 110 m³ (ingen fördelning av fraktionerna görs vid tömning) 

- Bokenäs 
Mängden slam, rens och sand mäts ej. Mängderna är mycket små. 

- Bassholmen 

Totalt 4044 53,6 15 

Användning:    

- Sluttäckning deponi 4 044 0 15 

- Förbränning  0 52,5 0 

- Växtnäring på åkermark  0 0 0 
Tabell 7. Slam, rens och sand från kommunala avloppsreningsverk i Uddevalla kommun under 2016. 

Externslam 

Slam ifrån hushåll, det vill säga avloppsslam från trekammarbrunnar och slutna tankar kallas 

externslam och lämnas vid avloppsreningsverket Skansverket. Även slam från mindre av-

loppsreningsverk och pumpstationer töms vid Skansverkets avloppsreningsverk och behand-

las med övrigt avloppsslam. Externslam från slutna tankar lämnas även till lokala mottag-

ningsanläggningar för hygienisering och återföring till återmark.  

Externslam Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 21 863 
varav  
- Slam från hushåll 20 071 

- Slam från mindre AVR och pumpstationer 1 792 

Behandlingsmetod:  
- Rening i avloppsreningsverk 21 863 

Tabell 8. Insamlat externslam i Uddevalla kommun under 2016. 
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Slam från fettavskiljare 

Slam från fettavskiljare har tidigare blandats med övrigt slam och behandlats i Skansverket. Efter att 

reningsverkets process ändrats är denna hantering inte längre möjlig och fettet transporteras istället till 

Trollhättan. 

 Deponering 
Latrin 

Mängden latrinavfall som samlas in i kommunen visas i Tabell 9. Latrinet som samlas in i en-

gångskärl deponeras för närvarande med dispens på Heljestorps avfallsanläggning. 

Latrin Mängd 2008 (ton) Mängd 2016 (ton) 

Insamlad mängd totalt 30 5 
Behandlingsmetod:   
Deponering 30 5 

Tabell 9. Mängden insamlat latrinavfall samt behandlingsmetod (Källa: Avfall web Uddevalla) 

Målsättningen är att hanteringen av latrin ska upphöra. Latrinhämtning är en besvärlig hante-

ring utifrån arbetsmiljö, hygien och behandling. På sikt är det önskvärt att lokal hantering sker 

i enskilda avloppslösningar eller genom anslutning till kommunalt avloppsnät.  

Utsorterad deponifraktion 

Utsorterad deponifraktion transporteras till godkänd aktiv deponi.  

 

4.2. Verksamhetsavfall 

 Allmänt 

Verksamhetsavfall är sådant avfall som inte är hushållsavfall, det vill säga sådant som inte 

uppkommer från hushåll eller därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Begreppet "därmed jämförligt avfall från annan verksamhet" har beskrivits av Natur-

vårdsverket i en vägledning kring definitionen av hushållsavfall: 

"(…) avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett än-

damål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. 

Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 

toalettavfall."  

Det kommunala monopol som gäller för hushållsavfall gäller inte för verksamhetsavfall, vilket 

innebär att privata aktörer kan samla in och hantera avfallet. Det innebär även att kommunen 

inte ansvarar för eller har rådighet över verksamhetsavfallet. Den kommunala avfallsplanen 

ska dock innehålla översiktliga uppgifter om verksamhetsavfallet. 

 

 Verksamheter i Uddevalla kommun 

De verksamheter som finns i Uddevalla kommun speglas i fördelningen av arbetstillfällen. I 

figur 1 nedan framgår att den största andelen arbetstillfällen finns inom vård och omsorg, följt 
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av handel och utbildning. I förhållande till Sverige i stort är andelen arbetstillfällen inom till-

verkning och utvinning relativt låg.  

 

Figur 1. Fördelning av arbetsttillfällen i Uddevalla kommun och Sverige 2014. Källa: SCB 

 

I figur 2 redovisas nationella avfallsmängder fördelat på bransch. Den i särklass mest 

avfallsintensiva branschen, utvinning av material, finns dock inte med i sammanställningen. 

Byggverksamhet är, förutom gruvindustrin, den bransch som ger störst mängd avfall. Vård 

och omsorg och handel ingår i branschen Tjänsteproducenter.  

 

Figur 2. Avfallsmängder i Sverige 2014 fördelat på bransch. Källa: Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket. 
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Inom branschen tjänsteproducenter, där vård och omsorg och handel ingår, är en stor andel 

hushållavfall, det vill säga inte verksamhetsavfall, se figur 3. Detta hushållsavfall från 

tänsteproducenter kan bland annat bestå av avfall från personalmatsalar eller annat avfall 

från boende/brukare. 

 

Figur 3. Avfall från tjänsteproducenter fördelat på avfallstyp. Källa: Avfall Sverige 2014, Naturvårdsverket. 

 

Baserat på fördelningen av arbetstillfällen och de nationella avfallsmängderna från respektive 

bransch kan bedömningen göras att den största andelen verksamhetsavfall i Uddevalla 

kommun kommer från byggbranschen.  

 

 Minimera uppkomsten av avfall 

Det finns ingen samlad bild över vilka åtgärder som vidtas för att minska uppkomsten av verk-

samhetsavfall i Uddevalla kommun.  

Möjligheterna att minimera avfallet är stor i bland annat byggbranschen. Exempel på avfalls-

minimerande åtgärder i byggbranschen är måttbeställda byggvaror, använda hållbara materi-

al med lång livstid som minskar behovet av underhåll och rivningsmetoder som inte förstör 

materialen utan möjliggör återanvändning. 

 Återanvända avfall 

Hur mycket av verksamhetsavfallet som återanvänds i Uddevalla kommun är oklart.  

På nationell nivå användes 4 180 000 ton bygg- och rivningsavfall i form av jordmassor, be-

tong, sten m.m. till konstruktion under 20147. Detta utgör cirka 44% av den totala mängden 

bygg- och rivningsavfall i landet. Sannolikt ser andelen liknande ut för Uddevalla kommun. 

 

7 Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket rapport 6727, juni 2016 
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Återvinna avfall 

Avfall till materialåtervinning sorteras i varierande grad ut vid verksamheter. Verksamheterna 

väljer själva entreprenör för att hämta exempelvis förpackningsavfall och annat avfall till 

materialåtervinning. 

En del av verksamheternas avfall till återvinning mellanlandar på Havskurens avfallsanlägg-

ning. Exempelvis passerar cirka 1 500 ton metallskrot Havskuren per år men det saknas upp-

gifter om den totala mängden verksamhetsavfall till återvinning. 

Energiåtervinning 

Brännbart verksamhetsavfall krossas och förbränns. Verksamheterna väljer själva entreprenör 

för hämtning och mottagning/förbränning. Årligen passerar cirka 6 000 ton brännbart verk-

samhetsavfall Havskurens avfallsanläggning men det saknas uppgifter om total mängd bränn-

bart verksamhetsavfall.  

Deponering och kvittblivning 

Den mängd verksamhetsavfall som deponeras är marginell. 
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Bilaga 7.  Nedlagda deponier 
 

Inom Uddevalla kommun finns fem större nedlagda deponier som avslutades under 1960-1970-

talen, se Figur . 

 

 

 

Figur 1. Nedlagda deponier i Uddevalla kommun; 1, Herrestad Åker, 2 Kolsby, 3 Högstale, 4  Skälebacken, 5 Bo-
myren  

1. Undersökningar och klassning 
Geohydrologiska undersökningar har genomförts på samtliga fem större nedlagda deponier.  

Under 2005 genomfördes en så kallad MIFO8- klassning, fas 1, vid de fem större nedlagda 

deponierna i Uddevalla kommun. Samtliga deponier bedömdes tillhöra riskklass 3 (1 högst risk 

och 4 lägst risk), vilket innebär att deponierna utgör en måttlig risk för en skyddsvärd recipi-

ent (yt- och grundvatten).  Uppgifter kring de nedlagda deponierna har sammanställts i tabell 

1.  
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Deponi Typ av avfall 
Avslutad 

år 
Recipient för 

lakvatten 
Geohydrologisk 
undersökning 

MIFO-
klass 

Herrestad-

Åker 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

 

1967 

 

Dike som mynnar i 

Kärrån 

 

År 2004 

 

3 

 

Kolsby 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1971 

 

Skredsviksån 

 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms kunna 

ske periodvis, men effek-

terna bedöms vara ringa. 

 

.. 

.. 

3 

 

Högstale 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1970 – tal 

 

Böksbäcken 

 

År 2004 – Påverkan från 

deponin bedöms vara 

ringa. 

3 

 

Skälebacken 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Rotviksbäcken 

 

 

År 2004 – Påverkan 

bedöms vara ringa, kan 

dock påverkas av stora 

grundvattenuttag. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Bomyren 

 

Hushållsavfall 

m.m. 

1975 

 

Dike som mynnar i 

Sparreviken 

År 2000 

 

3 

Tabell 1. Sammanställning av uppgifter om nedlagda deponier i Uddevalla kommun 

2. Ytterligare åtgärder 
Vid två av deponierna har åtgärder och/eller undnersökningar genomförts efter den geohyd-

rologiska utredningen och MIFO-klassningen. Vid övriga har inga ytterligare åtgär-

der/undersökningar genomförts. 

2.1. Bomyrendeponin 
Efter den geohydrologiska undersökningen vid Bomyrendeponin år 2000 kompletterades 

deponins täckning, provtagning av privata brunnar i närheten av recipienten genomfördes 

och provtagningen av ytvatten fortsatte under två år. Ingen påverkan konstaterades.  

År 2009 återupptogs provtagningen av ytvattnet (lakvattnet) strax nedströms deponin. Under 

de följande åren påvisades förhöjda värden av kväve och järn samt en ökande trend av syre-

förbrukande ämnen och vissa metaller. Det konstaterades även att utfällningen av järnhaltigt 

slam var kraftig vilket innebar att rödbrunt slam ansamlades längs dikeskanter och i kulvertar. 

Beslut fattades om att utreda möjliga åtgärder för att minimera utläckaget av lakvatten. 

I oktober 2014 presenterades en rapport med bland annat en riskbedömning av "nuvarande 

påverkan" (2013) och  förslag till åtgärder för att minska utläckaget av lakvatten. Lakvattnet 

 

8 Metodik för inventering och riskklassning av förorenade områden (MIFO) 
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bedömdes kunna ha en negativ inverkan på vattenlevande organismer i recipienten om tren-

den med ökande halter fortsatte. Utläckaget bedömdes inte medföra någon hälsorisk för 

människor utan problemet bedömdes främst vara av estetisk natur. 

De åtgärdsförslag som presenterades var att: 

• Anlägga en lakvattendamm där lakvattnet syresätts och stannar upp vilket innebär 
att järnutfällningar kan sedimentera innan det når recipienten.  

• Lägga om lakvattendikena till dräner så att utfällningen inte blir synlig. Regelbunden 
spolning av dränerna är  sannolikt nödvändig.  

• Komplettera deponins skyddstäckning vilket minskar infiltrationen och därmed 
lakvattenbildningen. 

2.2.Herrestad åker  
Vid deponin vid Herrestads åker har provtagning av lakvatten och recipient skett. Provtag-

ningen har dock upphört. 
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Bilaga 8.  Framtidsprognos 
 

Avfallsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering i Uddevalla 

kommun. Mål och åtgärder i avfallsplanen behöver därför anpassas och ta höjd för planerade 

och till viss del oplanerade förändringar i framtiden. 

1. Befolkningsprognos 

1.1. Prognos 
Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos från 20169 kommer befolkningen i kommunen 

att öka med cirka 7 000 personer, från 54 180 år 2015 till drygt 61 000 år 2025. Detta motsva-

rar en ökning på cirka 13 %. Under prognosperioden förväntas kommunen i genomsnitt öka 

sin befolkning med knappt 700 personer/år. 

Andelen barn och unga (0-19 år) samt äldre (65 år och äldre) förväntas öka i större omfattning 

än andelen invånare åldern 20-64 år.  

De kommande fem åren förväntas den största befolkningsökningen ske i Uddevalla tätort, 

Ljungskile och Ammenäs. Ökningen beror till största delen på en förväntad stor inflyttning till 

följd av bostadsbyggande och invandring.  

 

1.2. Bedömd påverkan på avfallshanteringen 
En befolkningsökning på cirka 7000 personer under en 10-årsperiod kommer att medföra att 

mer avfall behöver samlas in och omhändertas, om inte arbetet med att förebygga uppkomst 

av avfall får genomslagskraft.  

Den förändrade demografiska fördelningen mot fler unga och gamla medför ändrade möjlig-

heter och utmaningar. En ökande grupp unga innebär att utbildningsinsatser och projekt i 

förskolor och skolor kan få stor genomslagskraft i attityd- och beteendefrågor. En ökande 

grupp äldre medför ökade krav på tillgänglighet till insamlingsplatser och hushållsnära lös-

ningar. 

2. Planerade utbyggnader i kommunen som kan på-
verka avfallshanteringen 

Uddevalla är en tillväxtkommun och i takt med att bygg-och anläggningsprojekten ökar kan 

det finnas anledning att undersöka lämpliga platser och områden för deponering och mellan-

lagring av renare jordmassor. 

Förutom tillgång till deponi behöver också användning av tekniker för annan hantering än 

schaktning följt av deponering öka i enlighet med det regionala tilläggsmålet för en Giftfri 

 

9 Befolkningsprognos Uddevalla 2016, Uddevalla kommun 
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miljö. Exempel på sådan teknik kan vara behandling av förorenade massor på plats i stället för 

borttransport. 

2.1. Förtätad bebyggelse 
Enligt gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) ligger fokus inom planeringen för utbyggnad 

av bostads- och verksamhetsområden på att förtäta redan exploaterade områden. Ur avfalls-

hanteringsperspektiv innebär detta att befintlig infrastruktur kan utnyttjas, men att det finns 

en risk för att denna infrastruktur kan överbelastas. Exempelvis kan antalet eller tillgänglig-

heten till ÅVC och ÅVS behöva öka och rutter för insamling av hushållsavfall behöva förtätas 

eller planeras om. 

I ett flertal projekt, särskilt i Uddevallas stadsmiljö, påträffas förorenad mark. Med hänsyn till 

det regionala tilläggsmålet för Giftfri miljö som anger att användningen av  annan teknik än 

schaktning följt av deponering ska öka vid arbeten i förorenade områden, är det av stor vikt 

att planering för hantering av jordmassor finns med i ett tidigt skede när bygg-och anlägg-

ningsarbeten planeras. 

2.2. Bebyggelse i kustnära områden 
I gällande Samhällsbyggnadsstrategi (2017) beskrivs behovet av fungerande system för vatten 

och avlopp vid byggande av nya bostäder eller omvandling av fritidshus i kustnära områden. 

Även avfallshanteringen kan behöva anpassas, exempelvis genom planering av insamlingsrut-

ter och eventuellt inköp av andra fordon om bärigheten på vägar och andra tillgänglighetsfrå-

gor medför att befintlig fordonsflotta är otillräcklig. 

2.3. Nya anläggningar 
Ett nytt badhus, förskolor, skolor och äldreboende planeras i Uddevalla kommun. Vid plane-

ring, projektering, uppförande och drift bör avfalls- och resursfrågorna hanteras på sådant 

sätt att återanvändning och återvinning blir en självklar del. 

3. Insamlingssystem och avfallsanläggningar 

3.1. Insamlingssystem 
Prov med insamling av hushållsavfall och förpackningar i direkt anslutning till fastigheten, så 

kallad fastighetsnära insamling (FNI), planeras att genomföras i Uddevalla kommun. Områden 

väljs utifrån dagens tillgänglighet till återvinningsstation. FNI medför ökad service för kom-

munmedborgarna, ett minskat behov av privata transporter till ÅVS, ökad sorteringsgrad av 

förpackningar och kan även innebära en ökad möjlighet för äldre och personer med vissa 

funktionsnedsättningar att bo kvar hemma. 

Det finns flera metoder  och system för FNI, exempelvis flerfackssytem. Återvinningsavfallet 

sorteras i olika fack och töms med särskilda fordon. Om försöket faller väl ut är detta en reell 

möjlighet även i andra områden för att öka sorteringsgraden och tillgängligheten. Inför beslut 

om ett övergripande system för FNI behöver kostnader och ansvar ses över i samråd med FTI 

AB som representerar producentansvaren för förpackningar och tidningar.  
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3.2. Avfallsanläggningar 

 Återvinningscentral 

En ny återvinningscentral behöver anläggas i västra delen av kommunen för att öka tillgäng-

ligheten för boende i området och minska transportbehovet. Återvinningscentralen ska enligt 

plan fungera som befintliga ÅVC vid Havskuren och Ljungskile, det vill säga med genomkörs-

ramp och bomkort. Vid projekteringen bör möjligheten att anlägga ett centrum för återbruk 

finnas med. Möjligheten att skapa ett system där återvinningscentralen kan besökas när den 

är obemannad ska undersökas.  

 Återvinningsstationer 

För att anlägga återvinningsstation krävs bygglov samt att en plats hittas som accepteras av 

såväl närboende som kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Det gör att det kan vara svårt att 

hitta nya platser för återvinningsstationer.  

Som alternativ till återvinningsstationer kan fastighetsnära insamling eller nedgrävda avfalls-

behållare användas. Detta system medför en mindre störning för närboende än en ÅVS med 

behållare ovan mark. Särskilda fordon och bygglov krävs dock.  
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Bilaga 9. Miljöbedömning 

1.Bakgrund 
Ett förslag till reviderad avfallsplan för Uddevalla kommun har tagits fram för perioden 2018-

2022. Kommunfullmäktige planeras anta den nya planen under 2018. Den tidigare gällande 

avfallsplanen antogs 2011.  

Enligt Miljöbalken ska en miljöbedömning av en kommunal plan göras om genomförandet av 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningsprocessen ingår upprät-

tandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fungerar som underlag för beslutsfat-

tare. MKB: n ska beskriva sådant som är rimligt utifrån aktuell kunskap, avfallsplanens detalje-

ringsgrad och allmänhetens intresse. 

Uddevalla kommuns förslag till reviderad avfallsplan bedöms medföra betydande miljöpåver-

kan vid ett genomförande och därför ska en MKB upprättas. Bedömningen baseras bland 

annat på att planens mål bidrar till möjligheten att uppnå en rad av de nationella miljökvali-

tetsmål som berör avfallsområdet.  

1.1.Syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att kunna integrera miljöaspekter i avfallsplanen och att 

relevanta miljöaspekter beaktas i planarbetet. Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska bland annat garantera att de som beslutar 

om planen har kännedom om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

kan antas medföra. 

 

2.Uddevalla kommuns avfallsplan för 2018-2024 

2.1.Avfallsplanens syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfalls-

hantering och cirkulär ekonomi. 

2.2.Avfallsplanens innehåll 
I Naturvårdsverkets föreskrift om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2) 
framgår vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Uddevalla kommuns avfallsplan 
är uppbyggd enligt kraven i föreskriften. Huvuddokumentet innehåller kortfattad 
information medan mer djupgående information finns i bilagor.  
 
Förslaget till avfallsplan innehåller sju målområden:  

1.Minska matsvinnet 

2.Öka återbruket  
3.Förebygga och hantera nedskräpning 
4.Minska avfallets farlighet 
5.Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 
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6.Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp  
7.Minska påverkan från deponerat avfal 

 
Samtliga mål och utförligare information om avfallsplanens innehåll finns i utkastet 
till avfallsplan för Uddevalla kommun 2018-2024.  
 

3.Alternativ 
Vid upprättandet av en MKB ska alternativ till planens utformning tas upp. 

3.1.Nollalternativ 
Nollalternativet avser den situation som uppstår om den föreslagna planen inte genomförs. 

Då skulle den i dagsläget gällande avfallsplanen från 2011 kvarstå. Enligt Avfallsförordningen 

(SFS 2011:927) ska den kommunala avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov 

uppdateras. Den nya lagstiftningen innebär att nollalternativet skulle medföra att kommunen 

inte följer lagstiftningen.  

Nollalternativet innebär att insamlingssystemens kapacitet och utformning behålls på dagens 

nivåer. Med en ökande befolkning innebär det att det blir allt svårare att för renhållningen att 

säkerställa en hygienisk och hållbar insamling av hushållsavfallet. Risken för skadedjur och 

dåligt lukt ökar. Nollalternativet innebär även att resurshushållningen inom avfallshantering-

en inte förbättras. Den kan till och med komma att försämras om FTI inte hinner tömma kärl 

vid ÅVS i tillräckligt stor omfattning, vilket kan leda till minskat engagemang hos kommunens 

invånare när man upplever att ÅVS inte sköts tillräckligt bra. 

Dagens insamlingssystem, logistik och förutsättningar är inte tillräckliga för att täcka framti-

dens utmaningar inom avfallsområdet. 

3.2.Andra alternativ 
Planens inriktning och mål har arbetats fram genom diskussioner med många olika berörda 

parter och ligger inom ramen för vad kommunen anser vara rimligt att genomföra under pla-

nens giltighetstid. 

4.Bedömningsgrunder 
Genomförandet av miljöbedömningen underlättas av tydliga avgränsningar och bedömnings-

kriterier. 

4.1.Underlag 
För att kunna bedöma avfallsplanens miljöpåverkan och vilka miljöaspekter som är betydande 

har följande underlag använts: 

•Nationell och internationell lagstiftning 

•Den nationella avfallsplanen för perioden år 2012-2017 med tillhörande avfalls-

förebyggande program 

•Nationella miljökvalitetsmål (relevanta mål) 
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•Globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 (relevanta mål) 

•Regionala miljömål 

•Lokala miljömål och andra lokala styrande dokument  

•Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning av planer och program 

I avfallsplanen redovisas vilka globala, nationella och lokal hållbarhets- och miljömål respek-

tive målområde är kopplat till. 

4.2.Avgränsningar  

Betydande miljöaspekter 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de miljöaspekter som anses vara bety-
dande vid avfallsplanens genomförande. 
 

De mest betydande miljöaspekterna för avfallshanteringen bedöms vara: 

•Påverkan på människors hälsa (fysiskt och psykiskt) 

•Resurshushållning 

•Påverkan på luft och klimat 

•Förorening av mark och vatten 

•Energianvändning 

Vad gäller nybyggnation av återvinningscentral hanteras miljöpåverkan endast kortfattat i 

denna MKB. Miljöbedömningar genomförs istället som en del av byggprocesserna i ett senare 

skede. 

Geografisk och tidsmässig avgränsning  

Miljöbedömningen avgränsas i första hand till miljöpåverkan i Uddevalla kommun. När det 

gäller gränsöverskridande transporter av exempelvis råvaror och material tas dock även den 

påverkan med. Den tidsmässiga avgränsningen är 4 år, från 2018 och fram till 2022 då planens 

ska aktualitetsgranskas. 

5.Miljöpåverkan  
De miljökonsekvenser som den föreslagna avfallsplanens genomförande bedöms ge beskrivs 

för respektive målområde. Se Avfallsplanen för vidare formulering av delmål och åtgärder för 

respektive målområde. 

För respektive målområde anges även koppling eller beröringspunkter till de globala hållbar-

hetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen, den nationella avfallsplanen och lokala mål. 

5.1.Metodik 
Bedömningen av målområdenas miljöpåverkan har gjorts kvalitativt eftersom förutsättning-

arna och kunskapsunderlaget för en kvantitativ bedömning i många fall är bristfällig. Flera av 

målen och åtgärderna är utredande eller syftar till att skapa förutsättningar och är därmed 

inte direkt mätbara med siffror. 
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Målområde 1: Minska matsvinnet 
Ambitionen att minska matsvinnet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.3), 

det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den nationella avfallsplanens mål 

"Matavfallet ska minska". 

Minska matsvinnet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska matsvinnet kan ge en positiv 

känsla av att göra en god gärning, men det 

bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Om den mat som köps utnyttjas bättre bör 

mängden mat som köps minska. Det medför 

en förbättrad resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kade utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och 

NOx. 

Påverkan på mark och vatten + Ett minskat matsvinn medför minskat behov 

av nyproduktion av mat vilket kan bidra till 

att minska behovet av exempelvis gödsel och 

bekämpningsmedel. Detta medför minskad 

förorening av mark och vatten. 

Energianvändning + / - Bättre hushållning med mat medför minskat 

behov av arbetsmaskiner vid framställning 

och transporter till och från förädling, affärer 

och hem/restauranger. Detta medför mins-

kad användning av drivmedel som bensin och 

diesel. 

Minskat matsvinn skulle även kunna innebära 

att mängden utsorterat matavfall till exem-

pelvis framställning av biogas minskar. Detta 

skulle i sin tur medföra en minskad tillgång 

till biogas som alternativt drivmedel. 
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Målområde 2: Öka återbruket 
Ambitionen att öka återbruket återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.5, 12.7 

och 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", flertalet 

mål i  den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka återbruket 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka återbruket kan användningen av 

helt nya produkter minska. Det kan bidra till en 

minskad exponering av kemikalier som ofta finns 

i nya produkter. 

Resurshushållning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta främjar en god 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket kan ge minskade utsläpp till luft av exem-

pelvis CO₂, partiklar, NOx och diverse rökgaser. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion vilket kan ge minskade 

utsläpp till mark och vatten av diverse kemikalier 

som färger, lösningsmedel och mikroplast. 

Energianvändning + Genom att öka återbruket kan användningen av 

nya produkter minska. Detta medför ett minskat 

behov av nyproduktion och transport av varor 

vilket i sin tur medför minskad energianvänd-

ning. 
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Målområde 3: Förebygga och hantera nedskräpning 
Ambitionen att förebygga och hantera nedskräpning återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.3 och 14.1), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och den 

nationella avfallsplanens mål "Nedskräpningen ska minska i städer, naturområden och längs 

kuster". 

Förebygga och hantera nedskräpning 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Minskad nedskräpning kan bidra till en upple-

velse av en tryggare stadsmiljö och en bättre 

naturupplevelse. 

Resurshushållning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning förbättras resurshushållning-

en. 

Påverkan på luft och klimat  Ingen direkt påverkan. 

Påverkan på mark och vatten + En minskad nedskräpning av hav och andra vat-

tenmiljöer medför minskade problem med ex-

empelvis plast i haven och mikroplaster.  

Minskad nedskräpning av medför även minskad 

risk för att farliga ämnen läcker ut och förorenar 

mark och vatten.  

Energianvändning + Om det avfall som i dagsläget bidrar till ned-

skräpning istället hanteras genom material- eller 

energiåtervinning minskar behovet av fossila 

bränslen till uppvärmning eller materialfram-

ställning. 
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Målområde 4: Minska avfallets farlighet 
Ambitionen att minska avfallets farlighet återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.4 och 12.8), det nationella miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö", två mål i  den nationella av-

fallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska avfallets farlighet 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att öka utsorteringsgraden av farligt 

avfall så att det farliga avfallet hanteras på rätt 

sätt minskar risken för att människor kommer i 

kontakt med det farliga avfallet.  

Resurshushållning + Genom att minska förekomsten av farligt avfall i 

exempelvis matavfall och brännbart avfall kan 

resursutnyttjandet för dessa avfall öka. Möjlig-

heten att använda askor och slaggprodukter som 

bildas vid förbränning till något annat än täck-

ning av deponier eller fyllning av kalkbrott ökar.  

Påverkan på luft och klimat + Om det brännbara avfallet innehåller mindre 

farligt avfall minskar risken för att farliga ämnen 

når luften via rökgaserna. 

Påverkan på mark och vatten + Om förekomsten av farligt avfall i mat- och 

brännbart avfall minskar, minskar även risken för 

att farliga ämnen läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning  Ingen direkt påverkan. 
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Målområde 5: Förenkla medborgarnas möjlighet till 
sortering och insamling av avfall 
Ambitionen att förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall åter-

finns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 12.4, 12.5 och 12.8), de nationella miljökvali-

tetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", fyra mål i  den nationella avfallsplanen och 

tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Förenkla medborgarnas möjlighet till sortering och insamling av avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att skapa förutsättningar för att sortera och 

samla in avfall kan ge en positiv känsla av att 

göra en god gärning, men det bedöms inte 

påverka människors hälsa.  

Resurshushållning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och den mängd avfall som kommer till rätt 

hantering. Detta medför ökad material- och 

energiåtervinning vilket medför bättre re-

surshushållning. 

Påverkan på luft och klimat + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska utsläp-

pen av exempelvis CO₂ till luft. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. Det medför minskade 

utsläpp av exempelvis CO₂, partiklar och NOx 

till luft. 

Påverkan på mark och vatten + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling kan minska medborgarnas benägen-

het att skräpa ned vilket kan minska sprid-

ningen av exempelvis plast till haven. 

Även förbättrade förhållanden på ÅVC mins-

kar risken för felsortering och överfulla kärl 

vilket i sin tur kan leda till minskad nedskräp-

ning. 

Energianvändning + Bättre förutsättningar för sortering och in-

samling bedöms förbättra sorteringsgraden 

och därmed minska behovet av att framställa 

jungfruliga råvaror. Detta kan minska an-
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vändningen av energi. 

Att anlägga en ny ÅVC vid Bokenäset medför 

minskat transportbehov för de avfallslämnare 

som bor i området. 

 

Målområde 6: Skapa kretslopp för slam 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att skapa ett kretslopp för slam återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen (mål 

12.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö", "Ingen övergödning" och "God be-

byggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Skapa kretslopp för slam 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att slammet från toaletten nyttiggörs kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Detta under förutsättning att slammet är hygi-

eniserat när det sprids.  

Resurshushållning + Om källsorterat toalettvatten kan användas för 

gödning av jordbruksmark kan behovet av 

konstgödsel minska. Det samma gäller för slam 

från reningsverk. 

Påverkan på luft och klimat + Slam från toaletter/reningsverk är en närpro-

ducerad produkt till skillnad från många typer 

av konstgödsel. Om närproducerat slam kan 

ersätta konstgödsel minskar transportbehovet 

och därmed utsläppen till luft. Dessutom mins-

kar utsläppen till luft i samband med framställ-

ning. 

Utsläpp till luft uppkommer när toalettvattnet 

transporteras till och från slambrunnarna. 

Eftersom detta vatten i annat fall skulle ha 

körts till reningsverk bedöms skillnaden dock 

vara liten. 

Påverkan på mark och vatten + Läckage av näringsämnen från konstgödsel kan 

leda till övergödning av hav, sjöar och vatten-

drag. Även näringsämnen från toalettvat-

ten/slam från reningsverk kan läcka till mark 
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och vatten. Läckagets storlek bedöms dock inte 

öka om toalettvatten/ reningsverksslam an-

vänds. 

Om hygienisering och annan hantering av toa-

lettvattnet/reningsverksslammet inte är fullgod 

kan exempelvis bakterier och parasiter spridas. 

Detta undviks genom kontrollerad hantering 

och god kunskap.  

Energianvändning +(/-) Kortare transporter i förhållande till långväga 

leverans av konstgödsel minskar behovet av 

fordonsbränsle.  

Energibehovet för att hygienisera, hantera 

transportera och sprida toalettvatten/ renings-

verksslam bedöms vara motsvarande dagens 

hantering (möjligen något större). 

 

Målområde 7: Minska kommunens beroende av fos-
sila bränslen 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 7.2), de nationella miljökvalitetsmålen "Begränsad klimatpåverkan" och "God 

bebyggd miljö" och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska kommunens beroende av fossila bränslen 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att minska beroendet av fossila bränslen kan ge 

en positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa (utö-

ver indirekt påverkan från miljöaspekterna ne-

dan). 

Resurshushållning + Minskad användning av fossila bränslen medför 

förbättrad resurshushållning eftersom fossila 

bränslen är en ändlig resurs. 

Påverkan på luft och klimat + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp av fossil CO₂ vilket ger minskad 

påverkan på klimatet. 
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Påverkan på mark och vatten + Minskad användning av fossila bränslen medför 

minskade utsläpp till vatten på den plats de fos-

sila bränslena utvinns.Att minska förekomsten av 

petroleumprodukter medför även minskad risk 

för läckage/spill till mark och vatten vid förva-

ring, tankning och användning. 

Energianvändning + Genom ruttoptimering kan bränsleförbrukningen 

minska.  

 

Målområde 8: Öka nyttan av biologiskt avfall 
(Ingår efter utställningen i målområde 6: Avfallets 

nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp) 

Ambitionen att öka nyttan av biologiskt avfall återfinns i såväl de globala hållbarhetsmålen 

(mål 12.2), det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", ett av målen i den nation-

ella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Öka nyttan av biologiskt avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa  Att öka nyttan av sitt biologiska avfall kan ge en 

positiv känsla av att göra en god gärning, men 

det bedöms inte påverka människors hälsa. 

Resurshushållning + Att få ut mer nytta av matavfallet, exempelvis 

genom rötning eller kompostering, medför en 

bättre resurshushållning än om matavfallet an-

vänds till energiutvinning. 

Påverkan på luft och klimat +/(-) Om mer matavfall samlas in och rötas skapas 

mer biogas som kan ersätta fossila bränslen och 

därmed minska den negativa påverkan på klima-

tet.  

Bytet till papperspåse förväntas inte påverka 

utsläppen av fossil CO₂ från transporter på ett 

negativt sätt. 

Påverkan på mark och vatten  Ingen direkt påverkan. 

Energianvändning (-) Att använda papperspåse istället för plastpåse 

för insamling av matavfall kan medföra en viss 

ökning i bränsleförbrukning. 
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Målområde 9: Minska påverkan från deponerat av-
fall (Har efter utställningen blivit målområde 7) 
Ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen återfinns i såväl de globala hållbarhets-

målen (mål 12.8), de nationella miljökvalitetsmålen "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö", 

ett av målen i den nationella avfallsplanen och tre av Uddevalla kommuns miljömål. 

Minska påverkan från deponerat avfall 

Miljöaspekt Positiv / negativ 

påverkan 

Kommentar 

Människors hälsa + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut och att människor kommer i kontakt 

med dessa ämnen. En nedlagd deponi som 

hanterats på rätt sätt kan även användas till 

exempelvis friluftsändamål. 

Resurshushållning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan behovet 

av "jungfruligt" konstruktionsmaterial (exem-

pelvis grus) minska. Detta medför förbättrad 

resurshushållning. 

Påverkan på luft och klimat (+) Om någon av de nedlagda deponierna läcker 

metangas kan eventuella åtgärder för att 

minska läckaget minska den negativa påverkan 

på klimatet. 

Påverkan på mark och vatten + Genom att hantera de nedlagda deponierna på 

rätt sätt minskar risken för att farliga ämnen 

läcker ut till mark och vatten. 

Energianvändning + Om massor från exempelvis markarbeten och 

rivningar används som konstruktionsmaterial 

istället för att deponeras olagligt kan energibe-

hovet för att framställa "jungfruligt" konstrukt-

ionsmaterial minska. 

 

6.Sammanfattande bedömning 
De målområden och tillhörande åtgärder som föreslås i den reviderade avfallsplanen för Ud-

devalla kommun bedöms främst ge positiva effekter på miljön. Vissa är väldigt tydliga, exem-

pelvis att minskad nedskräpning leder till minskade problem med plast i haven, medan andra 

är mer diffusa.  

Flera av avfallsplanens åtgärder syftar till att öka kunskapen och medvetenheten hos kommu-

nens medborgare och verksamheter. Förutom att möjliggöra för en hållbar avfallshantering 

kan en ökad kunskap och medvetenhet få ringar på vattnet så att ett miljöbättre beteende 

skapas även i andra situationer och frågor. 
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Bilaga 10. Nyckeltal för måluppföljning 
 

1. Anvisning 
Nyckeltal kan användas som indikatorer för att följa utvecklingen av mål i avfallsplan och 

indikera behov av nya eller omprioriterade åtgärder under planperioden. Nyckeltalen följs 

upp årligen via Avfall web och plockanalyser.  

Nyckeltalen bör sammanställas som ett ”styrkort” för avfallsplanen med nationell statistik och 

utveckling som grund.  

2. Nyckeltal 

Målområde 1 – Minska matsvinnet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Matsvinn i förskolor, skolor och socialtjänstens verksamheter, 

g/portion 

Delmål 1:1 Plockanalys 

Mängd matavfall i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Mängd matavfall i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 1:3 Plockanalys 

Avfall web 

Nöjdhet information om källsortering hushåll (andel nöjda i %) Delmål 1:3 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 2 – Öka återbruket 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 2:2 Avfall web 

Hjälporganisationer 

Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så 

att någon annan kan få användning för dem, andel ganska 

eller mycket sannolikt  

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller 

mycket sannolikt 

Delmål 2:2 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera av-

fallsmängder, andel ganska eller mycket  

Delmål 2:2 Avfall web 
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Målområde 3 – Förebygga och hantera nedskräpning 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 3:1-

3:3 

 

 

Målområde 4 – Minska avfallets farlighet 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall villa, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Mängd farligt avfall/elavfall i restavfall lägenhet, g/hushåll*år Delmål 4:1 Avfall web 

Entreprenör 

Nöjdhet information om farligt avfall, andel som anger ganska 

eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet tillgänglighet inlämningsställe farligt avfall, andel som 

anger ganska eller mycket 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av farligt avfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

Hur stor andel av elavfall lämnas in, andel som anger väldigt 

mycket eller allt 

Delmål 4:1 Avfall web 

SKL-Kritik på  

teknik 

 

Målområde 5 – Förenkla medborgarnas möjlighet till sor-

tering och insamling av farligt avfall 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall villa, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Mängd förpackningar och tidningar i restavfall lägenhet, 

kg/hushåll*år 

Delmål 5:1 Avfall web, FTI 

Nöjdhet enkelhet lämna förpackningar och tidningar, ganska 

eller mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 

Nöjdhet besök återvinningsstation, ganska eller mycket Delmål 5:1 Avfall web  

Kritik på teknik 

SKL 
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Nöjdhet tillgänglighet till återvinningsstation, ganska eller 

mycket 

Delmål 5:1 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet besök ÅVC, ganska eller mycket Delmål 5:3 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 5:5 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 

Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvänd-

ning, kg/person 

Delmål 5:6 Avfall web  

Hjälporganisationer 

Mängd textilier i restavfall villa, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

Mängd textilier i restavfall lägenhet, kg/hushåll*år Delmål 5:6 Avfall web 

Plockanalys 

 

Målområde 6 – Avfallets nyttigheter ska återvinnas och 

ingå i ett kretslopp 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i dagsläget.  

Eventuellt kan nöjdhet slamtjänster från kundundersökning Svensk 

slamhantering användas även om frågor inte direkt kopplar till 

delmål.  

Delmål 6:1 

– 6:2 

Svensk slam-

hantering 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att växtnäring tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom 

rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%) 

Delmål 6:3 Avfall web 

Energianvändning insamling mat- och restavfall, kwh/ton Delmål 6:4 Avfall web 

Andel miljövänliga drivmedel – insamling mat- och restavfall, % Delmål 6:5 Avfall web 

Mängd insamlat matavfall, kg/person Delmål 6:6 Avfall web 

Lillesjö 

Nöjdhet information om källsortering hushåll Delmål 6:6 Avfall web  

SKL-Kritik på  

teknik 
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Målområde 7 – Minska miljöpåverkan från deponier 

Nyckeltal Hänvisning Kommentar 

Nyckeltal saknas i nuläget Delmål 7:1 

– 7:3 

Uddevalla 

kommuns 

utredningar 

 



5:2 Anlägg en ny återvinningscentral.

5:2 Ökad tillgänglighet för invånare att lämna 
material för återvinning och återbruk.

Planera för och anlägga ytterligare en 
ÅVC där kostnader ingår.
Västra delen av Uddevalla kommun.

Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil 
återvinningscentral)

Samhällsbyggnads
nämnden
/ Uddevalla
Energi AB

Skapa samarbete med relevanta aktörer
kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.

Samverkan med markägare och aktörer 
kring uppställning av Popup-retur

Uddevalla
Energi AB

Målområde 5

Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall
Delmål

Avfallsplan 2018-2024

Antagen i Kommunfullmäktige 12 september 2018



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00420 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
 
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5 Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.   
 
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 
invånare att lämna material för återvinning och återbruk.  
 
Åtgärden Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun föreslås att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal 
mark inte finns att nyttja för en återvinningscentral, att investeringen av en 
återvinningscentral får en hög kostnad och att det blir mer tung trafik i området vid 
återvinningscentralen och istället ersättas med åtgärden Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil återvinningscentral).  
 
Popup-retur kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk och har en lägre 
kostnad per tillfälle.  
 
Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Målområde 5 avfallsplan daterad 2022-09-20 
Uddevalla kommuns avfallsplan 2018-2024 daterad 2022-09-20 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-08-23 Dnr SBN 2022/00420 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
 
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”, samt 
 
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.” 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Pia Svensson 
Förvaltningschef Miljösamordnare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr SBN 2022/00420 

Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera och minimera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun. Syftet med Uddevalla kommuns 
avfallsplan är att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och en effektiv 
resurshantering som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
  
I gällande avfallsplan 2018-2024 finns sju målområden med delmål och tillhörande 
åtgärder. Inom målområde 5 Förenkla för medborgarna att sortera och lämna avfall 
finns bland annat delmålet Anlägg en ny återvinningscentral med åtgärderna Planera för 
och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av Uddevalla kommun och 
Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla kommun.   
  
Delmålet Anlägg en ny återvinningscentral föreslås ändras till Ökad tillgänglighet för 
invånare att lämna material för återvinning och återbruk.  
  
Åtgärden Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun föreslås att tas bort ur avfallsplanen på grund av att kommunal 
mark inte finns att nyttja för en återvinningscentral, att investeringen av en 
återvinningscentral får en hög kostnad och att det blir mer tung trafik i området vid 
återvinningscentralen och istället ersättas med åtgärden Planering, genomförande och 
utvärdering av Popup-retur (mobil återvinningscentral).  
  
Popup-retur kan ställas upp där behov finns, tar mindre yta i anspråk och har en lägre 
kostnad per tillfälle.  
  
Åtgärden Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun föreslås ersättas med Samverkan med markägare och aktörer kring 
uppställning av Popup-retur.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Målområde 5 avfallsplan daterad 2022-09-20 
Uddevalla kommuns avfallsplan 2018-2024 daterad 2022-09-20 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Anna-Lena Heydar (S) och Krister Olsson 
(C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 
Marie Lundström (V): Ansluter till majoritetens yrkande om bifall till förslaget i 
handlingarna 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Göran Åhren (KD): Återremiss för att utreda billigare alternativ och annan lokalisering 
John Alexandersson (SD): Återremiss för att utreda kostnader 
 
Kent Andreasson (UP): Återremiss för att utreda kostnader av en mindre anläggning 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och finner nämnden bifalla 
detsamma. 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att i avfallsplanen 2018-2024 ändra delmålet ”Anlägg en ny återvinningscentral” till 
”Ökad tillgänglighet för invånare att lämna material för återvinning och återbruk”, 
  
att åtgärden ”Planera för och anlägga ytterligare en återvinningscentral i västra delen av 
Uddevalla kommun” ändras till ”Planering, genomförande och utvärdering av Popup-
retur (mobil återvinningscentral)”, samt 
  
att åtgärden ”Skapa samarbete med relevanta aktörer kring ÅVC i västra Uddevalla 
kommun” ändras till ”Samverkan med markägare och aktörer kring uppställning av 
Popup-retur.” 
  

Reservation 

Göran Åhren (KD), John Alexandersson (SD) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig 
till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-21 till  
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr KS 2022/00411 

Renhållnings och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2023 höja taxan 
för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för slamtömning 
med 3,5 %. 

Behovet av höjning beror på kostnadsökningar inom flera områden, bland annat 
personalkostnader, drivmedel, behandlingsavgifter, utsläppsrätter, 
avfallsförbränningsskatt, service vid återvinningscentraler.  

Avfallskostnaden för slam styrs av Västvattens behandlingsavgift med ökat krav på 
återvinning och återbruk, samt ökat krav på statistik. Därför har Uddevalla Energi 
aviserat att ytterligare ett förslag till höjning av taxan för slamtömning kan tillställas 
kommunfullmäktige under 2023 beroende på om Västvattens behandlingsavgift höjs. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-15. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 341. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
PM från Uddevalla Energi AB om renhållnings- och slamtaxa 2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att taxan för att samla in, hantera och behandla hushållens avfall höjs med 3,5% 

att taxan för slamtömning höjs med 3.5%, 

att de nya taxorna gäller från och med 2023-01-01. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-15 Dnr KS 2022/00411 

  

 

Handläggare 

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

 

Renhållnings och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2023 höja taxan 
för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för slamtömning 
med 3,5 %. 
 
Behovet av höjning beror på kostnadsökningar inom flera områden, bland annat 
personalkostnader, drivmedel, behandlingsavgifter, utsläppsrätter, 
avfallsförbränningsskatt, service vid återvinningscentraler.  
 
Avfallskostnaden för slam styrs av Västvattens behandlingsavgift med ökat krav på 
återvinning och återbruk, samt ökat krav på statistik. Därför har Uddevalla Energi 
aviserat att ytterligare ett förslag till höjning av taxan för slamtömning kan tillställas 
kommunfullmäktige under 2023 beroende på om Västvattens behandlingsavgift höjs. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-15 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-10-18 341 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM från Uddevalla Energi AB om renhållnings- och slamtaxa 2023 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för att samla in, hantera och behandla hushållens avfall höjs med 3,5% 
 
att taxan för slamtömning höjs med 3.5%, 
 
att de nya taxorna gäller från och med 2023-01-01 
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
Uddevalla Energi AB 
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Handläggare 

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

 

Renhållnings- och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 
och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi vill till 2023 höja taxan för 
att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för  
slamtömning med 3,5 %.   
 
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:  

• personalkostnader 
• drivmedelspris 
• behandlingsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
• utsläppsrätter och fortsatt höjning av avfallsförbränningsskatten 
• upphävandet av producentansvar för returpapper  
• service vid återvinningscentraler 
• avfallskostnaden för slam som styrs av Västvattens behandlingsavgift ökat 

krav på återvinning och återbruk ökat krav på statistik 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM Renhållningstaxa 2023 inkommen 2022-09-12 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att taxan för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall höjs med 3,5 % 
 
att taxan för slamtömning höjs med 3,5 % och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 
 
att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 
 
Maria Jacobsson Pia Svensson 
Förvaltningschef Miljösamordnare 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr SBN 2022/00419 

Renhållnings- och slamtaxa 2023 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
  
Uddevalla Energi har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 
och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi vill till 2023 höja taxan för 
att samla in och hantera/behandla hushållens avfall med 3,5 % samt för  
slamtömning med 3,5 %.   
  
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:  

 personalkostnader 
 drivmedelspris 
 behandlingsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
 utsläppsrätter och fortsatt höjning av avfallsförbränningsskatten 
 upphävandet av producentansvar för returpapper  
 service vid återvinningscentraler 
 avfallskostnaden för slam som styrs av Västvattens behandlingsavgift ökat krav 

på återvinning och återbruk ökat krav på statistik 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-23 
PM Renhållningstaxa 2023 inkommen 2022-09-12 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister 
Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
  
att taxan för att samla in och hantera/behandla hushållens avfall höjs med 3,5 % 
  
att taxan för slamtömning höjs med 3,5 % och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 
  
att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet   
Malin Witt  
 

Justerat 2022-10-20  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-10-20 intygar   
Malin Witt  
   
Skickat 2022-10-20 till  
Kommunfullmäktige 
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Versioner 
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Allmänt Affärsområde Renhållning 
Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall, där Uddevalla Kommun har det yttersta 
ansvaret. UEAB strävar efter en effektiv renhållningsverksamhet till rimliga priser. 
Hållbarhetsarbetet uppfattas som viktigt där naturliga inslag är rötning av matavfall 
till biogas, återvinning av t.ex. plast, papper, metallfraktioner mm samt 
energiåtervinning av brännbara fraktioner.  
 

Avfall är ett bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. Energiåtervinning ur avfall 
motsvarar värmebehovet i drygt 1 445 000 lägenheter (källa: Avfall Sverige). För det 
avfall som ej idag kan återvinnas eller återbrukas, är energiåtervinning idag den bästa 
lösningen. 

 
Över tid ska resultatet för den verksamhet som omhändertar kommunalt avfall vara 
kring noll även om enskilda år såväl kan ge upphov till vinst respektive förlust. 
Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt med samhällets 
kostnadsökningar. Kostnader för att samla in avfallet påverkas bland annat i stort av 
personalkostnader, transportkostnader och kostnader för behandling av avfall. 
Dessutom ska renhållningstaxan täcka kostnaden för service vid 
återvinningscentraler, som mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall. 
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Återvinning och återbruk, en viktig del i omställningen till ett 

cirkulärt samhälle 
För att övergången till ett mer cirkulärt samhälle ska lyckas och vi ska ha möjlighet att 
nå våra klimatmål, behöver återvinning och andra cirkulära lösningar öka. För att 
styra mot det sker lagförändringar och ökade krav på oss som hanterar avfall, men 
även på konsumenter och producenter. Det vi ser är att det ställs ökade krav på 
sortering och återvinning, men även förebyggande arbete. Vi tror att produkter 
kommer designas för längre livslängd och återvinning, samt att det kommer bli en 
högre efterfrågan på återvunnet material i produkter. Även om vi blir bättre och 
bättre i våra tekniker att återvinna material, så är det producenterna av 
förpackningar eller produkter som avgör vilka material som sätts på marknaden och 
som slutligen hamnar hos oss som avfallshanterare. Ett ökat krav/ambition för 
källsortering innebär att vi behöver ytterligare utveckla oss för att möta behovet. Det 
kommer krävas en högre servicegrad från vår sida, så att hushållen enkelt kan lämna 
sitt utsorterade avfall för återvinning eller återbruk. Återbruk är även en del som vi 
tror kommer behöva utvecklas för att bidra till att minska avfallsmängder. Vi ser idag 
ökade krav på statistik och rapportering framför allt gällande ”Farligt avfall”, vilket 
innebär en ökad administration för vår verksamhet. 
 
Det finns en stor osäkerhetsfaktor framför oss i hur regeringen avser besluta kring 
producentansvar och insamling av förpackningar, där ett nytt system förväntas 
beslutas under juni 2022. Att det nya systemet kommer påverka vår verksamhet är 
troligt, men vi kan idag inte säga på vilket sätt och vad det kommer innebära 
ekonomiskt. 
 
 I omställningen står vi även inför ett skifte till fossilfria drivmedel där            
fordonstillverkarna riktar in sig på elektrifierade fordon eller drivmedel som bio-eller 
vätgas.  

Omvärld och kostnadsökningar 
  
Drivmedel: 
Vi har under slutet av 2021 och början av 2022 sett stora kostnadsökningar när det 
gäller HVO som drivmedel, vilket vi använder idag till våra fordon och maskiner. 
Ökning av kostnaden är idag ca 40%. Det föreligger en osäkerhet kring utvecklingen 
framåt. Kostnaden för drivmedel har stor påverkan på vår verksamhet. 
Drivmedelskostnader påverkar även våra underleverantörer där vi beställer tjänster 
eller varor. Såsom krossning eller bortforsling av material. 
 
Råvaror: 
Då priset på skrot har stigit uppåt och nästan fördubblats senaste året påverkar det vår 
verksamhet positivt för det material vi säljer. Skrotersättningen påverkas av omvärlden 
och världsmarknaden och det finns även här en osäkerhet i hur priset kommer 
utvecklas. I samband med detta ökar också inköpspriser på flak och containers till 
verksamheten. 
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Inköp av papperspåsar och avfallskärl, även här ser vi en ökning i kostnader för 
material. 

 

Avfallsförbränningsskatt 
Nuvarande regering har infört en avfallsförbränningsskatt om 75 kr/ton och stigande 

upp till 125 kr/ton år 2022. Kostnaden inför 2023 är inte ännu fastställd. 

Kostnaden för denna skatt har överförts helt till avfallsleverantörerna och därmed de 

som lämnar avfall.  

 

Strävan i samhället är att minska avfallsmängderna. Det är därför fullt möjligt att nya 

skatter i denna riktning kan komma att påverka bolaget 

Utsläppsrätter 
EU-ETS köps för att hantera den mängd fossil koldioxid som kraftverket emitterar 
med ursprung i avfallets plastfraktioner. Enligt naturvårdsverkets schablon ska 
ca 39% av energiinnehållet rendera i utsläppsrätter. Dessa hanteras på en europeisk 
marknad. Den politiska viljan är att genom kostnaden för utsläppsrätter fasa ut 
fossila bränslen.  
 
Prisbilden är i stigande och styrs av både politisk påverkan och marknadskrafter. 
Prisnivån är därför mycket svår att förutsäga. Vi utgår i denna PM på en prisbild om 
1000 kr/ton även om 2000 kr/ton inte är orimligt i en nära framtid 
 
Hushållen i Uddevalla levererar via renhållningen årligen ca 10 000 ton restavfall till 
energiåtervinning. Kostnaden för utsläppsrätterna ska i linje med lagstiftarnas 
intentioner skapa incitament för att minska avfallet och fossila bränslen, kostnaden 
bör därför belasta avfallsavlämnaren. Därmed förläggs kostnaden för 
utsläppsrätterna och avfallsförbränningsskatt till renhållningstaxan. 
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Taxejämförelse 
Kunderna är nöjda med Renhållningen. Den senaste NKI:n visar på 75,36% nöjdhet och 
en tiondeplats i Sverige av 80 jämförda bolag.  
 
Undersökningen tilldelar därför Uddevalla Energi totalbetyget “mycket väl godkänd”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En jämförelse med Nils Holgersson undersökningen där kostnader för ett 
flerfamiljshus beskrivs beroende på vilken kommun som huset är beläget i. Tabellen 
visar att renhållningstaxan i Uddevalla (2021) ligger bland de lägsta i närområdet. 
Uddevalla ligger på plats 90 av 290 kommuner i rapporten baserat på 
kostnad/lägenhet. 
  

 
  

Kommun Kr/lägenhet/månad (2021) 

Uddevalla (Rank 90) 116 

Trollhättan (Rank 52) 102 

Varberg (Rank 156) 133 

Halmstad (Rank 271) 188 

Stenungssund (Rank 224) 157 

Vänersborg (Rank 95) 118 
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Motiv till prishöjning 
 
Det föreligger osäkerhet kring utveckling av kostnader för HVO och skrotersättning 
samt kostnader för utsläppsrätter.  

Utsläppsrätter som troligt innebär en ökning av kostnader för restavfall om ca 
100kr/ton. Om drivmedelskostnader och ersättning för skrot fortsätter i samma nivå 
som idag, så innebär det ett möjligt behov att justera taxan med 3,5% för 
insamlingen av hushållens avfall och 3,5 % för insamling av slam. 

 
Insamling av kommunalt avfall styrs av flera kostnadsdrivare såsom: Drivmedelspris, 
personalkostnader, flisningskostnader av returträ, behandlingsavgifter för såväl 
brännbart avfall som rötbar fraktion(matavfall), farligt avfall och nu även insamling av 
returpapper. Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller 
t.ex. fordonskostnader, personalkostnader. Avfallskostnaden för slam styrs av 
Västvattens behandlingsavgift 

 
Detta PM indikerar därför en prishöjning av renhållningstaxan 2022 enligt följande: 
 

• Renhållningstaxan för hushållens avfall höjs med 3,5% vilket innebär en ökad 
intäkt med ca 1,7 Mkr 

• Renhållningstaxan för slam höjs med 3,5%. Därtill justeras taxan ytterligare för att 
möta en eventuell förändring av Västvattens behandlingsavgift. 

 
Exempel: En villa med abonnemang 140L kärl helårshämtning kostar idag 1941 kr/år, en 
ökning med 3,5% innebär en höjning med 5,70 kr/månad. Justeras med nya taxan 

 
 

Vi ser en positiv ekonomisk utveckling de senaste åren, bland annat på grund av 
arbete med förbättringar och gynnsamma upphandlingar. Vi arbetar kontinuerligt 
med att finna bästa avsättning på material för återvinning. Därtill har det varit en god 
prisutveckling och efterfrågan på bland annat återvunnet skrot. Vi kommer fortsätta 
arbeta med förbättringar och effektivisera vårt arbete, för att hålla kostnader och 
våra taxor så låga som möjligt. 
 
Det föreligger dock osäkerhetsfaktorer just kring drivmedelskostnader, 
skrotersättning, materialkostnader och volymer av materialflöden för hushållens 
avfall. Det är också troligt att priset på utsläppsrätter, helt i linje med 
klimatambitionerna, fortsätter styras för stigande prisbild.  Sammantaget innebär det 
att denna PM aviserar om en tänkbar justering av renhållningstaxan med 3,5% 
avseende 2023. En sådan justering gällande 2023 är såklart föremål för nya beslut i 
styrelser och KF. 

 
 

 



Protokollsutdrag  styrelsemöte

Uddevalla  Energi  AB

2022-11-16

SammanträdesprotokolI  2022-09-08

Plats  och  tid:

Lillesjö  styrelserum,  k1.15.00  - 17.30

Beslutande

Arina-Lena  Heydar,  ordförande

Sture  Svennberg

Anders  Fröjdö,  ersättare  för  Jarrno  Uusita)o  t o m j202219

Jarmo Uusitalo fr o m F1202220
Matt!'iijs  Klomp

Rickard  Bergström,  ei-sättare  för  Mattias  Forseng

Rolf  Jonsson

Ingvar  Lindsta

Marie  Pettersson

Carina  Åström

Suppleanter

Anders  Fröjdö

Lenriart  Björk

Övriga

Björn  Wolgast

Maria  Olsson

Lena  Olsson,  sekreterare

rrånvarande

Niklas  Moe

Mattias  Forseng

Kenth  Jotransson

Underskrifter

Lena  Olsson

Sekreterare

UDDEVALLl

FNFRr,

Justei"as  2022-09-16

nö-Lena  Hö1dar

Ordförande

Carina  Åström

Justerare

Utdragsbestyrkande



Protokollsutdrag  styrelsemöte

Uddevalla  Energi  AB
UDDEV  ALl

FNFR(

2022-11-16

Beslutsärenden

j202220

Renhållningstaxa  2023

VD informerade  om  förslag  till  taxeförändringar  för  renhållningen  2023.

Styrelsen  har  erhållit  ett  PM med  detaljerad  information.

Motiv  till  prishöjning

Det  föreligger  osäkerhet  kring  utveckling  av kostnader  för  HVO  och  skrot-

ersättning  samt  kostnader  för  utsläppsrätter.

Utsläppsrätter  som  troligt  innebär  en ökning  av kostnader  för  restavfall  om

ca 100kr/ton,  Om drivmedelskostnader  och ersättning  för skrot  fortsätter  i
samma  nivå som  idag,  så innebär  det  ett  möjligt  behov  att  justera  taxan  med

3,5'/o  för  insamlingen  av hushållens  avfall  och  3,5  o/o för  insamling  av slam.

Insamling  av kommunalt  avfall  styrs  av flera  kostnadsdrivare  såsom:

Drivmedelspris,  personalkostnader,  flisningskostnader  av returträ,

behandlingsavgifter  för  såväl brännbart  avfall  som  rötbar  fraktion(matavfaII),

farligt  avfall  och  nu även  insamling  av returpapper.  Kostnaden  för  tömning  av

slam  följer  ett  liknande  mönster  vad  gäller  t.ex.  fordonskostnader,  personal-

kostnader.  Avfallskostnaden  för  slam  styrs  av  Västvattens  behandlingsavgift,

Styrelsen  beslutar

att  renhållningstaxan  för  hushållens  avfall  höjs  med  3,5'/o  vilket  innebär  en ökad

intäkt  med  ca 1,7  Mkr

att  renhållningstaxan  för  slam  höjs  med  3,5'/o.  Därtill  justeras  taxan  ytterligare

för  att  möta  en eventuell  förändring  av  Västvattens  behandlingsavgift.

att  översända  förslaget  på renhållnings-  och  slamtaxa  samt  föreslå

kommunfullmäktige  i Uddevalla  att  besluta  om  en taxehöjning  i enlighet  med

underlaget.

Utdragsbestyrkande



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 343 Dnr KS 2022/00570 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2023 som uppgår till 13,3 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-14 framgår förslag till fördelning av 
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 
berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09.  
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-05-30, budget för kommunens 
revisorer 2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna verksamhetsplanen och fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 
budgetram 2023.  

Deltar ej i beslut 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet 
med hänvisning till egna budgetförslag. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonom Emran Ibishi 
Telefon 0522-69 60 21 
emran.ibishi@uddevalla.se 

 

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2023 som uppgår till 13,3 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-14 framgår förslag till fördelning av 
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 
berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-09.  
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-05-30, budget för kommunens 
revisorer 2023. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna verksamhetsplanen och fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 
budgetram 2023.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges preliminära budgetram för 2023 uppgår till 13,3 mkr i löpande 
pris och innefattar omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. 
 

mkr Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget  
Fast pris 
2023 

Budget 
löpande 
pris 2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Kommunbidrag 12,0 12,2 13,3 13,3 13,3 13,3 

05 
Investeringar 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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mkr Intäkter Kostnader Netto = 

budgetram 2023 

Kommunfullmäktige 0,00 3,23 3,23 

Kommunens revisorer 0,00 2,50 2,50 

Överförmyndaren 0,07 7,15 7,08 
Vänortskommittén 0,00 0,49 0,49 

Summa 0,07 13,37 13,3 

Kommunfullmäktige 

Ett nytt kommunfullmäktige har valts in och de nya ledamöterna tillträder 15 oktober 
och har sitt första sammanträde 9 november. Kommunfullmäktiges budget omfattar 
kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, 
webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även 
kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning, demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Ett nytt 
ungdomsfullmäktige för mandatperiod 2022–2023 har valts in under september och de 
hade sitt första möte den 4 oktober. Ungdomsfullmäktige består av 24 ledamöter och 4 
ersättare, de beräknas ha totalt 7 sammanträden varav 4 under vårterminen 2023.   

Kommunens revisorer 

Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, 
bevakningsgrupper, samt projektgrupper som tillsätts vid fördjupade granskningar och 
förstudier. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. 
Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa aktuella 
ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare 
(kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. 
Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade 
kommunala revisionsuppdraget. Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader 
för sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de 
förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden 
avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning, 
kommunens revisorer har fått en utökad budgetram med 0,3 mnkr under 2023 som ska 
täcka ett ökat behov av förstärkta revisionsinsatser. En ny standard för kommunal 
räkenskapsrevison tillämpas from 1 januari 2023, standarden har stora likheter med ISA 
(International Standards on Auditing) har framtagits av branschorganisationen FAR, 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sveriges kommunala Yrkesrevisorer.  

Överförmyndaren 

Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för 
överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 
utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 
Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska situation. Kontorets 
kostnader utgörs huvudsakligen av personal, lokalkostnader och IT system. För att täcka 
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kontorets utökade kostnader för nya lokaler och personal utökas budgetramen med 0,5 
mkr 2023.  

Vänortskommittén 

Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 
kontaktverksamhet, samt arvoden till ledamöter. Under 2023 kommer Uddevalla 
kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska vänorterna. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Emran Ibishi 
Kommundirektör Ekonom 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
Överförmyndaren 
Vänortskommittén 
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Handläggare 

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

 

Skrivelse om revisorernas budget 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap. 11 § 8 ska fullmäktiges presidium bereda revisorernas 
budget. Bestämmelsen syftar till att åstadkomma en oberoende beredning och markera 
behovet av resurser till revisionen. Bestämmelsen bekräftas i revisorernas reglemente  
§14 där det också framkommer att fullmäktiges presidium ansvarar för att granska 
revisionens räkenskaper och förvaltning. 
 
Utifrån den fortlöpande dialogen med revisorerna bedömer presidiet att revisorerna bör 
tillföras 300 000 kronor. Höjningen av anslaget motiveras bland annat utifrån ett 
uppfattat behov av förstärkta revisionsinsatserna. Presidiet föreslår därmed att 
revisorernas budget för 2023 fastställs till 2 434 mkr exkl. prisuppräkningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2022-05-30 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revisorernas budget till 2 434 tkr exkl. prisuppräkningar. 
 
 
 
 
Elving Andersson (C) Louise Åsenfors (S) 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges 1:e vice 

ordförande 
 
 

Deltar ej 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Christina Nilsson (KD)  
avstår från att delta i beslutet.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 344 Dnr KS 2022/00530 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2022. 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på 
ca 340 000 uppdrag.  

Delårsutfallet för förmedlingsintäkter och arvodeskostnader är högre än budgeterat och 
beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Efterfrågan på förbundets tjänster 
förväntas vara fortsatt hög under hösten och beräknas även i helårsprognosen för 
förmedlingsintäkter och arvodeskostnader vara högre än budget. Direktionskostnaderna 
är lägre än budgeterat, då ett av vårens två direktionsmöten genomförts på distans. 
Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på distans under 
året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna 
per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera tjänster varit 
vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 
planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 
personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-08 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Tolkförmedling Väst 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 
Protokoll Tolkförmedling Väst delårsrapport  
Tjänsteutlåtande delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2022. 
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på 
ca 340 000 uppdrag.  
 
Delårsutfallet för förmedlingsintäkter och arvodeskostnader är högre än budgeterat och 
beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Efterfrågan på förbundets tjänster 
förväntas vara fortsatt hög under hösten och beräknas även i helårsprognosen för 
förmedlingsintäkter och arvodeskostnader vara högre än budget. Direktionskostnaderna 
är lägre än budgeterat, då ett av vårens två direktionsmöten genomförts på distans. 
Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på distans under 
året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna 
per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera tjänster varit 
vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 
planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 
personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  
 
Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-08 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Tolkförmedling Väst 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 
Protokoll Tolkförmedling Väst delårsrapport  
Tjänsteutlåtande delårsrapport 2022 Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  



 

  21 (24) 

Intern 

 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr KS 2022/00620 

Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2022-08-31. Enligt 
förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 
medlemsfullmäktige för behandling. 

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar på en avvikelse på +786 tkr 
jämfört med budgeterat helårsresultat på 70 mkr. 

Avvikelsen mot budget orsakas främst av personalkostnaderna, bland annat vakans för 
teamschefstjänsten under året och del vakanser på andra tjänster under våren i 
basverksamheten. Även de rörliga administrativa kostnaderna är högre samt högre 
kostnader för förbrukningsinventarier. Kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
vilket härrör sig till arbetsmiljöarbete under våren 2022. 

Revisorernas rapport över delårsbokslutet beräknas att kunna behandlas av direktionen 
innan årets slut och ärenden kompletteras med dessa handlingar när de inkommit till 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Verksamhetsrapport 2 Direktionen 2022 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse delårsrapport  
Fyrbodals kommunalförbunds protokollsutdrag delårsrapport §112 2022-10-27 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna informationen. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-16 Dnr KS 2022/00620 

  

 

Handläggare 

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

 

Delårsrapport 2022-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2022-08-31. Enligt 
förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 
medlemsfullmäktige för behandling. 
 
Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar på en avvikelse på +786 tkr 
jämfört med budgeterat helårsresultat på 70 mkr. 
Avvikelsen mot budget orsakas främst av personalkostnaderna, bland annat vakans för 
teamschefstjänsten under året och del vakanser på andra tjänster under våren i 
basverksamheten. Även de rörliga administrativa kostnaderna är högre samt högre 
kostnader för förbrukningsinventarier. Kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
vilket härrör sig till arbetsmiljöarbete under våren 2022. 
 
Revisorernas rapport över delårsbokslutet beräknas att kunna behandlas av direktionen 
innan årets slut och ärenden kompletteras med dessa handlingar när de inkommit till 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Verksamhetsrapport 2 Direktionen 2022 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse delårsrapport  
Fyrbodals kommunalförbunds protokollsutdrag delårsrapport §112 2022-10-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna informationen 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31 

Förslag till beslut  

Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 
2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning. 

Sammanfattning 

Enligt fastställt årshjul för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 
2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte. 

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska 
målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för 
en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under 
perioden.   

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket 
är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr. 
Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 
70 tkr.   
 
Beskrivning av ärendet 

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion 
inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. 
Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av 
ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts 
redovisning. Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala 
omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad 
verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för 
basverksamheten. 
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Bedömning och synpunkter 

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer 
för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för 
helåret är +856 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot 
budget med + 810 tkr. Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets 
verksamhet och ekonomi följer tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett 
effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad 
verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga 
genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och 
projekt/verksamhetsansvarig. 

Finansiering 

Arbetet med rapportering för ekonomi och verksamhet ligger inom ramen för den interna 
administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna. 

Koppling till mål 

Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen för förbundet. Förbundet har som 
strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet om god 
ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunalförbundet uppnår balanskravet på delåret 
utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås 
i och med lämnad helårsprognos för förbundet.  

Ansvarig tjänsteperson 

Martin Palm,  martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41. 

 

 

Martin Palm 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar.  

SAMVERKAN OCH NÄTVERK 
Inom områdena samhällsutveckling och välfärd organiserar förbundet ett 50-tal nätverk som 
består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa 
nätverk och olika typer av samverkansplattformar. Under andra tertialet har en ny regional 
samverkansyta skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen – 
ACCEL. Fokuset för arenan är omställning till elektrifiering.  
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING 
Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har en 
analysvecka (v.2) under vilken underlag till årsredovisningen för 2021 togs fram ägt rum.  Ett 
verksamhetsmöte med all personal har genomförts under tertial två. Mötet syftade till att skapa 
en gemensam bild av förbundets genomförda insatser under första tertialet. Under mötet följdes 
aktivitetsplanerna upp område för område och en plan för kommande tertial lades (tertial 2). 
Den övergripande bedömningen som gjordes var att förbundet ligger i fas, trots att flera tjänster 
har varit vakanta.   
 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
En ny förbundsdirektör har rekryterats efter det att Jeanette Lämmel lämnade posten. Anna 
Lärk Ståhlberg har tillträtt tjänsten 19 maj. 15 medarbetare har slutat under första och andra 
tertialet. Detta beror främst på pensionsavgångar men även att flera i personalen har fått nya 
uppdrag på annat håll. Att så många har slutat har föranlett att elva nya personer har börjat 
under perioden samt att några av tjänsterna fortfarande är vakanta.  

Avslutat sin anställning 220101-220831   

  Antal 

jan 1 

feb 3 

mars 3 

apr 3 

maj   

jun 1 

jul   

aug 4 
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Totalt 15 

 

Påbörjat anställning 220101-
220831   

  Antal 

jan 3 

feb 2 

mars   

apr 1 

maj 2 

jun 1 

jul   

aug 2 

Totalt 11 

  

Under perioden har ett stort fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på förbundet utifrån de 
rekommendationer som Hälsobolaget har delgett förbundet efter att en större kartläggning har 
genomförts. Bland annat har förbundet utökat tjänsten löneadministratör till en 100-procentig 
tjänst som även inrymmer HR-kompetens, kontoren har fräschats upp och döpts med namnen 
på förbundets medlemskommuner, ett förslag till ny organisering har tagits fram, en 
trivselgrupp har skapats och två större personalaktiviteter i form av sommaravslutning och 
uppstartskonferens har genomförts. Nya foton har tagits på förbundets medarbetare. LOSAM-
gruppens arbete har vitaliserats.  

2022-års löneöversyn har genomförts och lönesamtal har genomförts med förbundets anställda.  

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION 
Förbundet har jobbat för att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. 
Det är tydligt att förbundets kompetens inom rörlig media har stärkts genom den strategiska 
rekrytering som gjorts. Interkommunikationen har ökat genom förbundsdirektörens veckobrev 
som publiceras på intranätet. Mätningarna visar att de marknadsföringssatsningar som görs på 
sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke. Näringslivssidan på 
förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst. Förbundets 
värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE har börjat användas mer 
frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.  

POLITISKA ÄRENDEN 
Under det första och andra tertialet har fyra arbetsutskottsmöten och fyra direktionsmöten ägt 
rum. På dessa möten har följande ärenden lyfts: 
 
20220203 
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Beslutsärenden: 
Ärende 2 – Avrapportering Internkontrollplan 2021  
Ärende 3 – Arvodesreglemente  
Ärende 4 – Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation 
för Kommunakademin Väst  
Ärende 5 – Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram  
Ärende 6 – Remissvar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033  
Ärende 7 – Erbjudande om stöd för genomförande av strategin ”Det goda livet Dalsland”  
Ärende 8 – Gryning Vård AB  
Informations och anmälningsärenden:  
Ärende 9 – Åtgärdsprogram Miljömål  
Ärende 10 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 11 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022  
Ärende 12 – Ägarsamråd Innovatum AB  
Ärende 13 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 14 - Firmateckning  
Ärende 15 – Arbetsmiljö  
Ärende 16 – Riskanalys Internkontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 17 – Revidering delegationsordning  
Ärende 18 – Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun  
Ärende 19 – Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal  
Ärende 20 – Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden  
Ärende 21 – Aktuella delegationsbeslut 25 
Ärende 22 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 26 
Ärende 23 – Meddelanden 27 
Ärende 24 – Övriga frågor 28 
Ärende 25 – Nästa möte 

 
2022-03-31 
 
Beslutsärenden 
Ärende 2 – Intern kontrollplan 2022 - 2024  
Ärende 3 – Årsredovisning 2021  
Ärende 4 – Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB  
Ärende 5 – Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB  
Ärende 6 – Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom  
Ärende 7 – Val av ersättare Laxfond Vänern  
Ärende 8 – Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal  
Ärende 9 – Näringslivsstrategi 2030  
Ärende 10– Uppföljning Kommunakademin Väst  
Ärende 11 – Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård  
Ärende 12 – Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022  
Informations och anmälningsärenden 
Ärende 13 – Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)  
Ärende 14 – Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa  
Ärende 15 – Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 16 – Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg  
Ärende 17 – Remiss ny ÖP Uddevalla  
Ärende 18 – Aktivitetsplaner för 2022  
Ärende 19 – Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser  
Ärende 20 – Aktuella projektansökningar  
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Ärende 21- Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 22 – Aktuella infrastrukturärenden 
Ärende 23 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 24 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 25 – Meddelanden  
Ärende 26 – Övriga frågor 31 
Ärende 27 – Nästa möte 32 

 

2022-05-12 

Beslutsärenden  
Ärende 2 – Val av temaområde för regional planering  
Ärende 3 - Återkoppling arbetsmiljö  
Ärende 4 – Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön  
Ärende 5 – Revision årsredovisning 2021  
Ärende 6 – Skrivelse väg 2183 Ed  
Ärende 7 – Västkom – framtida uppdrag  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 8 – Avfall och deponi  
Ärende 9 – Teknikcollege – nytt samverkansavtal  
Ärende 10 – Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?  
Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt  
Ärende 12 – TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning  
Ärende 13 – Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst  
Ärende 14 – Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina  
Ärende 15 – Aktuella projektansökningar  
Ärende 16 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör  
Ärende 17 – Aktuella delegationsbeslut  
Ärende 18 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)  
Ärende 19 – Meddelanden  
Ärende 20 – Övriga frågor  
Ärende 21 – Nästa möte  

 

2022-06-17 
 
Beslutsärenden  
Ärende 2 – Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023  
Ärende 3 –Tertialrapport 1  
Ärende 4 – Budget Fyrbodal 2023-2025  
Ärende 5 – Plan för tecknande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal  
Ärende 6 – Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa  
Ärende 7 – Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland  
Ärende 8 – Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland  
Informations och anmälningsärenden  
Ärende 9 – Ägarsamråd med Gryning vård  
Ärende 10 – Sammanställning DRUM 2021 13 
Ärende 11 –  Strukturbild Fyrbodal nuläge i projektet 14 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2022-08-31 

6 
 

Ärende 12 – Avfall och deponi 15 
Ärende 13 – Information om Fenixz 16 
Ärende 14 – Svar gällande intresseundersökning avseende gemensamt fristadsansvar 17 
Ärende 15 – Aktuella infrastrukturärenden 18 
Ärende 16 – Aktuella delegationsbeslut 19 
Ärende 17 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 20 
Ärende 18 – Meddelanden 21 
Ärende 19 – Övriga frågor 22 
Ärende 20 – Nästa möte 23 
 
Kallelser med tillhörande handlingar och protokoll avseende direktionsmötena har löpande 
publicerats på förbundets anslagstavla på hemsidan https://www.fyrbodal.se/politik/digital-
anslagstavla/  

Utöver arbetsutskotts- och direktionsmötena har en presidiedialog mellan direktionens 
arbetsutskott och Västra Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) anordnats. Syftet med dialogen var att 
informera och diskutera de satsningar som kommunalförbundet genomför och finansierar för 
att bidra till genomförandet av de regionala styrdokumenten; Regional utvecklingsstrategi, 
Klimatstrategi 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland.  Arbetet har resurssatts genom de 
delregionala utvecklingsmedel (DRUM) som regleras i en överenskommelse som knutits mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. Som ett led i att verkställa de regionala 
styrdokumenten och förbundets verksamhetsplan har flera strategiska funktioner tillsatts på 
förbundet. Ett antal satsningar sker även externt genom att resterande medel i budgeten för 
DRUM går till medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. 

 
UPPFÖLJNING STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar 
utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga 
verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan 
och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att 
nå de strategiska målen som finns in om respektive utvecklingsområde. Verksamheten har 
bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande 
aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.  

 
STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan.  

Inom Kvalitet och välfärdsteknik har en kontinuerlig strategisk samverkan skett med VGR i t ex 
vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för 
omställning till god och nära vård.  Stödet i omställningsarbetet har fortsatt enligt plan med 
bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i 
omställningen.  

Förbundet har sammanställt en enkät om personalens kompetens och 
kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IT.  

https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/
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Med målet att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras arbete att förebygga självmord 
har förbundet inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention. 

I målet att ge barn och unga bättre förutsättningar har förbundet samverkat med flera olika 
organisationer, bland annat Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Västkom. Hälsokällan 
har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och 
våldsprevention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft 
samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa. Samverkan har 
lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk. 

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.  Via 
kommunalförbundet deltar kommunerna i ett nationellt test av en modell för inventering av 
lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via Sveriges kommuner 
och regioner. 

Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 
200 deltagare. 

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg 
och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever 
och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång. 

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor.  

Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu 
är igång.  

I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka 
rekrytering och höja kvaliteten inom vård och omsorg finns pågående arbetsgrupper.   

Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans 
med kommuner, region, stat och näringslivets parter. En process kring nystart för Teknikcollege 
Fyrbodal har startats och ett nytt samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna. En remissrunda för ett förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna har skett.  

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade 
skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet.  En 
satsning är Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier som har startats upp med fokus 
på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet 
med fullföljda studier tas fram. VI-projektet som handlar om att unga vuxna som varker studerar 
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eller arbetar ska äga sin egen framtid, förbättra sin häls och närma sig jobba eller studier har 
avslutats.  

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Projektet innebär att förbundet 
kan erbjuda kompetensutvecklande insatser till anställda på små- och medelstora företag som 
stärker deras ställning på arbetsmarknaden.  

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre 
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling.  

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektiv-trafik. 
Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Arbetet fortsätter i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för 
nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i 
handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028.  

Flera ÅVS:er har startats och fortsatt under året. På väg 44 (Trollhättan-) Grästorp-Lidköping 
och väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår utredningar. På norra Bohusbanan och fast 
förbindelse Orust pågår utredningar. Så även när det gäller Station Brålanda.  
 
Projektet Fossilfri gränsregion har slutrapporterats till Interreg.  
 
Projektet Ror-i-land har startats och kommit igång. Projektet studerar möjligheter med 
grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar. 

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 
infrastruktur. Här har flera rådslag genomförts i form av 15 workshops i kommunerna och i 
förbundet. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för 
kommundirektörerna i september.    

Ett arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal 
på Trestad Center i Vänersborgs kommun. 

En godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll. 

 
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan.  

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och 
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. Förbundet har bland annat berett 
förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM. 

Den globala osäkerheten har påverkat investeringsviljan negativt i flera branscher, medan 
andra önskar förlägga/flytta hem verksamhet till Sverige.   
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Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan 
har lyfts till regional och nationell nivå. 

En förstudie har beslutats som kommer att syfta till att etablera ett större projekt kring 
industriell symbios. 

En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts 
av extern konsult och visar på mycket goda resultat. 

Förbundet har fört dialog med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna 
klustret Nuntorp med finansiering och utveckling. 

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. Ett exempel är det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials 
som tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan.  

Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det 
lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans 
med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas. 

Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som 
nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts. 

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Det goda 
livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 
kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. 
Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper 
inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m. I projektet utarbetas en förstudie med så 
kallade coworkinghubbar som bland annat ska underlätta distansarbete, inflyttning, 
småföretagarnätverkande och höja orternas attraktivitet. 

Fiskekommunerna har yttrat sig i två olika avgränsningssamråd till ansökan havsbaserad 
vindkraft samt inspel i tre andra frågor som berör fiske och vattenbruk.  

Fortsatta dialoger med myndigheter om förenklingar i regelverket inom vattenbruket har skett.  

Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har 
haft finansiering från bland annat Fyrbodal. 

En stor digital konferens ”Attraktiva kommuner” har genomförts – ett verktyg för utveckling 
med temat Mötas på lika villkor. 200 personer deltog. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, 
Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.  

Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i 
de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg. 

Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa 
näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium. Katja Lindqvist från Lunds universitet 
deltog.  

 

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
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stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Behoven inom utvecklingsområdet är stora både inom det privata och det offentliga. Trots att 
förbundet har med digitalisering som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen saknar det 
dedikerade resurser för att stödja kommunerna. Förbundet har tagit rollen som mötesplats för 
kommunerna i dessa frågor och under en konferens med kommundirektörerna har Västra 
Götalandsregionen informerat om de satsningar kommunerna kan delta i inom ramen för den 
regionala kraftsamlingen Digitalisering. Kommunalförbundet leder även DIKT-nätverket 
(Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik). 
 
I projektet Det goda livet i Dalsland görs även en genomgång av brister och behov i den digitala 
infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och 
strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m. 

 

Förbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års.  

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. Förbundet 
bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 10 procent får och kan variera över tid. 

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. Den 31 augusti 2022 är soliditeten 6 procent, vilket är samma som årsbokslutet 
2021. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har 
förbundet 72 mkr i likvida medel, vilket påverkar soliditeten negativt.  

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA. 
Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 856 
tkr (991 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består av överskott i basens 
resultat, främst beroende på vakanser.  

GOD LIKVIDITET  
Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 72 miljoner kronor (cirka 66 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes bokslut 2021 års projekt och 
verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen uppföljning 
eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2022. Prognosen är att 
målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2022 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 16 tkr (13 tkr).   
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2022-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 856 
Samtliga realisationsvinster  0 
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet  0 
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet  0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper  0 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 856 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0 
Balanskravsresultat  = 856 
 

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan 
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med 
lämnad helårsprognos för förbundet.  

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten 
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för 
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är 
+140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 
tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.  

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i 
projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala 
förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i 
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för 
projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, 
men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  

Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående 
projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsbokslutets resultat. Vissa 
projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-
medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. 

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader. 
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Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2022 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (37 kr/invånare) 10 145 6 799 6 586 -3 346 

Ersättning för uppdrag  140 0 140 

Övriga intäkter 70 90 46 20 

SUMMA: 10 215 7 029 6 632 -3 186 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -200 -389 -22 -189 

Administration, fasta kostnader -770 -421 -494 349 

Administration, rörliga kostnader -1 110 -721 -467 389 

Personalkostnader                -7 420 -4 339 -4 336 3 081 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -110 -45 -74 65 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -360 -263 -220 97 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -105 -8 0 97 

SUMMA: -10 075 -6 186 -5 613 3 889 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 140 843 1 019 703 

Avskrivningar inventarier -70 0 -39 70 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 16 13 16 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA:  13 11 13 

     

PERIODENS RESULTAT 70 856 991 786 
 

 

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT 
Den stora avvikelsen mot budget är personalkostnaderna. De främsta anledningarna till 
avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för teamschefstjänsten under året och del 
vakanser på andra tjänster under våren i basverksamheten. Om vakanserna inte inträffat hade 
förbundets personalkostnader i basverksamheten följt budget.  

Jämfört med föregående period är det inga större avvikelser. Det är främst de rörliga 
administrativa kostnaderna som är högre, främst beroende på högre avgift till Västkom samt 
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högre kostnader för förbrukningsinventarier. Även kostnaderna för konsulter är högre än 2021, 
detta härrör sig till det arbetsmiljöarbete som gjordes under våren.   
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Driftsredovisning projektverksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 7 904 8 466 

EU-bidrag 4 491 1 464 

Ersättning för uppdrag 121 758 

Övriga intäkter 18                                     3 

SUMMA: 12 535 10 691 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 171 -2 486 

Administration, fasta kostnader -490 -400 

Administration, rörliga kostnader -466 -175 

Personalkostnader                                              -7 359 -7 487 

Bilersättning & traktamente -48 -4 

Konferensarrangemang -172 -139 

SUMMA: -12 535 -10 691 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT 
Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa 
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2021/2022 men utan resultatpåverkan. 
Några projekt avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2021 och står först nu som 
avslutade i förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av 
projektekonom och projektledare regelbundet under året. Vissa projekt som avslutas under 
2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det 
finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.  
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Förteckning projekt per 2022-08-31 
Pågående projekt 
 

H-090 Tjänsteköp systematisk uppföljning 

H-091 God & nära vård Fyrbodalsgemensamt 

H-093 Göra dörren synlig 

H-094  Suicidprevention 2  

K-000 Kulturstrateg  

K-029 Ökad strategisk kultursamverkan 

K-030 Attraktiva kommuner 

K-031 Kartlägg. Av kommunernas arb 

K-032 Gestaldad livsmiljö i Fyrbodal 

K-033 Våra rum  

K-034 Kartläggning av KKN- branscherna  

M-000 Klimat-och miljöstrateg DRUM 

N-000 Näringslivsstrateg  

N-072 Fossilfri gränsregion 

N-073 Trämanufaktur /Tillverka i trä 

N-076 Fossilfri Boråsregion (Tjänteköp Angelica) 

N-077 Bioeconomy Regions in Scandinavia  

N-078 Hållbar besöksnäring i Väst  

N-079 Biomarina näringar  

N-080 ROR-i-land  

N-081 Nätet 

N-082 Det goda livet i Dalsland 

N-083 Förstudie om laddinfrastruktur 

P-000 Projekt- och finasieringsstrateg DRUM 

P-003 Projektekonom Almir Erkocevic 

P-011  Projektekonom Sara Lagset 

P-012 Projektekonom LH 

P-013 Projektekonom KÖ 

U-000 Kompetensstrateg  

U-041 Vi-projektet  

U-042 Processtöd Fullföljda studier 

U-045 Fenixz  

U-046 Tidiga satsningar fullföljda studier 

U-048 Brygg.projekt Fullföljda studier  
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U-049 Kunskapsnod - fullföljda studier 

Ö-023 Fiskekommunerna 2  

Ö-026 Intergrationssamverkan Fyrbodal 

 

Avslutade projekt 2021/2022 

H-095 God & nära vård 2  

N-071 Rural mobilitet 

N-074  Uppdrag Almi - affärscoach 

U-043 Möjligheternas värld 

Ö-000 Förstudie DRUM e-tjänster 

H-089 Suicidprevention 1 

H-087 Hedersvåld 

H-086 Integritet i förskolan 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2021-01-01 –  
2021-08-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 9 830 8 758 

EU-bidrag  0 

Ersättning för uppdrag 782 -28 

Övriga intäkter 7  

SUMMA: 10 618 8 730 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -629 -722 

Administration, fasta kostnader -705 -504 

Administration, rörliga kostnader -1 012 -538 

Personalkostnader                                           -7 669 -6 938 

Bilersättning & traktamente -42 -3 

Konferensarrangemang -562 -25 

SUMMA: -10 618 -8 730 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier  0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA:  0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2022 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De verksamheter 
med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av 
projektekonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2022-08-31 
Aktuella verksamheter 
H-001 Hälsokällan 

H-003 Miljösamverkan - årsavgift 

H-013  F&U  

H-042 EBP - Öppna jämförelser 

H-051 F&U Utbildningar 

H-057 Utvecklingsledare - funktionshinder 

H-064 Psykisk hälsa  

H-067 F&U Rum IFO 

H-068 F&U Rum Vård och omsorg 

H-069 F&U Rum Funk/socpsyk 

H-070 ORS/SRS F&U Delaktighet brukarmedverkan 

H-072 F&U Magister/Master/Doktorand 

H-073 F&U Seminarier 

H-074 F&U metodstöd och forskningsstöd 

H-081 Nätverksledare IFO 

H-085 Socialstrateg  

N-039 Affärsdriven miljöutveckling 

N-057 Position Väst  

N-063 Strukturbild  

U-009 TeknikCollege  

U-020 Vård-och omsorgscollege  

U-021 Antagningskansliet  

U-028 Samhällsorientering  

U-030 Kompetensplattform 

U-031  Vuxenutbildning (VUX) 

U-036 Praktiksamordning/anskaffning 

U-044 VFU 

Avslutade verksamheter 

H-044 IT-samverkan 

H-075 F&U Utvärderingsverkstad 
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Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

UTFALL 
 

2022-01-01 – 
2022-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2022 

Verksamhetens intäkter 10 215 30 183 26 053 19 968 

Verksamhetens kostnader -10 075 -29 339 -25 034 -19 264 

Avskrivningar -70  -39 70 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-10 145 -29 339 -25 073 -19 194 

Skatteintäkter   0  

Generella statsbidrag och utjämning   0  

VERKSAMHETENS RESULTAT 70 843 980 773 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter  16                             13 16 

Räntekostnader  -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

70 856 991 786 
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Balansräkning (tkr) 
 

2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   - 0 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2767 2767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 51 7751 

Momsfordringar                                571    398 

Övriga kortfristiga fordringar 12 0 

Periodiseringar 305  

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                     74                                      753                                 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 643 1 650 

Upplupna intäkter projektverksamhet             9 539 6 830 

SUMMA: 15 961 20 149 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  72 017 57 890 

SUMMA TILLGÅNGAR: 87 978 78 039 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 870 -4 168 

Periodens resultat -856 -701 

SUMMA: -5 726 - 4870 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -891 -5 165 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -30 703 - 1 643 

Regionala tillväxtmedel                                         -30 561 - 25 857 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 377 -136 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -7 007 -8 129 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -9 713 -32 239 

SUMMA: -82 251 -73 169 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -87 978 -78 039 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt 
Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2021. 

Bilagor 
Verksamhetsrapport 2022, tertial 1 

Verksamhetsrapport 2022, tertial 2 

 

 

 



Verksamhetsrapport 2022, tertial 2



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

• Projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, dras med stora 

förseningar.

• Ett reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, med tillhörande överenskommelser 

och utveckling och planering av implementering av färdplan för 

omställning till god och nära vård har beslutats.

• Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom 

funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg för Fyrbodals 14 

kommuner har färdigställts.

• Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram material och 

metoder för studie- och yrkesvägledning i tidig skolålder.

• Remissrunda har skett kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

• Kunskapsnod fullföljda studier har startat upp.

• Arbetsgrupper har skapats och bemannats inom Kommunakademin Väst. 

En grupp som ska utvärdera arbetet är tillsatt.

• Strukturbild Fyrbodal – samtliga kommunledningar i har besökts och fyra 

hörnstenar har identifierats under processen.

• Projektet Ror-i-land har startat.



Vi vill nå längre. 
Tillsammans.

Fortsättning..

• Projektet Samhälls- och stationsutveckling har startat, som bland annat 

utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-

Rostock och Frändefors.

• Arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda 

förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad Center i 

Vänersborgs kommun.

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. 

Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal.



• Stärkt samverkan mellan Position Väst, de 

övriga delregionala företagsetableringskontoren 

och VGR Regional utveckling.

• ACCEL – regional samverkansarena för 

energiförsörjningsutmaningarna har skapats av 

Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra 

Götalandsregionen.

Samverkan 
och nätverk



Personal och arbetsmiljö
• Ett aktivt arbetsmiljöarbete har startats upp. Hälsobolaget har anlitats 

för att göra en kartläggning av arbetsmiljön. En ny LOSAM-grupp har 
bildats.

• Tjänsten löneadministratör har utökats till 100% och innehåller 
numera HR-kompetens. Tjänstens titel är personaladministratör.

• Ny förbundsdirektör har rekryterats.

• Flera tjänster har tillsatts inom verksamheterna och projekten.

• 2022 års löneöversyn är genomförd och lönesamtalen har ägt rum.



Identitet och kommunikation
• Kontoret har öppnats upp igen efter att restriktionerna har 

släppts. Kontoren har fräschats upp och döpts med namnen på 
förbundets medlemskommuner.

• Nya foton på förbundets medarbetare har tagits och publicerats.

• Näringslivssidan på förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och 
kallas numera Business Region Väst.

• En kommunikatör inom näringslivsområdet har tillsatts som ett led i 
att stärka upp kommunikationen inom utvecklingsområdet.

• Större kommunikationsinsatser hittills i år har bland annat varit 
kring projekten Fenixz, Vad ska jag bli när jag blir 
stor? Och RORiLand. Det har också producerats flera filmer inför 
Position Väst-dagen den 13 oktober. 

• Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT 
OCH FÖRTROENDE har börjat användas mer frekvent i 
internkommunikationen och i samband med rekryteringar.

• Ökad internkommunikation genom förbundsdirektörens veckobrev 
på intranätet.

https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/fenixz/
https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/vad-ska-jag-arbeta-med-nar-jag-blir-stor/
https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/roriland/


Identitet och kommunikation
• Fyrbodals kommunalförbund har fortsatt satsa på sociala medier, inte 

minst marknadsförda inlägg. Detta har också gett fler följare och mer 
interaktion i våra kanaler.

• Från årsskiftet fram till 22 september har räckvidden för 
förbundets facebooksida ökat med 35 procent. Besök till vår egen 
sida har samtidigt ökat med över 200 procent till 2 500 besök.

• Instagram, som mest används i varumärkesbyggande syfte, är 
ökningen än mer, dock från lägre nivåer. Här har räckvidden ökat 
med nästan 300 procent, till 23 551 unika konton som visat 
våra inlägg.

• Förbundet satsar också mer på LinkedIn. Hittills i år har antalet följare 
ökat med 142 till totalt 771. Det betyder en ökning med 18 procent.



Stöd, omsorg

och hälsa

Strategiskt utvecklingsområde



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 omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och 

ger en ökad livskvalitet.

Strategiska mål

• Kommunalförbundet leder DIKT-nätverket (Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik).

• Kommunalförbundet har representerat kommunerna i möte med andra aktörer, både regionalt och nationellt och för in kommunala 

perspektiv och behov i de utvecklingsprocesser som pågår.

• Förbundet har inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention med mål att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras 
suicidpreventiva arbete. Denne började i månadsskiftet augusti/september och jobbar 2023 ut.

• En enkät har genomförts om inventering av personalens kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IKT inom 

verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri i flertalet kommuner och sammanställts via kommunalförbundet.

• En uppstart har skett av den återkommande utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt 

missbruk" vilken subventioneras via statliga medel överenskommelse psykisk hälsa.

• En inspirationsdag har hållits med erfarenhetsutbyte om att arbete med språkombud på arbetsplatserna i vård och omsorg.

• Stöd i omställningsarbete till en god och nära vård fortsätter enligt plan med bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått 

fördjupade kunskaper och stöd i omställningen.

• Fortsatt strategisk samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO i arbetet med det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet 
samt de tillhörande överenskommelserna. Kommunalförbundet har en representant i den regionala arbetsgrupp som arbetar med att ta
fram uppföljningsindikatorer för omställningen till Nära vård samt ta fram lämpliga nyckeltal och indikatorer för att mäta följsamheten av 
Hälso- och sjukvårdsavtalet samt överenskommelserna.

• Stöd och samordning till kommunerna för hantering av länsgemensamt samverkansavtal kring digitala hjälpmedel.



Stöd omsorg och hälsa
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.

Strategiska mål

• Hälsokällan har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtyck och våldsprevention, utbildningar 
kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa.

• Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram ett upplägg för studie- och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-
6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever och 
yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång.

• Förankringsarbete med kommunerna för att implementera de nya skrivningarna i LGR 22 på uppdrag av Länsstyrelsen har gjorts.

• Förbundet har samverkat med olika organisationer och verksamheter, bland annat Länsstyrelsen, Västkom, Uddevalla kommun, MFoF, 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal samt Västra Götalandsregionen. Teman har varit föräldraskapsstöd,
familjecentraler som arena, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention, språkutveckling och kunskapsnoden fullföljda studier. 
Samverkan har lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk.

• Förbundet har anordnat utbildningar, bland annat gruppledarutbildning ABC, MittBpsamtal (om övervikt och fetma), hedersrelaterat våld 
och förtryck samt porrkritisk undervisning.

• Förbundet har genomfört Idébytardag, de goda idéerna i fokus och Konferens för förskolepersonal med fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck.

• För kommunernas räkning har förbundet samordnat svar kring remiss för samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter.



Stöd omsorg och hälsa
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. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas 

kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta likartade arbetssätt.

Strategiska mål

• Lansering av modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg 

är genomförd. Cirka 60 deltog fysiskt på plats och 100 deltog digitalt.

• Kommunerna deltar via kommunalförbundet i ett nationellt test av en modell för inventering av lokala kunskapsbehov inom 

funktionshinderområdet. Testet genomförs via SKR.

• Årlig sammanställning av kompetensbehov inom funktionshinder/socialpsykiatri är genomförd som underlag för beslut om vad som 

ska planeras och genomföras i samverkan under 2023.

• Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) har genomförts för personal inom 

verksamhetsområde funktionshinder med 200 deltagare.

• Utvecklat samarbetet med andra kommunala FoU enheter i länet.

• Arbetat fram ett förslag på en överenskommelse om VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för socionomstudenter med Högskolan Väst 

och kommuner i Fyrbodal. Samt utvecklat implementeringen av avtalet om VFU med berörda aktörer enligt det nya avtalet med 

regionen och lärosätena.

• Stöd till Melleruds kommun som har en doktorand anställd.

• Stöd till kommunerna i framtagningen av kommungemensamma modeller för den legitimerade personalens 

kompetensutveckling

• Genomfört erfarenhetsutbyte för kommunerna i frågor som berör språkombud på arbetsplatserna.



Kompetens-
försörjning
och utbildning

Strategiskt utvecklingsområde



Kompetensförsörjning och utbildning
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft 

med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till 

Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och 

leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i 

Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och 

yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.

Strategiska mål

• Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu är igång.

• Nätverket för vuxenutbildningsansvariga, arbetsmarknadschefsnätverket samt SYV-nätverket har fortsatt att träffats under T2 i väntan på 
nya processledare. Däremot har YH-nätverket inte träffats under våren men uppstart planeras igen under hösten.

• SYV-nätverket har på egen hand planerat företagsbesök samt kompetensutvecklingsdag hösten 2022

• Nätverket Studie- och yrkesvägledning har tagit omtag och har fyra kompetensutvecklingsdagar inplanerade tillsammans med Svenskt

näringsliv.

• Campus Dalsland i Bäckefors är igång med sin första utbildning och besked har kommit om att fler utbildningar kommer att kunna starta 

längre fram.

• I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka rekrytering och höja kvaliteten inom VO finns 

pågående arbetsgrupper.

• Praktiksamordning; samtliga skolor som erbjuder Vård- och omsorgsutbildningar använder nu praktikplatsen.se för all APL-hantering.

• Praktikanskaffning: Pandemin har fortsatt påverkat tillgången till praoplatser under årets början då personalbrist uppstått som en effekt av 

pandemin. Detta verkar under senare delen av våren ha vänt och fler vill öppna upp för praoelever. 

Speciellt restaurangbranschen visar tydliga tecken på långsiktigt behov av arbetskraft. Man kan också se ett behov av stöd 

kring hur man kan skapa en bra praoplats för eleverna inom samtliga yrkesområden.



Kompetensförsörjning och utbildning
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 dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. Förbundet 

har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med 

kommuner, region, stat och näringslivets parter.

Strategiska mål

• Inom VOC pågår ett aktivt arbete med att utbilda och implementera språkombud, stärka 
marknadsföring för att öka antal sökande och attraktivitet till arbete inom vård och omsorg.

• Teknikcollege: Process kring nystart för Teknikcollege Fyrbodal har startats. Process kring 
framtagande av nytt samverkansavtal Teknikcollege har påbörjats.

• Vux-nätverket: Pågående process kring införande av Fritt sök.

• Remissrunda kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.



Kompetensförsörjning och utbildning
Forskning och utveckling. Forskning och 

utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är 

etablerat och stöder kommunernas skolutveckling 

samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Strategiska mål

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 likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter 

till högre utbildning oavsett kön

• Inom VOC finns ett pågående arbete med 

marknadsföring för att öka antalet sökande till 

ungdomsutbildning och skapa en innehållsrik PRAO för 

att öka intresset för VO.
• Processen kring framtagande av implementeringsprojekt 

fortsätter.

• Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier har 
startats upp med fokus på organisering och tillsättande 
av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för 
arbetet med fullföljda studier tas fram.

• Processtöd och lärträffar i skolor och 
arbetslag inom ramen för projekt Fullföljda studier.

• Vi-projektet har avslutats.



Fysisk planering 
och hållbara 
transporter

Strategiskt utvecklingsområde



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 effektivitet även på landsbygden och i östvästlig 

led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. 

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett 

beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Strategiska mål

• Arbete har initierats om extra finansiering för väg 2183 Ed-Nössemark. Beslut om finansiering togs av direktionen i maj.

• Fortsatt arbete i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, 

Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028. ÅVS 

har startats avseende plattformsläge med mera i Brålanda. Arbete pågår för att få igång ÅVS samt samtida öppnande 
av tågstopp Bäckefors.

• ÅVS har påbörjats för väg 44 Trollhättan-Lidköping samt för Norra Bohusbanan. ÅVS väg 173 Färgelanda-Frändefors 

pågår.

• Etablering av nytt breddprojekt som bas för arbetet med fossilfria transporter pågår.

• Projektet Roriland har kommit igång. Där studeras möjligheter med grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika 

mobilitetslösningar.

• Ansökan om medel för projekt för elektrifiering av fritidsbåtssektorn har tagits fram tillsammans med GR och BRG.



Fysisk planering och hållbara transporter

• Rådslag 1 genomfört.
Totalt 15 workshops i kommunerna samt i förbundet har genomförts liksom en rad aktiviteter i professionsnätverk och i 
regionen. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för kommundirektörerna i september.

• Rådslag 2 och 3 nästa steg. 
Identifiera gemensamma sakfrågor, utveckla arbetssätt för samverkan inom hörnstenarna.

• Gränsland – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår delregion.

• Landsbygder – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.

• Vattenrike – sött och salt vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.

• Trekärnigt centrum – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet.

Gemensam planering. Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal 

planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen 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, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och 

infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraftförsörjning, bredband, samt grad av 

självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa 

etableringar i Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål



Fysisk planering och hållbara transporter
Samspel och utveckling. Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet 

har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar 

utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

Strategiska mål

• Arbete pågår mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad

Center i Vänersborgs kommun.

• Godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och 
tjänstemannaberedningen InfraKoll.

• Studiebesök i samband med direktionsmöte har hållits på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.



Näringsliv,
kultur och 
attraktionskraft

Strategiskt utvecklingsområde



Näringsliv, kultur och attraktionskraft

• Projekt Fenixz har fortgått.

• Förbundet har berett förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM.

• Man har sammanställt och presenterat 2021 års rapport kring de projekt som finansieras genom DRUM.

• Det har hållits uppföljningsmöten med projektägare och Västra Götalandsregionen i pågående projekt som finansieras genom DRUM.

• Dialog har förts med de näringslivsfrämjande aktörerna om utvecklingen av samverkansarenan.

• Uppdatering och utveckling av Business Region Väst på Fyrbodal.se.

• Dialog har förts med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna klustret Nuntorp med finansiering och utveckling.

• Strategikonferens med näringslivsutvecklarna; utmaningar, omställning, finansiering, samverkan.

• Strategikonferens med hela Innovationssystemet (utvecklingsnoder, högskolan, näringslivsutvecklare, näringslivsfrämjande 

aktörer samt förbundets strateger); utmaningar, omställning, finansiering, projektutveckling och samverkan.

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som 

uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat 

välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland 

och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare 

finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning 

och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark 

koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Strategiska mål



Näringsliv, kultur och attraktionskraft
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 näringar, samt kreativa och kulturella näringar, 

skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer 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 cirkulär 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.

Strategiska mål

• Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan har lyfts till regional och 

nationell nivå.

• En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts av extern konsult och visar på mycket 
goda resultat.

• Fiskekommunerna är medarrangör till marin matmarknad i Fjällbacka i samband med invigningen av 

Västerhavsveckan. Fiskekommunerna har också deltagit i två seminarium om havsbaserad vindkraft.

• Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom 

industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans med respektive kommun. En ansökan för fortsatt 

symbiosutveckling har lämnats in till Formas.

• Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats. Konferensen 

Trä 2022 har genomförts.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials har tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan. 
Presskonferens med utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

• Rapport klar om potential för nya etableringar inom fordon/mobilitet samt möjligheter och hot för befintliga företag. 
Fungerar som underlag för marknadsföringsinsatser via bl.a. Business Sweden.

• www.positionvast.se har förstärkt inom områdena Mobilitet, Logistik, Marint, Trä och Besöksnäring.

• Position Västdagen genomfördes den 13 oktober. Program med fokus på strategisk markförsörjning, 

kompetensförsörjning, logistik- och besöksnäringsetableringar.

• Tecken på att stigande el- och transportpriser kan påverka investeringsviljan negativt.

http://www.positionvast.se/


Näringsliv, kultur och attraktionskraft
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 

förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och 

kulturarv samt unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av 

samhällsplaneringen

Strategiska mål

• Digital konferens Attraktiva kommuner har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat Mötas på lika 
villkor. 200 deltagare. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.

• Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från 

bland annat Fyrbodal.

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex 

kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. Alla kommuner i 

Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper inom kompetensförsörjning, 
livsstilsflyttare m.m.

• I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett förstudieupplägg som uppstart inför tre 

kommande coworkinghubbar centralt i tre kommuner. Förstudien skall undersöka målgrupper, ekonomi, 

lokaler m.m. och hubbarna skall underlätta distansarbete, inflyttning, höja orternas attraktivetet m.m.



Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.
Strategiska mål

• Rekrytering av en ny Kulturstrateg.

• Pågående förstudie om Moderna bibliotek med slutdatum november 2022.

• Enkät om kulturarv har analyserats tillsammans med Innovatum och kulturansvariga Fyrbodal för att samordna tematiska 

träffar med start tillsammans med processledare kultur i Sjuhärad.

• Digitalt seminarium för kreativa näringar steg 2, med utgångspunkt från Fyrbodals rapport om KKN samt Kreativa 

Europa. Den planeras till september med gäster från VGR kultur och näringsliv, Region Gävleborg och Region (och 

kommun) Gotland.

• Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö är under process och workshops/träffar har tagit form i de 

medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.

• Potential 12 arbetade tillsammans med Fyrbodal för att ta fram arbetsstruktur för finansieringslots för EU-medel. Tjänsten 

är tillsatt.

.



Digitalisering

Strategiskt utvecklingsområde



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 utvecklat digitalt ledarskap. 

Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring 

digitalisering, innovationer och skapandet av 

gemensamma plattformar.

Strategiska mål

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, företagande 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.

• Västkom har tappat finansiering och personal vilket 

medför att kommunalförbundet fått minskat stöd inom 

området.

• Kommundirektörsnätverket har fått information om Västra 

Götalandsregionens kraftsamling Digitalisering och vilka 

initiativ det finns som kommunerna kan vara delaktiga i via 
den regionala "rådgivningsbyrån" UBit.

• Kommundirektören i Trollhättans Stad har informerat de 

andra kommundirektörerna om sin digitaliseringsresa.

• I det Goda livet i Dalsland görs en genomgång av 

brister och behov i den digitala infrastrukturen 

och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för 

att hitta innovativa grepp och 

strukturuppbyggande insatser inom fiber, 

mobilnät, vårdlösningar m.m.



Ekonomi och 
finansiering
• Prognosen är ett överskott på 140 tkr vilket är 70 tkr bättre 

än budget.

• Det största överskottet återfinns inom personalkostnader 
främst beroende på vakanser, på bland annat tjänsten som 
teamchef. 

• Prognosen dras dock ner av ett underskottet i projektet 
fossilfri gränsregion. 



Budgetavstämning basverksamhet jan-aug 2022
00 Budget

helår 2022
Budget januari -
augusti

Utfall
januari -
augusti

Prognos augusti -
december

Beräknat resultat 
2022

Avvikelse mot 
budget

Medlemsavgift
10 145 6 763 6 799 3 346 10 145

0

Övriga intäkter
70 47 246 123 369

299

Summa intäkter tkr
10 215 6 810 7 045 3 461 10 514

299

Personalkostnader
-7 420 -4 947 -4 339 -2 473 -6 812

608

Bilkostnader, 
traktamente -110 -73 -45 -23 -68

42

Politiska arvoden, 
ordförande och revision -360 -240 -263 -97 -360

0

Möteskostnader 
politiker och tjänstemän -105 -70 -8 -50 -58

47

Konsultkostnader
-200 -133 -389 -195 -584

- -384

Administrativa fasta 
kostnader -770 -513 -421 -210 -631

139

Administrativa rörliga 
kostnader -1 110 -740 -723 -362 -1 081

29

Summa kostnader
-10 075 -6 717 -6 188 -3 409 -9 598

551

Resultat tkr
70 47 856 -716 140

70



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-11-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 349 Dnr KS 2022/00588 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 elva klimatlöften för 2022. Ett av dessa 
klimatlöften var ” Vi har en laddplan för kommunen”. Kommunstyrelsen fick uppdraget 
att ta fram en laddplan. 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Syftet med 
klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030. 

Utifrån klimatlöftet ”Vi har en laddplan för kommunen” har ett förslag på laddplan 
arbetats fram i samarbete med Fyrbodals kommunförbund, Uddevalla Energi, Uddevalla 
hem samt kommunens verksamheter.  

Laddplanen tydliggör kommunens roll, ställningstagande och åtgärder inom 
laddinfrastruktur för publika laddplatser. Den ska bidra till att underlätta utbyggnader av 
publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
Fullmäktiges protokoll 2021-10-13§2015 

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-02 
Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-02 
Sebastian Johansson 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-07 Dnr KS 2022/00588 

  

 

Handläggare 

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

 

Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 elva klimatlöften för 2022. Ett av dessa 
klimatlöften var ” Vi har en laddplan för kommunen”. Kommunstyrelsen fick uppdraget 
att ta fram en laddplan. 
Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Syftet med 
klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030. 
Utifrån klimatlöftet ”Vi har en laddplan för kommunen” har ett förslag på laddplan 
arbetats fram i samarbete med Fyrbodals kommunförbund, Uddevalla Energi, Uddevalla 
hem samt kommunens verksamheter.  
Laddplanen tydliggör kommunens roll, ställningstagande och åtgärder inom 
laddinfrastruktur för publika laddplatser. Den ska bidra till att underlätta utbyggnader av 
publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
Fullmäktiges protokoll 2021-10-13§2015 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att anta laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 
miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 
bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   

Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 
fossiloberoende region 2030.  

För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 
genomföras. Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 
2022. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 
klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Den 15 december 2021 
kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att 
överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 
ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs arbetet upp. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunen antar 11 utav 20 klimatlöften som bedöms 
kunna genomföras under 2022:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 
2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 
4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 
5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
7. Vi bygger i trä. 
8. Vi installerar solenergi. 
9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
11. Vi har en laddplan för kommunen. 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jerker 
Lundin (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez 
(V), Monica Bang Lindberg (L), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Christer Hasslebäck 
(UP) yttrar sig i ärendet. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 215 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 
Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jarmo 
Uusitalo (MP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jerker Lundin (KD): Återremittera ärendet för en konsekvensanalys avseende 
ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade konsekvenser där utfallet beskrivs 
på ett tydligt sätt. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 
detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering. 
 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eftersträvar en politik som tar hänsyn till 

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

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

mål.  

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar därför på att ärendet återremitteras 

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

konsekvenser där utfallet beskrivs på ett tydligt sätt. 

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2021-10-18 
Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 
Sebastian Johansson 
Skickat 2021-10-19 
Samtliga nämnder, Västra Götalandsregionen 
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Inledning 

Bakgrund   
I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Sverige har satt upp 

målet att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. 

Västra Götaland har även ett regionalt klimatmål om att vara en fossiloberoende region senast 2030. 

Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende 

transportsektor. Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare åtgärder som effektiviseringar, 

utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva fordon och samutnyttjande av transporter för 

att klara målen. Det behövs även en fortsatt utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas.  

Samtliga 14 kommuner i Fyrbodal har antagit målet om att vara fossiloberoende vad gäller fordon och 

transporter innan 2030. I tillägg har alla kommuner skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om. Från Fyrbodals kommunalförbund drivs projektet Fossilfri Gränsregion. Projektet är ett 

gränsöverskridande samarbete med Norge med syftet att stötta medlemskommunerna i Fyrbodal och Viken (f.d. 

Östfold och Follo) att nå målet om fossiloberoende transporter år 2030 och bli en världsledande fossiloberoende 

gränsregion vad gäller fordon och transporter. Ett av projektets huvudsakliga mål är att utöka befintlig fossilfri 

infrastruktur, där den publika laddinfrastrukturen är ett fokusområde. En förutsättning för att introducera fler 

elbilar i Sverige är att bland annat etablera fler möjligheter för publik laddning. Det ska bli enklare att köra elbil 

i Fyrbodal, både för besökare och för de som bor i Fyrbodal (1).  

Som ett kunskapsunderlag har kommunalförbundet tillsammans med alla 14 kommuner under 2021 tagit fram 

Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Fyrbodal som fungerat som underlag för denna laddplan.   

Publik, icke-publik laddning och samnyttjande 
Laddstationer för elfordon delas in i publika och icke-publika. Generellt är publika laddstationer öppna och 

tillgängliga för allmänheten medan icke-publika stationer är riktade till en specifik målgrupp, som till exempel 

ett företags egna anställda, en bostadsrättsförenings medlemmar eller ett hotells betalande gäster. Icke-publik 

laddning av elfordon sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en längre tid. 

Majoriteten av all laddning av elfordon, cirka 80 procent, sker via icke-publika laddstationer (1). Samnyttjan 

innebär att laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför 

arbetstid, exempelvis när man anlägger laddplatser vid kommunens byggnader.  

Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun är 638 km2 stort och har ca 57 000 invånare och karaktäriseras av sin 27 mil långa kustlinje 

(2). Uddevalla kommun ligger strategiskt längs E6an.  

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf
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Fullmäktige har inom Klimat 2030 antagit löftet om att ta fram en laddplan under 2022.  

 

Förutsättning 
I augusti 2022 finns 1913 st laddbara fordon i Uddevalla kommun (4). EU-kommissionen introducerade tidigt 

ett rekommenderat planeringsmått för publik laddinfrastruktur som innebär att det behövs en publik laddpunkt 

per tio laddbara bilar (1). Måttet bör modifieras efter lokala förutsättningar men kan i tidigt skede ge en 

fingervisning om hur mycket publik laddinfrastruktur som kan komma att efterfrågas. Beräknat utifrån EU-

kommissionens planeringsmått skulle det behövas ca 191 publika laddpunkter i kommunen idag. I dagsläget 

finns det 104 publika laddpunkter (augusti 2022 Power Circle1).  

 

 
1 Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det 

övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. 

Bild: Power Circle augusti 2022 
Bew PB = el personbil 
Phev= laddhybrid personbil 

Klimatlöftet  

” Vi har en laddplan 

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon 

där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.  

Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som 

tillhandahåller laddning.  

På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter.  

Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att 

parkering och laddning prissätts marknadsmässigt” (3). 
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Flera aktörer gör prognoser för kommande försäljning av laddbara fordon. Prognoserna för andelen laddbara 

fordon i Sverige år 2030 varierar mellan aktörerna, men uppskattas till 20-50 procent av den totala 

personbilsflottan. Beräknat på ett scenario där totala antalet fordon är detsamma som idag i kommunen (29 221 

personfordon i trafik vid årsskiftet 2020/2021 (4)) men där 28 procent av fordonen är laddbara, uppskattas 

8182 elfordon finnas i kommunen år 2030. Utifrån EU-kommissionens rekommendation skulle det innebära 

att 818 stycken laddpunkter behövs i kommunen år 2030.  

Lagkrav om laddinfrastruktur 

Krav på laddning av elfordon anges i Plan- och bygglagens (2010:900) 8 kapitel 4§ stycke 11.   

 

Det innebär att kommunen som ägare av byggnader behöver säkerställa att laddinfrastruktur byggs ut för att 

möta lagkraven.   

Syfte 
Syftet med denna laddplan för publik laddinfrastruktur för elfordon är att definiera kommunens roll och 

ställningstagande inom området, för att nå målet om fossiloberoende transporter till 2030. 

Laddplanen ska underlätta utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun.  

Kommunens målbild  
Uddevalla kommun bidrar till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Kommunen agerar förebild i 

omställningen och kommunens verksamheter och helägda bolag är fossilbränslefria 2025.   

Laddinfrastrukturen har en självklar plats i kommunen och år 2030 följer utbudet efterfrågan. Det är enkelt för 

allmänheten och näringslivet att välja fossilfria drivmedel.  

Kommunens roll och ställningstagande 
Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För att kunna erbjuda 

goda laddmöjligheter behöver både offentliga och privata aktörer samverka. 

Ur ”Plan och byggförodningen 2011:338” 

Kraven på laddinfrastruktur i samband med uppförandet av byggnader ska tillämpas om man söker 

bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. 

Reglerna i korthet: 

• Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringar i byggnaden eller på 

tomten ska ha laddinfrastruktur till 20% av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt. 

Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några 

andra åtgärder inte vidtas. Dessa åtgärder ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. 

• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i 

byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 
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Kommunen ser positivt på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon. Kommunen avser att vara 

behjälplig och möjliggöra för fortsatt etablering av laddinfrastruktur med såväl offentliga som privata aktörer. 

Kommunala åtgärder 
Det finns ett flertal olika åtgärder en kommun kan genomföra för att underlätta utbyggnaden av 

laddinfrastruktur. Nedan tydliggörs hur kommunen ska arbeta för att främja utbyggnaden av publik 

laddinfrastruktur och säkerställa att lagkravet uppfylls. 

Kommunen avser fortsatt främja utvecklingen av publik laddinfrastruktur genom; 

Åtgärd Ansvarig 

Kartlägga förutsättningar för etablering av publik laddning vid kommunala 

byggnader som omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur 

SBN 

Sprida information och erbjuda rådgivning om laddinfrastruktur till näringsliv 

och allmänhet 

KS och SBN 

Möjliggöra etablering av laddinfrastruktur på kommunal mark genom 

markupplåtelse där det är lämpligt 

KS 

Aktivt samverka med aktörer som Uddevallahem och Uddevalla Energi för att 

underlätta samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

SBN 

Samverka med näringsliv och andra kommuner i regionen för att uppnå en robust 

laddinfrastruktur 

KS 

Samverka med kommunens energibolag kring fortsatt etablering av laddplatser SBN 

Beskrivning av åtgärderna 
Andelen förnybara drivmedel ska öka i Uddevalla kommun. Fullmäktige har en nyligen antagen Energi- och 

klimatplan som ger riktning för kommunens fortsatta arbete inom bland annat förnybara drivmedel där 

laddinfrastruktur utgör en del. Till år 2025 ska kommunala verksamheter och helägda bolag vara 

fossilbränslefria (6). Kommunen ska agera förebild i omställningen till en fossiloberoende aktör. Den 

kommunala fordonsflottan är en del i omställningen och drivs till stor del på bensin- och diesel samt en del 

biogasfordon. Som ytterligare fossilfritt alternativ blir andelen eldrivna fordon i kommunens fordonsflotta 

större. Laddinfrastruktur för elbilarna omnämns i Åtgärdsplanen för kommunens energi- och klimatplan, och 

ska säkerställas vid anskaffning av de laddningsbara fordonen (7). 

För att underlätta omställningen till fossiloberoende kommun ska respektive kommunal verksamhet identifiera 

sina behov av laddinfrastruktur. Verksamheternas kartläggning ska innefatta verksamhetens interna behov, 

behovet för besökare till verksamheten och för personalparkering. Då behovet av laddinfrastruktur förändras 
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över tid ska kartläggningen revideras med lämpligt tidsintervall för att hålla planeringsunderlaget aktuellt. 

Kartläggning har en koppling till befintlig åtgärd i energi- och klimatplan.  

Kommunen har i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, kartlagt vilka kommunägda byggnader som 

omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur. Tillsammans med underlaget över de kommunala 

verksamheternas behov av laddinfrastruktur kan kartmaterialet utgöra underlag för att skapa en 

prioritetsordning för utbyggnad vid de lagstadgade platserna. 

 

I de fall den kommunala verksamheten som bedrivs i en kommunal byggnad är i behov av laddning internt kan 

laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför arbetstid. 

Samnyttjan ska prägla utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uddevalla kommun. Där det är möjligt eftersträvas 

publik laddning av den utbyggda laddinfrastrukturen vid kommunala byggnader. Varje plats som omfattas av 

lagkravet ska studeras i detalj för att bedöma om platsen är lämplig för publik användning. Lämpligheten 

bedöms utifrån potentiell nyttjandegrad. Nyttjandegraden av laddpunkterna vid lagstadgade platser bedöms 

större exempelvis där platserna sammanfaller med andra målpunkter eller bostadsområden med stor andel 

flerfamiljshus och/eller hyresrätter.  

Fullmäktiges antagna klimatlöfte om att ta fram en laddplan innebär att boende i kommunägda bostäder 

erbjuds laddmöjligheter. Kommunen ska aktivt samverka med den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem 

och Uddevalla Energi AB kring laddinfrastruktur för att säkerställa samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

Kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem erbjuder i regel möjlighet att hyra en fast parkeringsplats per 
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lägenhet. I dagsläget finns 36 laddplatser för uthyrning och ytterligare platser planeras byggas ut.  I utvecklingen 

av laddinfrastruktur eftersträvas samnyttjan mellan grannar, deras besökare och allmänheten.   

Laddinfrastrukturen i Uddevalla kommun har till stor del byggts ut av Uddevalla Energi AB vilket ska fortskrida. 

Kommunen kan, där det är lämpligt, låta ytterligare aktörer etablera laddinfrastruktur på kommunal mark 

genom markupplåtelse. 

Kommunen ska aktivt sprida information och erbjuda rådgivning kring utveckling av laddinfrastruktur till 

näringsliv och allmänhet t ex genom kommunens energi- och klimatrådgivare. 

Allmänna rekommendationer för placering av laddplatser 
För att lokalisera lämpliga platser för utbyggnad av laddinfrastruktur, så kan man utgå från följande kriterier: 

Platsen är välbesökt där besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att 

laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

För att en plats ska vara lämplig för en laddstation behöver alla tre delar uppfyllas. 

1. Platsen är välbesökt… 

Här kan det handla både om en plats som är välbesökt idag eller om en plats där kommunen vill öka 

besöksantalet. En plats som har många mindre funktioner kan utgöra en välbesökt plats. 

 

2. …besökaren stannar tillräckligt länge… 

Här handlar det om att titta på hur länge den genomsnittliga besökaren stannar på platsen och göra 

en bedömning av om man hinner ladda tillräckligt mycket för att det ska vara lönt att koppla in sin bil.  

 

3. …har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

Här görs en bedömning av varifrån besökarna kommer. Har platsen ett upptagningsområde som 

sträcker sig utanför det direkta närområdet, till exempel tätorten, eller kanske till och med utanför 

kommungränsen eller regionen. Om de flesta besökarna reser bara några kilometer till platsen 

bedöms det inte som tillräckligt långt, medan om man åkt några mil kan det ses som tillräckligt långt i 

alla fall för laddhybrider (1). 
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 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-12-05 Dnr KS 2022/00653 

  

 

Handläggare 

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

 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) gällande uppdraget 

som ordförande i Uddevalla Utvecklings AB, UUAB, från 2022-

12-31 

Sammanfattning 

Monica Bang Lindberg (L) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig 
uppdraget som ordförande i Uddevalla Utvecklings Aktiebolag från och med 2023-01-
01. Uppdraget som ordförande i bolaget löper ut i samband med årsstämman som 
planeras att hållas den 17 mars 2023 varför ett fyllnadsval behöver göras. Fyllnadsval 
kan göras i detta ärende eller vid kommunfullmäktiges ärende avseende övriga val till 
nämnder och bolag på dess sammanträde den 14 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-05. 
Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L). 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen. 
 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Monica Bang Lindberg <monica.bang-lindberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 28 november 2022 22:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Avsluta uppdrag 31/12 2022 
 
 
Jag kommer sluta mitt uppdrag som ordförande i Uddevalla Utvecklings AB den 31/12 2022 då min 
mandatperiod upphör. 
 
Med vänlig hälsning 
Monica Bang Lindberg 
 



Från: Ulf Teghammar <ulf.teghammar@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 november 2022 09:43 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse kommunrevision 
 
Till kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 
Jag ber att få bli entledigad från mitt uppdrag som kommunrevisor. Detta med anledning av att jag 
föreslås till styrelseledamot i ett kommunalt bolag under kommande mandatperiod. 
 
Med vänlig hälsning 
Ulf Teghammar 
Kommunrevisor Uddevalla 
 

mailto:ulf.teghammar@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


���������		
������������������������������ �  !�����" #$�����%&�'� #����($�$)*����+�  !���,-��.�$/�$��0�)*�'�/1�$� /��� 2$3���� �/.4$�5�''�� 60�57�*7��$��3���$�38�!�.9�(7�! 2$3���� �/.4$�5�''�� 6:"�(�!�/�*�''7��/.9�(7�! &�'��$��! �/.4$�5�''�� 645��!;����.�$/�$� 2$3���� �/.4$�5�''�� 6<�''7�$���$3����$� =$!�'�� �/.4$�5�''�� 6>�?�@/(��A�5/��$������.�$/�$�)5���� $�!�$.��! 2$3���� �/.4$�5�''�� 6�!!$3�//��47���'@0 =$*'�����$3���� �/.4$�5�''�� 60����!����.�$/�$��!!$3�//�5$' 2$3����$��1����$ �/.4$�5�''�� 6-��.�$/�$�=B7���*�/$5$' 2$3����$��1����$ �/.4$�5�''�� 6



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-12-05 Dnr KS 2022/00573 

  

 

Handläggare 

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

 

Fyllnadsval av revisorsersättare i Regionteater Väst AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige valde 2022-11-09 § 272 Tomas Amlöv (KD) till revisor i 
Regionteater Väst AB efter Elisabeth Forsström (UP). Uppdraget som revisorsersättare 
lämnades vakant. Regionteater Väst AB har uppmärksammat kommunfullmäktige på att 
kommunfullmäktige enligt bolagsordningen också måste utse en revisorsersättare. 
Kommunens revisorer föreslår därför att välja Carl-Johan Sernestrand (L) till 
revisorsersättare till och med bolagets årsstämma 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-05 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Carl-Johan Sernestrand (L) till revisorsersättare i Regionteater Väst AB till och 
med årsstämman 2023. 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Regionteater Väst AB 
Kommunens revisorer 
Förtroendemannaregistret 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Valberedningen 

 

2022-11-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2022/00614 

Val av kommunens revisorer för 2023-2026 års räkenskaper och 
förvaltning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att utse nio revisorer för nästkommande mandatperiod. 
En nominering av revisor återstår som ska kompletteras inför kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Förslag till valhandling 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse revisorer i enlighet med valhandling för mandatperioden 2022-2026 samt 
eventuell inkommen komplettering. 
 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Valberedningen 

 

2022-11-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00605 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare och ombud i 
nämnder, styrelser, bolag föreningar, stiftelser m.m. för 
perioden från och med 2023 

Sammanfattning 

Valberedningen går igenom aktuella valärenden och sammanställer nomineringarna från 
partierna. Nomineringar saknas från Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet varför 
dessa partier uppmanas att komplettera valberedningens valhandling inför 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Underlag till valhandling. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att välja ledamöter, ersättare och ombud i enlighet med valhandling och inkomna 
kompletteringar.  
 





















































































































 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Valberedningen 

 

2022-11-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2022/00604 

Bestämmande av ordning för ersättares inkallande till 
tjänstgöring i styrelser och nämnder m.m. för mandatperioden 
2022-2026 

Sammanfattning 

Valberedningen bereder ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser för 
mandatperioden 2022-2026. Eftersom inte alla partier är klara med sina 
inkallelseordningar uppmanar ordföranden partierna att inkomma med uppgifterna till 
kommunledningskontoret inför kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Underlag till inkallelseordning 
 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa inkallelseordning för nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-
2022-2026. 
 



 
 

 
 

 
Valberedningen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Dnr KS 2022/00604 

Förslag till bestämmande av ordning för ersättares inkallande 
till tjänstgöring i styrelser och nämnder m.m.  

 

Sammanfattning 

Vid förfall för ordinarie ledamot skall i tillämpliga delar i dennes ställe: 
i första hand inträda ersättare vald för samma politiska parti som ledamoten.    
  
 
 
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Moderata Samlingspartiet skall 
i andra hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 
i tredje hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 
i fjärde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i femte hand inträda ersättare för Liberalerna 
i sjätte hand inträda ersättare för Centerpartiet 
i sjunde hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
i åttonde hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 
i nionde hand inträda ersättare för Miljöpartiet 
 
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Centerpartiet skall 
i andra hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
i tredje hand inträda ersättare för Liberalerna 
i fjärde hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 
i femte hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 
i sjätte hand inträda ersättare för Moderata Samlingspartiet 
i sjunde hand inträda ersättare för Uddevalla partiet 
i åttonde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i nionde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 
.  
 
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Liberalerna skall 
i andra hand inträda ersättare för  
i tredje hand inträda ersättare för  
i fjärde hand inträda ersättare för  
i femte hand inträda ersättare för  
i sjätte hand inträda ersättare för  
i sjunde hand inträda ersättare för  
i åttonde hand inträda ersättare för 
i nionde hand inträda ersättare för  
 
  



 
 

 
 

 
Valberedningen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Kristdemokraterna skall 
i andra hand inträda ersättare för  
i tredje hand inträda ersättare för  
i fjärde hand inträda ersättare för  
i femte hand inträda ersättare för  
i sjätte hand inträda ersättare för  
i sjunde hand inträda ersättare för  
i åttonde hand inträda ersättare för 
i nionde hand inträda ersättare för  
.    
  
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Arbetarpartiet Socialdemokraterna skall 
i andra hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 
i tredje hand inträda ersättare för Centerpartiet 
i fjärde hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 
i femte hand inträda ersättare för Liberalerna 
i sjätte hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 
i sjunde hand inträda ersättare för Moderata Samlingspartiet 
i åttonde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i nionde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 
 
 
 
 
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Vänsterpartiet skall 
i andra hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
i tredje hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 
i fjärde hand inträda ersättare för Centerpartiet 
i femte hand inträda ersättare för Liberalerna 
i sjätte hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 
i sjunde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i åttonde hand inträda ersättare för Moderata Samlingspartiet 
i nionde hand inträda ersättare för  
 
   
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Miljöpartiet de gröna skall 
i andra hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
i tredje hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 
i fjärde hand inträda ersättare för Centerpartiet 
i femte hand inträda ersättare för Liberalerna 
i sjätte hand inträda ersättare för Uddevallapartiet 
i sjunde hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i åttonde hand inträda ersättare för Moderata Samlingspartiet 
i nionde hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 
 
 
  



 
 

 
 

 
Valberedningen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Sverigedemokraterna skall 
i andra hand inträda ersättare för  
i tredje hand inträda ersättare för  
i fjärde hand inträda ersättare för  
i femte hand inträda ersättare för  
i sjätte hand inträda ersättare för  
i sjunde hand inträda ersättare för  
i åttonde hand inträda ersättare för 
i nionde hand inträda ersättare för  
 
  
vid förfall för ordinarie ledamot tillhörande Uddevallapartiet skall 
i andra hand inträda ersättare för Kristdemokraterna 
i tredje hand inträda ersättare för Sverigedemokraterna 
i fjärde hand inträda ersättare för Moderata Samlingspartiet 
i femte hand inträda ersättare för Miljöpartiet de gröna 
i sjätte hand inträda ersättare för Liberalerna 
i sjunde hand inträda ersättare för Centerpartiet 
i åttonde hand inträda ersättare för Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
i nionde hand inträda ersättare för Vänsterpartiet 
 
  
Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning är i följande 
ordning: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, 
Uddevallapartiet.   
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har 

syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av 

beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för 

efterlevnad av plan och bygglagen, rättssäker handläggning och en tydlig prioritering av 

detaljplaner. Kommunen har ett högt antal äldre detaljplaner i behov av översyn samtidigt som 

granskningen visar att nämnden har långa handläggningstider för detaljplaner. Därtill har 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella resurser 

ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska och 

personella resurser för att klara sitt uppdrag. 

Vidare visar granskningen att trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot görs inte någon riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering eller 

beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att detaljplanen inte är utformad 

för att möta dagens behov av exempelvis infrastruktur och VA när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Granskningen visar även att nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner 

samt aktivt följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt. Däremot brister 

nämnden i sin uppföljning avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker 

kopplade till långa handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande planer brister.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

Vad gäller trafikplanering är det vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre detalj-

planer.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021 som 

visade risker inom styrning och uppföljning av arbetet med detaljplaner samt risker inom 

trafikplaneringen. De förtroendevalda revisorerna har utifrån genomförd förstudie samt i årets 

risk och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en fördjupad granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende 

trafikplaneringen.  Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig 

styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen har 

lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering för framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt? 

 Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detaljplanearbetet och tillhörande 

beviljande av bygglov? 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av detaljplanearbetet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen avgränsas i enlighet med 
ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 

 Kommunens översiktsplan 

 Andra relevanta kommunspecifika styrdokument 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  
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1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Därtill har en stickprovsgenomgång av objekt (bygglov/exploateringar) i fyra äldre detaljplaner 

genomförts. Stickprovet avser Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och Ljungskileskolan.  

Stickprovet har genomförts med fokus på hur arbetet med trafikplanering har beaktats i 

beviljande av bygglov på dessa detaljplaner och vilka bedömningar som gjorts inför valet att 

bygga på gamla detaljplaner.  

Stickprovsgenomgången har genomförts genom dokumentstudier samt genom avstämningar 

med tjänstepersoner vid Plan- och exploateringsenheten. EY har begärt ut detaljplaner med 

samtliga bygglov som har beviljats på detaljplanerna. EY efterfrågat samtliga underlag, 

utredningar, riskanalyser och övriga beslut som kan kopplas till trafikplanering inför beslut av 

detaljplanen och bygglov. Därtill har EY begärt ut eventuella riskanalys och övriga utredningar 

kopplat till valet att exploatera på äldre detaljplaner, i stället för att upprätta ny detaljplan.  

 

Iakttagelser från stickprovet framgår av bilaga 3. 

 

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Styrning och uppföljning av detaljplanearbetet 

2.1. Ansvarsfördelning avseende detaljplanprocessen 

I Uddevalla kommun ansvarar kommunstyrelsen för beredning och beviljande av planbesked. 

Beredningen sker på avdelningen Hållbar tillväxt på kommunledningskontoret. Samhälls-

byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom detaljplanarbetet. Detaljplaner 

handläggs av Plan- och exploateringsenheten som är organiserad inom samhällsbyggnads-

förvaltningen. Kommunfullmäktige beslutar om planbesked och detaljplaner av principiell 

beskaffenhet eller större vikt. 

 

Figur 1: EY:s tolkning av ansvarsfördelningen avseende planbesked och detaljplaner i Uddevalla kommun. 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och beslut av planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

beredning och beslut av detaljplaner. Beslut av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas av kommunfullmäktige. 

 

2.2. Detaljplanprocessen är tydligt dokumenterad med stöddokument och checklistor  

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en processkarta för detaljplanearbetet som 

utgår från Boverkets process och material för detaljplaneprocessen som följer kraven i Plan- 

och bygglagen (PBL). Till processkartan finns interna stöddokument och checklistor som 

handläggaren kommer åt direkt från processkartan. Av processen finns respektive steg som 

ska genomföras samt ansvarig funktion för dess genomförande. Av intervju framkommer att 

processen upplevs tydlig och att handläggaren har stöd från checklistor och interna rutiner. 

Därtill diskuteras detaljplaner och inkommande planbesked på månadsvisa möten för att 

utbyta kunskap och säkerställa likvärdiga bedömningar.  

Av intervju framgår att majoriteten av detaljplanerna i Uddevalla kommun följer ett 

standardförfarande. I nedanstående figur 2 framgår de olika stegen i detaljplaneprocessen i 

Uddevalla kommun.  

 
Figur 2: EY:s tolkning av detaljplanplanprocessen i Uddevalla kommun  

2.2.1. Nämnden tar del av löpande information om enskilda detaljplaner  

Av intervju och dokumentstudier framgår att nämnden även tar del av löpande information 

kring enskilda detaljplaner varje gång en detaljplan går in i en ny fas. Det vill säga vid inkommet 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Planbesked

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaner

Uppdrag Ev. Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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uppdrag och eventuellt framtagande av program, vid samråd och vid efterföljande granskning 

samt vid beslut och då beslutet vinner laga kraft.   

2.3. Trafikplanering beaktas i arbetet med nya detaljplaner  

Utöver plan- och exploateringsenheten deltar övriga förvaltningar, avdelningar och enheter i 

olika stor omfattning i kommunens detaljplaneprocess. Delaktighet i processen varierar utefter 

behov och arbetet organiseras till stor del i projektgrupper. För respektive ny detaljplan som 

upprättas en projektgrupp. Det finns alltid en ansvarig planhandläggare och mark- och 

exploateringsingenjör för aktuell detaljplan som ansvarar för dess genomförande.  

 

Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar 

sig vid samråd samt vid granskning. Funktioner vid övriga förvaltningar, avdelningar och 

enheter bjuds in att delta vid flera tillfällen under processen för möjlighet till yttrande. Av uppgift 

från planchefen tas även hänsyn till påverkan på kringliggande trafik i angränsande 

detaljplaner. Det finns dock inga stöddokument eller checklistor för detta. Detta uppges dock 

vara en väl fungerade del detaljplaneprocessen. 

2.4. Beaktandet av trafikplanering vid exploatering på äldre detaljplaner skiljer sig åt  

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden 

överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Finns det en upprättad detaljplan 

görs inte en lokaliseringsprövning, det vill säga provning om marken är lämplig för den åtgärd 

som ansökan gäller, eftersom den prövningen gjordes när detaljplanen togs fram. Att inte 

genomföra en lokaliseringsprövning gäller oavsett hur gammal detaljplanen är. Exempelvis 

prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i det ursprungliga detaljplaneskedet och ska 

därför inte prövas i bygglovet. Inte heller de tekniska egenskapskraven, till exempel 

brandsäkerhet, prövas i bygglovet.  

 

Av intervju framkommer att det finns risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till 

dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Vidare framgår att så länge en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram saknas krav 

på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen. Projekteras en 

exploatering å andra sidan av kommunen finns det internrutiner i kommunens projektmodell 

för att säkerställa att trafikfrågor fångas upp och utreds i tidigt skede.   

 

Vidare framkommer att det finns risk att äldre detaljplaner inte är anpassade efter samhällets 

nuvarande behov av bland annat infrastruktur och trafikplanering. Äldre detaljplaner är heller 

inte anpassade efter kommunens gällande översiktsplan och övriga strategier och mål för 

samhällsbyggnad.  

2.5. Stickprov av trafikplanering i fyra äldre detaljplaner med tillhörande bygglov  

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång genomförts av objekt 

(bygglov/exploateringar) i fyra detaljplaner. Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på 

hur arbetet med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och beslut om investering 

och/eller exploatering inom utvalda detaljplaner.  



 
 

8 

 

Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts inför valet att bygga på äldre detaljplaner. 

Det är inte olovligt att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre detaljplaner. Därför 

bör det noteras att röd markering i kontrollpunkter inte nödvändigtvis är att betrakta som 

felaktigt eller strida mot lag eller regler. Nedan tabell 1 sammanfattas resultatet av 

stickprovsgranskningen. 
 

Tabell 1: Stickprovsgranskning av objekt i fyra äldre detaljplaner (DP) 

1. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken.   

2. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken. 

3. Eftersom exploateringen genomfördes inom detaljplanens genomförandetid samt att de i 

detaljplanen finns en analys avseende trafikpåverkan är vår bedömning att en trafikutredning 

inför beslut om bygglov inte är nödvändigt.  

4. Detaljplanen uppger ej genomförandetid.  

5. Kommunstyrelsens har inledningsvis beslutat om planbesked och därmed gjort ett avvägande 

att ta fram en ny detaljplan. I det samverkansavtal med Hemsö avseende om- och nybyggnation 

som slutligen fullmäktige beslutade finns ingen dokumentation och övervägande kring beslutet 

om att då exploatera inom befintlig detaljplan. 

6. I förstudie för skolans byggnation beskrivs platsens förutsättningar för byggnation samt även en 

rekommendation om att det behövs en ny detaljplan. Det saknas dock en riskanalys kopplat till 

beslutet att slutligen exploatera på äldre detaljplan. 

 
Sammanfattningsvis visar stickprovsgranskningen att tre av fyra detaljplaner innehåller en 

analys kring trafikpåverkan vid genomförandet av detaljplanen. Den fjärde detaljplanen har en 

kartläggning av trafiksituationen vid framtagandet av detaljplan men saknar analys av 

detaljplanens påverkan på trafiken och vägnätet.  

 

Kontrollpunkter 

Stickprov 

Folkets Park  

2013 

Östberget  

1991 

Rimnersvallen 
1991 

Ljungskileskolan 
1969/1975 

Finns analys avseende påverkan 

på trafiken i detaljplan? 

    

Har bygglov/exploateringen 

genomförts inom genom-

förandetid?  

    
4 

Politiskt övervägande om att anta 

ny detaljplan?  

1    
5 

Riskanalys kopplat till beslutet att 

exploatera på äldre detaljplan? 

2    
6 

Trafikutredning inför beslut om 

bygglov/exploatering?  

3    

     Bedömningsindikatorer                                          - Ja           - Nej          - Ej tillämpbart 
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Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens genomförandetid, i två fall efter 

genomförandets tid och en detaljplan saknar genomförandetid. Det bör dock i det sistnämnda 

fallet noteras att pågående ny- och tillbyggnation sker ca 45 år efter att detaljplanen antogs. I 

gällande plan- och bygglag ska genomförandetid sättas mellan 5-15 år.   

 

I tre fall saknas dokumenterad övervägande samt riskanalys kopplat till beslutet att exploatera 

på äldre detaljplan. I ett fall har tiden för en ny detaljplanen vägts mot vikten av att renoveringen 

av Rimnersvallen sker snarat.    

 

För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar inför beslut om bygglov och/eller 

exploatering.   

 

För mer detaljerad beskrivning av iakttagelserna vid stickprovsgranskning se bilaga 3.  

2.6. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt fullmäktiges uppdrag effektivisera 

detaljplanprocessen  

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag av kommun-

fullmäktige att effektivisera detaljplanplanprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 

planer.  

 

I nämndens uppföljning 2021 framgår att förvaltningen har arbetat med en tydligare prioritering 

samt att optimera arbetssättet. Därtill görs samtliga nya planer digitalt. Det framgår inte av 

uppföljningen om detaljplanprocessen blivit mer effektiv. Beträffande förnyandet av 

föråldrande detaljplaner framgår att förvaltningen arbetar med att identifiera äldre planer i 

behov av förnyelse. Av protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp arbetet under 

året vid sina sammanträden 2022.   

2.7. Det finns en prioritering för framtagande av detaljplaner  

Utifrån översiktsplanen tar planchefen, i samråd med avdelningschefen på Hållbar Tillväxt 

inom kommunledningskanslier, fram en prioriteringslista av nya detaljplaner. Prioriteringen 

uppges förankras med samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och kommundirektör. 

Samhällsbyggnadsnämnden får information om prioriteringslistan två gånger om året. Av 

intervjuer framgår att detta arbetssätt ska ändras under hösten 2022. Prioriteringen av 

detaljplaner uppges komma att beredas på samma sätt men framöver beslutas av 

kommunstyrelsen. Detaljplanerna prioriteras efter en prioriteringslista där 1 är högst prioriterat 

och 3 är lägst prioriterat. Prioriteringen beskrivs i bilaga 5. 

 

Planhandläggare arbetar med minst en av respektive prioriterad detaljplan för att underlätta 

prioriteringen. Orsaken till det är att arbetet med detaljplaner i vissa perioder kan stå still då 

handlingar eller yttranden ska inkomma. Under dessa perioder arbetar planhandläggaren med 

detaljplaner av lägre prioritet.   
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2.7.1. Nämnden följer upp arbetet med prioriteringslistan två gånger om året  

Samhällsbyggnadsnämnden får sedan 2022 uppföljning avseende prioriteringslistan och det 

övergripande detaljplanplanarbetet två gånger om året. Vid dessa uppföljningstillfällen får 

nämnden information om arbetet utifrån prioritetslistan, var respektive detaljplan i listan 

befinner sig i processen, planer som vunnit laga kraft samt vilka detaljplanarbeten som ej har 

påbörjats eller är pausade.  

2.8. Handläggningstider för detaljplanerna har ökat 

I intervjuer uppges att kommunen har ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över.  

Äldre detaljplaner uppges kunna försvåra utvecklingen för företag och fastighetsägare samt 

för kommunens myndighetsutövning. Flertalet detaljplaner för industriområden i kommunen är 

gamla och otidsenliga. Vissa äldre planer har enligt planchefens bedömning en onödigt låg 

exploateringsgrad utifrån dagens mått. Detta uppges försvåra för företagen att expandera i 

önskad utsträckning och kan leda till val av annan etableringsort.  

 

Vilken omfattning kommuner har behov av att detaljplanera, vilken typ av planer kommunen 

tar fram och vad detaljplanerna behöver innehålla skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det 

kan därför vara svårt att hitta jämförelsekommuner avseende handläggningstid för 

detaljplaner. SKR:s kommungruppsindelning kan användas för att kommuner med likartade 

förhållanden ska kunna identifieras1. I nedan diagram 1 presenteras en jämförelse av 

Uddevalla kommuns planberedskap med liknande kommuner, utifrån kategorisering i Sveriges 

kommuner och regioners (SKR) databas Kolada.  

 

 
 

Diagram 1. Källa: "Liknande kommuner, gruppindelning Större städer och kommuner nära större stad med 
underkategorin lågpendlingskommun nära större stad, Västra Götaland ". För Tranemo kommun saknas nyckeltal 
från 2019 (SKR, Kolada,2019, 2021) 

Diagrammet visar att Uddevalla ligger näst högst i mediantid på 42 månader (3,5 år) i 

jämförelse med likande kommuner 2021. Från 2019 till 2021 har Uddevalla kommuns 

handläggningstid ökat från 24 månader till 42 månader. Handläggningstiden ska även ses i 

ljuset av att vissa planer prioriteras och därmed har kortare handläggningstid medan planer 

 
1 Uddevalla delas in i gruppen Större städer och kommuner nära större stad med underkategorin lågpendlings-
kommun nära större stad. Det ska noteras att jämförelser kan göras med andra kommuner och även utifrån andra 
perspektiv och annat statistiskt underlag. 
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med låg prioritet kan antas ha längre handläggningstid. I intervjuer beskrivs att cirka en av fyra 

detaljplaner överklagas, vilket ligger i enlighet med rikssnitt. Överklaganden av detaljplaner 

påverkar hur lång tid detaljplanarbetet tar. En utmaning som kommunen står inför är mängden 

äldre detaljplaner och uppdraget att digitalisera äldre detaljplaner.  

 

Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många 

mindre detaljplaner, så kallade frimärksplaner. Detta innebär att avgränsade och angränsade 

fastigheter behandlats separat. De intervjuade menar att det hade varit mer effektivt att arbeta 

med större detalj- och områdesplaner med helhetsperspektiv.  Gemensamma frågor som 

exempelvis buller, trafik och geoteknik hade då kunnat samordnats. Vidare uppges att 

samhällsbyggnadsnämnden har fått planbesked från kommunstyrelsen som inte ryms inom 

översiktsplanen, vilket gör att även detaljplanen inte inryms i översiktsplanen. En detaljplan 

som inte inryms inom översiktsplanen behöver hanteras med ett utökat förfarande. Det innebär 

att processen tar längre tid och innehåller fler steg för att motivera avsteg från översiktsplanen 

gentemot Länsstyrelsen. En sådan detaljplan uppges hamna långt ner i prioriteringen. Det ska 

dock noteras att översiktsplanen inte är juridiskt bindande.    

2.9. Det finns en risk att ekonomiska och personella resurser för arbetet med detalj-

planer täcker inte hela uppdraget  

Plan- och exploateringsenheten består av en planchef, en plansamordnare och 7,25 

planhandläggare. Vid tid för granskning handläggs cirka 45 pågående detaljplanarbeten. Av 

intervju framgår att det är en hög beläggning av ärenden på respektive planhandläggare, men 

att arbetet upplevs vara hanterbart. Enheten har upphandlat en extern arkitektfirma som stöttar 

upp dels genom att projektleda hela projekt, dels genom att fungera som experter i komplexa 

ärenden. Vidare tar enheten in konsulter för vissa kompetenser, bland annat inom landskaps-

arkitektur och dagvatten.  

 

Ur en bemanningssynpunkt beskrivs plan- och exploateringsenheten ha en god kompetens 

och resurskapacitet för arbetet, men trots detta en hög belastning av pågående ärenden. 

Planhandläggare lånas ut till kommunledningskontoret för beredning av planbesked och 

stadsutvecklingsprojekt då kompetensen saknas på kommunledningskontoret, vilket uppges 

påverka handläggningstiden för detaljplaner negativt. Enheten får dock ekonomisk ersättning 

för den personal som lånas ut till kommunledningskontoret.  

 

I intervju framkommer även att merparten av medarbetarna på plan- och exploateringsenheten 

saknar längre erfarenhet av detaljplanarbete. Enheten uppges ha och ha utmaningar med att 

behålla personal. Två av åtta medarbetare har lämnat enheten mellan 2021-2022. Enligt 

uppgift har dessa medarbetare ersatts. Vidare framgår att det i landet finns en generell 

utmaning med att rekrytera planhandläggare. Avsaknaden av mer erfaren personal beskrivs 

som en utmaning som ibland får konsekvenser för effektiviteten i verksamheten. 

 

Som beskrivits ovan finns det en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Därtill har 

kommunen ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över givet sin ålder och eventuellt 

behöver förnyas. Det uppges att äldre detaljplaner kan vara svåra att tyda, inte är anpassade 
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efter dagens samhälle och det finns risk att de försvårar utvecklingen för företag och fastighets-

ägare. Äldre och svårtolkade detaljplaner kan även försvåra för kommunens bygglovs-

handläggare. Äldre detaljplaner är heller inte anpassade efter dagens samhälle utifrån flera 

perspektiv, såsom trafiklösningar och parkeringsytor. Av intervjuer framkommer att enheten 

inte har resurser för att arbeta med att förnya äldre detaljplaner.  

2.9.1. Nämndens uppföljning av ekonomiska resurser kopplat till detaljplaner är 
övergripande  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning två 

gånger per år. Av verksamhetsberättelsen för 2021 går det inte att utläsa plan- och 

exploateringsenhetens resultat eller uppföljning av arbetet med detaljplaner under året. Det 

görs heller ingen regelbunden uppföljning avseende handläggningstider för detaljplaner. Av 

muntlig uppgift framgår att plan- och exploateringsenheten hade ett underskott på –3,3 miljon 

kronor på helår 2021 från sin budget på 24,3 miljoner kronor2. I nämndens verksamhets-

berättelse framkommer att delar av underskottet beror på kostnader för planarbete och 

förstudier som var större än budgeterat.  

 

Vidare framkommer att prognosen för plan- och exploateringsenheten 2022 är ett underskott 

på 521 000 kronor på helår i förhållande till sin budget på 21,4 miljoner kronor. Av intervju med 

planchef framgår att de ekonomiska resurserna anses vara tillräckliga för antalet detaljplaner 

som handläggs inom enheten idag. Däremot uppges det saknas resurser för arbetet med att 

inventera, uppdatera och digitalisera föråldrande detaljplaner.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlig-

hetsanalys identifierat en risk avseende finansiering av detaljplanarbetet utifrån att kommunen 

har en ny plantaxa som inte är implementerat fullt ut. Därtill identifierar nämnden en risk för 

ökat tryck på nya detaljplaner utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna 

bli att nämnden inte får ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, 

personella resurser blir otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Åtgärder för att 

minska denna risk är att förvaltningen ska arbeta med tydligare prioriteringar och 

återkopplingar samt nyanställningar.  

 

Vid tid för granskningen har ingen uppföljning av åtgärderna genomförts. Uppföljning ska enligt 

internkontrollplanen återrapporteras till nämnden i december 2022.  

2.10. Bedömning  

Kommunallagen anger att nämnd ska tillse att sin verksamhet bedrivs i enlighet med de 

lagbestämmelser som gäller för verksamheten, det vill säga i enlighet med PBL:s 

bestämmelser om detaljplaner. Styrelse och nämnd ska också tillse att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

 

 
2 I budgeten ingår all verksamhet inom plan- och exploateringsenheten, dvs även MEX-verksamhet 

(arrendeintäkter, avgifter, försäljning av skog och berg). Underskottet förklaras enligt uppgift från enhetschefen 
främst på grund av vikande intresse för berg- och skogsförsäljning.  
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Styrning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning av verksamheten. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys 

och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att utarbeta 

detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

 

Nämnden har skapat förutsättningar för efterlevnad av PBL, genom rutindokument och 

checklistor kopplat till detaljplaneprocessen. Det sker också ett arbete för att säkerställa 

rättssäkerhet i handläggningen genom månadsvisa möten. Nämnden har insyn och är delaktig 

i beslutsprocessen för enskilda detaljplaner vid specifika beslutspunkter. Därtill finns det en 

tydlig prioritering för framtagande av nya detaljplaner som bygger på kommunens 

översiktsplan. Vi ställer oss dock frågande till den tilltänkta processen med att 

kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detaljplaner, eftersom detaljplanearbetet 

inryms i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente. 

 

Däremot visar granskningen att handläggningstider för detaljplaner är bland de längre, och 

ökar, i jämförelse med i liknande kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre 

detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete. Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i 

kommunen samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare. Det behöver inte 

innebära att enheten har otillräckliga ekonomiska och personella resurser men det saknas 

enligt vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är tillräckliga för enhetens 

uppdrag. Vi noterar att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många mindre 

detaljplaner, så kallade frimärksplaner, vilket riskerar skapa ineffektivt i detaljplanarbetet. 

Därtill visar granskningen att nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner 

utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna bli att nämnden inte får 

ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, personella resurser blir 

otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Det är vår mening att långa 

handläggningstider även innebär en risk för att utan analys av risker och konsekvenser 

exploatera på äldre detaljplaner.  

 

Trafikplanering 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande 

detaljplanearbete. Däremot är vår bedömning att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt 

har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. Till varje detaljplan knyts en 

trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt vid 

granskning.  

 

Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en riskanalys kopplat till beslut om 

investering, exploatering eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för 

att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer.  

 

Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen så länge 

en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram. Det saknas även rutin på gängse 
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beredning och riskanalys inför beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det 

således finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och exploatering på äldre 

detaljplaner inte genomförs.  

 

Uppföljning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av verksamheten.  

 

Granskningen visar att nämnden numera systematiskt följer upp prioriteringslistan av 

pågående detaljplaner. Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning avseende 

effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa handläggningstider 

och arbetet med att förnya föråldrande planer brister. Det är inte tydligt i uppföljningen om 

nämnden når fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen. Nämnden har inte följt upp eller 

vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov justera 

ekonomiska och personella resurser eller effektivisera handläggningsprocessen.  
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3. Samlad bedömning  

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig styrning 

och prioritering för 

framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att 

det finns tillräckliga 

ekonomiska och 

personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i 

den takt som fodras för 

att möta kommunens 

tillväxttakt? 

Delvis.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess 

med förutsättningar för efterlevnad av PBL. Det sker också ett 

aktivt arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen 

genom månadsvisa möten. Därtill finns en tydlig prioritering 

för framtagande av nya detaljplaner som bygger på 

kommunens översiktsplan.  

Däremot har nämnden långa handläggningstider samtidigt 

som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov av 

översyn. Den långa handläggningstiden och det höga antalet 

äldre detaljplaner innebär en risk för att utan analys 

exploatera på äldre detaljplaner. Därtill visar granskningen att 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, 

utan att personella resurser ökar. Nämnden har inte 

analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt 

som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

Har det säkerställts att 

trafikplaneringen beaktas 

inom detaljplanearbetet 

och tillhörande beviljande 

av bygglov? 

Delvis.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot visar granskningen att det inte görs en riskanalys 

kopplat till beslut om investering, exploatering eller beviljande 

av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att 

exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov 

när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras 

av privata aktörer.  

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig uppföljning 

av detaljplanearbetet? 

 

Delvis.  

Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda 

detaljplaner. Därtill arbetar nämnden numera aktivt med och 

följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner 

systematiskt.  

 

Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning 

avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av 

risker kopplade till långa handläggningstider och arbetet med 

att förnya föråldrande planer brister. Nämnden har inte följt upp 

eller vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till hand-

läggningstiderna och vid behov justera ekonomiska och 

personella resurser eller förbättra handläggningsprocessen. 
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3.2. Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

 

Vad gäller trafikplanering är vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen vid 

exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

3.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden: 
  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre 

detaljplaner.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 
 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   

 

 

Göteborg den 2 november 2022 

 

 

 

Elin Forså    Karin Knutsson   

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och detaljplaner. I översiktsplanen 

redovisar kommunen den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten 

inom kommunen. En detaljplan är ett dokument som reglerar markanvändningen och 

bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. En detaljplan ska tas fram enligt 

en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda samt för att få fram ett bra 

beslutsunderlag. Processen är av stor betydelse för kommunens utveckling.  

Fullmäktige har antagit en Trafik- och parkeringsstrategi som beskriver kommunens inriktning 

i arbetet med trafik- och parkeringsfrågor, vilken innehåller målsättningar för vad kommunen 

vill uppnå på området. Kommunstyrelsen har antagit ett dokument i vilket kriterier för 

bedömning av ny-/ombyggnadsprojekt i samband med ansökan om planbesked, 

markanvisning eller annan större exploatering slår fast följande; nybyggnad liksom drift och 

underhåll av vägnätet innebär stora kostnader för det allmänna varför frågan om nya gator 

liksom gatunätets omfattning skall värderas i samhällsplanering och överväganden om av nya 

exploateringar.  

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ansvarar enligt reglemente för den översiktliga 

planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ansvarar även för beslut 

om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för antagande, upphävande eller 

ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser.  

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021. 

Förstudien visade på ett antal risker, däribland risk för bristfällig styrning av arbetet med 

detaljplaner eftersom det saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska 

göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av 

avsaknad av systematisk uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. 

Kommunrevisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå vidare med 

exploatering och beviljande av bygglov på äldre detaljplaner. Härvidlag ser revisonen en risk 

för vilka effekter valet av äldre detaljplaner har för trafiksituationen för vissa projekt.  

Med bakgrund av ovan nämnda förstudie och revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2022 

har kommunrevisionen beslutat att genomföra en fördjupad granskning av kommunens arbete 

med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende trafikplaneringen. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Kommunallag (2017:725) 

Kommunallagen (2017:725) styr kommunens verksamhet på ett övergripande plan men 

reglerar inte arbetet med detaljplaner. Enligt kommunallagens 6 kap. 1§ är det 

kommunstyrelsen som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas gemensamma verksamhet.   

Enligt 6 § ska nämnderna säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

Plan- och bygglagen reglerar all planläggning av mark, vatten och byggande. Det är framförallt 

kapitel 5 som avser detaljplaneprocessen.  

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
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från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

En detaljplans bestämmelser är utformade mot bakgrund av den lagstiftning som gällde när 

detaljplanen togs fram. Om detaljplanen gjordes med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 

gäller de definitioner som finns i PBL och plan- och byggförordningen, PBF, vid tolkning av 

planen. Om detaljplanen istället är gjord med stöd av ÄPBL gäller de definitioner som finns i 

ÄPBL och äldre plan- och byggförordningen, ÄPBF.  Stadsplaner, byggnadsplaner, 

avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser ska anses ha antagits med stöd av 

ÄPBL. Det innebär att alla planer som tagits fram innan PBL, ska anses ha tagits fram med 

ÄPBL oavsett vilken lagstiftning som gällde när de togs fram. Det innebär att för planer som 

är gjorda före ÄPBL gäller de definitioner som finns i ÄPBL och ÄPBF. 
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Bilaga 3: Iakttagelser från stickprovsgranskningen  

3.4. Folkets Park  

 Detaljplanen för Folkets Park och cirkulationsplats antogs 2013 av kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden3 ar fem år. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Folkets 

Park samt cirkulationsplatsen. Planen medger även bostäder, förskola och parkering.  

 

 Avseende trafik uppger detaljplanen att trafikmängden på Parkgatan beräknas öka med ca 

600-700 fordon per årsmedeldygn då aktuell detaljplanplan samt ytterligare närliggande 

detaljplan genomförs.  Det finns även förslag till parkering till boenden och förskola. Inget 

i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 2013 upprättades exploateringsavtal för planområdet med privat exploatör. Samtliga fyra 

bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2013-2015, det vill 

säga inom genomförandetiden. 

3.5. Östberget 

 Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 9 år. Planen 

möjliggör för fem flerbostadshus. Det finns ingen bygglovsansökan för två av fem 

flerbostadshus.  

 

 Trafik och parkering kommenteras i planen. Trafik i korsningen sigelhultsvägen - 

västgötavägen bedömdes som intensiv vid rusningstider. Planen föreslår bygga särskilda 

filer för vänstersvängande fordon. Inget i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 Samtliga tre bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2009-

2011, det vill säga efter genomförandetiden. 

3.6. Rimnersvallen  

 Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 5 år. Syftet 

med planen är en planerad om- och tillbyggnad av Rimnersvallens läktare.  

 

 I detaljplanen nämns att det finns anledning att se över trafikföringen på Valhallavägen. 

Den del av Rimnersgatan som passerar förbi anläggningen ändras till gågata. Planen 

uppger att en nämnvärd ökning av trafiken på angränsande gator inte förväntas ske efter 

avstängningen.  

 

 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett investeringsutrymme för renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Arbetsprocessen skulle starta med en 

behovsanalys och följas med en förstudie och sedan en ny detaljplan. En ny detaljplan 

 
3 Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras och ska bestämmas 

till mellan fem och femton år. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas 

mot berörd fastighetsägares vilja. (Boverket) 
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beräknades vara klar först 2025. Efter att behovsutredningen gjorts kom kommunen fram 

till att Rimnersvallen var i behov av renovering tämligen omgående. Utifrån Rimnersvallens 

skick och den beräknade tidplanen ansågs det inte möjligt eller lämpligt att Rimnersvallens 

renovering kan invänta projektets färdigställande med en ny detaljplan.  

 

 Kommunfullmäktige beslutade gå vidare med renovering och tillgänglighetsanpassning av 

Rimnersvallen inom befintlig detaljplan. Ingen riskanalys har genomförts kopplat till 

beslutet. I behovsanalysen identifieras behov av att göra trafikutredning. Trafikutredning 

syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet, 

dragning av gång och cykelvägnät samt behov och placering av parkeringsytor.  

 

 Det finns tre ansökningar för beviljade bygglov, samtliga beslutade och beviljade av 

jävsutskottet under 2022, det vill säga efter genomförandetiden. I den behovsanalys som 

genomfördes 2021-01-18 framkommer i lokalbehovsanals att trafik/parkeringsutredning 

behövs.  

3.7. Ljungskileskolan  

 Området där Ljungskileskolan avses byggas ut ligger inom två detaljplaner. Dels 

Ljungskile, Skälläckeröd 1:63 antagen av kommunfullmäktige 1969, dels Ljungs-Hälle 

1:288 antagen av kommunfullmäktige 1975. Detaljplanerna saknar genomförandetid.  

 

 Planen avseende Skälläckeröd nämns inget om trafiksituationen. I planen avseende Hälle 

gård och Ljungskile socken finns nämns förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt 

biltrafik och parkering. Det finns dock ingen analys om planernas påverkan på trafiken.    

 

 2016 beställer Barn- och utbildningsnämnden en förstudie för att reda ut förutsättningarna 

för en ny,- om- och tillbyggnation av Ljungskileskolan. I förstudien som färdigställdes 2019 

framkommer att en ny detaljplan krävs för att bygga en ny skola med den kapacitet som 

barn- och utbildningsnämnden efterfrågat. Det nämns även att trafiken och infrastrukturen 

kring skolan är svårlöst. Trafiksituationen samt parkering för hämtning och lämning är vid 

förstudien genomförande ansträngd och beräknas bli en mer ansträngd vid fördubbling av 

skolan kapacitet. Förstudien föreslår en grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet 

alternativt en fördjupad förstudie kring hur trafiksituationen löses innan planarbetet.  

 
 2017 färdigställs en trafikutredning genomförd av enheten för trafik- och gata vid 

samhällsbyggnadskontoret. Utredningens slutsats var att utrymmet vid skolan begränsar 

möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar. Det kommer att vara mycket 

svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut till 1000 

elever. Enheten ansåg att det inte var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. Om 

kommunen ändå beslutade att gå vidare med utbyggnaden framhåll utredningen att fler 

utredningar behövde göras. Det saknas dokumentation på om trafikutredningen lämnats 

till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

 Barn och utbildningsnämnden ansöker i april 2019 om planbesked för en expansion av 

Ljungskileskolan samt en förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och 
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kompletterande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet. Nämnden beslutar även att en 

trafikutredning ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner planbesked och att 

detaljplaneförslag upprättas för området. I augusti 2019 beställer nämnden en förstudie 

gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser temporärt fram tills en ny 

skola är färdig. En trafikutredningen genomfördes 2019. Syftet var att utreda hur en 

expansion av Ljungskileskolan skulle påverka omgivande trafikmiljö samt ge förslag på 

trafiklösningar som skulle förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för elever.  

 
 I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med Hemsö 

fastigheter AB. I samverkansavtalet framgår att parterna är överens om att verka för om- 

och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan. I augusti 2022 beslutade kommun-

styrelsens om ett trafik- och parkeringsförslag för att lösa trafiksituationen vid skolan.  

 

 Det finns ingen dokumenterad riskanalys kopplat till beslutet att genomföra byggnationen 

inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte samhällsbyggnadsnämnden 

med att ta fram en ny detaljplan för området.  

 

 Utöver vad som framkommer i samverkansavtalet saknas dokumentation på beslutet att 

genomföra byggnationen inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte 

samhällsbyggnadsnämnden med att ta fram en ny detaljplan.  
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Bilaga 4: Intervju och dokumentförteckning  

Intervjuer 

2022-09-05 

 Kommunstyrelsens presidium  

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 

 Avdelningschef för hållbar tillväxt  

 Avdelningschef för planeringsavdelningen 

 Planchef 
 
2022-09-16 

 Projektchef 
 

Dokumentation  

 Kriterier för bedömning av nya projekt 2015-04-20 

 Laga kraft DP 2018-2022 

 Sammanställning på planbesked under 2021-22 

 Strategisk plan 2020-2022 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Beslut KF 2021-01-14 §6 Införande av förprövning 

 Beslut KF 2021-11-10 §242 Införande av en markplan 

 Dokumentation till revisonens granskning av kommens planberedskap  

 Dokumentförteckning  

 Interkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen  

 KLKs organisation  

 Kommunens organisation  

 Kommunstyrelsens styrkort 2022 

 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Uddevalla kommun  

 Plan Välfärd antagen KF 2021-09-08 

 Plan Välfärd 2030 Bilaga 

 Projektorganisation stadsutveckling  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun  

 Riktlinjer för markanvisning  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal  

 Riktlinjer för interkontroll  

 Samhällsbyggnadsstrategi  

 Slutrapport principer för köp och sälj av fastigheter NOREM  

 Tillämpningsanvisningar intern kontroll  

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-10-14 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Verksamhetsberättelse 2021 KS 

 Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 Kommunstyrelsen  

 Årsredovisning 2021 kommunen 

 Castor ärendegång standardförfarande 

 Delårsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern behovsbedömning 

 Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Kommunfullmäktiges beslut strategisk plan 2019–2022 

 Organisationsskiss 

 Plan och exploatering – upprätta detaljplaner  
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 Planarbete 

 Planeringsavdelningens verksamhetskort  

 Projektmodell 2.0 dokument  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för styrning och ledning  

 Riktlinjer interkontroll 

 Risk- och väsentlighetsanalys, kommunövergripande internkontrollpunkter 

 Risk- och väsentlighetsanalys, samhällsbyggnad internkontrollpunkter 

 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

 Strategisk plan 2019–2022 

 Styrkort Kommunfullmäktige 2019–2022 

 Verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 

 Årsredovisning 2021 Uddevalla kommun 

 Avfallsplan – Renhållningsordning för Uddevalla kommun 

 Bostadsförsörjningsprogram – Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Cykelplan  

 Energiplan 2015–2019  

 FÖP Lyckorna 1990-11-13, §235 

 FÖP Staden Antagande 2017-10-11 

 FÖP Uddevalla tätort  

 Gestaltningsprogram för centrala Ljungskile februari 2018 

 Gestaltningsprogram Uddevalla tätort 

 Kulturmiljövårdsprogram 

 Lokalförsörjningsplan 2020–2030 

 Maritim strategi  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk – antagen 2011-11-09 

 Samhällsbyggnadsstrategi Uddevalla kommun 

 Stadsnatur och parker 2011 12 dec med kartor 

 Stadsnatur och parker, delrapport till fördjupning av kommunens översiktsplan, feb 1994 

 Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun 2013 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 

 VA-strategi, antagen 2015-12-09 §307 

 Digital grundkarta 2021 

 Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning  

 Gemensam handbok 

 Handbok för avfallsutrymmen 2018 

 Krav geodata 2D-skickas till konsult  

 Rutinbeskrivning förvaltningens kvalitetsgranskning  

 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning 
 Översiktsplan  

 

Protokoll kommunstyrelsen  

 Protokoll 2022-01-26 

 Protokoll 2022-02-23 

 Protokoll 2022-03-30 

 Protokoll 2022-04-27 

 Protokoll 2022-05-25 

 Protokoll l 2022-06-22 



 
 

25 

 Protokoll 2022-08-31 

 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokoll 2022-01-25, omedelbart justerad §13 

 Protokoll 2022-01-25 

 Protokoll 2022-02-15 

 Protokoll 2022-03-22, omedelbart justerad §96 

 Protokoll 2022-03-22  

 Protokoll 2022-04-21 

 Protokoll 2022-05-17, omedelbart justerad §178 

 Protokoll 2022-05-17 

 Protokoll 2022-06-16, omedelbart justerad §§229–230 

 Protokoll 2022-06-16 

 Protokoll 2022-07-07 

 Protokoll 2022-08-30 
 

Dokumentation för stickprov - Folkets Park 

 Beslut 2007-11-15 §327 

 Beslut 2010-01-21 §20 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan 2012-08-31 

 Junogatan-Gbgvägen cirkulation 

 Parkgatan-Gbgvägen cirkulation 

 Planbeskrivning, antagande 2013-04-10 

 Plankarta 2013-04-10 

 Trafikbullerutredning 2012-08-27 

 Exploateringsavtal folkets park och cirkusplatsen 

 Exploateringsavtal  

 Folketshus Bygglov Hus A+B 

 Folketshus Bygglov Hus C 

 Folketshus Bygglov Hus D1 och D2 

 Folketshus Bygglov Hus E till H2 

 Folketshus Ritning Hus E till H2 

 Plankarta Folkets park och cirkusplatsen ex pl avtal 

 Protokollsutdrag KF 2013-04-10 §43 

 Protokollsutdrag KS 2013-03-27 §70 

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2013-02-02 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2013-02-21 
 

Dokumentation för stickprov - Ljungskileskolan  

 Planbeskrivning LJ16 

 Plankarta A3 LJ16 
 Plankarta del 2 i A3 LJ16 

 Planbeskrivning LJ21 

 Plankarta LJ21 

 Beslut BUN 2019-04-23 §61 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 227 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Ljungskileskolan Trafikutredning 2019-11-28 
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 Parkeringsnorm för Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Samhällsplaneringsutskottets protokollsutdrag 2019-09-03 § 44 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla Kommun 2017-08-31  

 Undertecknat samverkansavtal inklusive bilagor mellan Uddevalla Kommun och Hemsö 

fastigheter AB 

 Beslut BUN 190821 §98 

 Beslut KS 2020-10-28 §319 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18, komplettering 2017-08-18 

 BUN lokalförsörjningsplan 2019–2029 

 Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 

 Förstudie Ljungskileskolan 2019-03-25 

 Förstudie NY F-9 skola och förskola i Ljungskile 

 Kompletterande förstudie Ljungskileskolan 2019-05-14 

 Ljungskile Lokalprogram 7-9 2 uppdaterat 

 Ljungskile Lokalprogram F-6 2 uppdaterat 

 Tjänsteskrivelse BOU Ansökan om planbesked och förstudie  

 Tjänsteskrivelse BOU Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 

Ljungskileskolan 2020-2027 

 Tjänsteskrivelse Utredning av skollokalbehov Ljungskile-Forshälla-Råssbyn 

 Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan 

 Bestämmelser och rekommendationer  

 Gällande planer Ljungskile  

 Kulturmiljövård Ljungskile  

 Ljungskile beskrivning del 1 

 Ljungskile beskrivning del 2 

 Markanvändning  

 Miljöskydd Ljungskile  

 Riksintressen Ljungskile  

 Service o fritid Ljungskile  
 
Dokumentation för stickprov- Rimnersvallen  

 Behovsanalys 2021-01-18, Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

 Beslut KF 2021-09-08 §167 

 Beslut KF 2021-10-13 §211 

 Veidekke (Nordr) begäran om förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget 2020-09-04 

 Tjänsteskrivelse KLK 2020-11-04  

 Beslut 2011-05-19 §216 dNr 2011 967 

 Bygglov dNr 2009 0492 

 Bygglov dNr 2010 1106 

 Samrådsprotokoll 2011-02-15 dNR 2010 3028 

 Slutbevis 2011-09-07 dNr 2009 3889 

 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad 2011-05-06 

 Beräkning av trafikbuller 

 Detaljplan Östberget antagen 1991-09-10 §150 

 Illustrationskarta deltaplan Östberget 

 Planbesked  

 Plankarta detaljplan Östberget  

 Vägtrafikbuller 3K Akustikbyrån 



 
 

27 

 Beslut KF 2015-09-09 §202  

 Beslut SBN 2015-03-19 §108 

 Markanvisningsavtal Östberget  

 Protokoll KS 2015-08-26 §266 

 Tjänsteskrivelse KLK 2015-08-24 

 Beslut KF 2017-12-13 §325 

 Beslut KS 2017-11-29 §278 
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Bilaga 5: Prioriteringsordning av detaljplaner   

 

1. Detaljplaner med prioritet 1 är samhällsviktiga fastigheter såsom skola och social omsorg 

och har målsättningen att vara klar omkring två år efter startmöte. När startmötet påbörjas 

är anhängigt kommunstyrelsens beslut i planbeskedet när planen beräknas vara klar.  

2. Detaljplaner med prioritet 2 är mindre kommunala och privata exploateringen i centrumnära 

lägen samt exploateringar som delvis stöder samhällstrategin. Målsättningen är att planen 

ska vara klar inom tre till fyra år från startmötet.  

3. Detaljplaner med prioritering 3 är planer som bedöms ha ett lågt samhällsstrategiskt 

intresse samt planer som inte stöds av översiktsplanen eller andra bärande dokument, 

men som bedöms kunna vara viktiga för exploatören att genomföra. Målsättningen är att 

ha ett långsiktigt slutdatum för genomförande.  

 



Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har EY genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och
trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens
detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.

Inledning | Bakgrund, syfte och revisionsfrågor

Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en förstudie
avseende detaljplaneprocessen. Förstudien visade risk för
bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det
saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna
ska göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll
och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning
av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. Kommun-
revisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå
vidare med exploatering och beviljande av bygglov på äldre
detaljplaner. Revisionen har sett att äldre detaljplaner kan ha
effekt på trafiksituationen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnads-
nämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av
kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen
har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och
exploateringar på äldre detaljplaner.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

• Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering
för framtagande av detaljplaner
• Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den
takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt?

• Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detalj-
planarbetet och tillhörande beviljande av bygglov/
exploateringar?

• Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av
detaljplanearbetet?

Resultat | Viktiga iakttagelser styrning

• Det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för
efterlevnad av plan- och bygglagen. Det sker också ett aktivt
arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen
genom månadsvisa möten.

• Det finns en tydlig prioritering för framtagande av nya detalj-
planer som bygger på kommunens översiktsplan. Nämnden
följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner.

• Kommunen har långa handläggningstider för detaljplaner
samtidigt som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov
av översyn. Den långa handläggningstiden och det höga
antalet äldre detaljplaner innebär en risk för att exploatering
sker på äldre detaljplaner utan analys.

• Granskningen visar att handläggningstider för detaljplaner är
bland de längre och ökar i jämförelse med i liknande
kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre
detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete.

• Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen
samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare.
Det behöver inte innebära att enheten har otillräckliga
ekonomiska och personella resurser, men det saknas enligt
vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är
tillräckliga för enhetens uppdrag.

• Därtill visar granskningen att nämnden har identifierat en risk
för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella
resurser ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att
det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxttakt.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!



Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering

• Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner.
Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i
planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt
vid granskning.

• Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en
riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering
eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplaner. Det finns
risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till
dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner
som exploateras av privata aktörer.

• Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att
påverkas av exploateringen så länge en privat exploatör
håller sig inom detaljplanens ram.

• Det saknas även rutin för beredning och riskanalys inför
beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det
finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och
exploatering på äldre detaljplaner inte genomförs.

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång
genomförts av bygglov/exploateringar i fyra detaljplaner.
Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på hur arbetet
med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och
beslut om investering och/eller exploatering inom utvalda
detaljplaner. Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts
inför valet att bygga på äldre detaljplaner. Det är inte olovligt
att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre
detaljplaner. Därför bör det noteras att röd markering i kontroll-
punkter inte nödvändigtvis är att betrakta som felaktigt eller
strida mot lag eller regler.

Till höger listas de viktigaste resultaten från stickprovs-
granskningen av Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och
Ljungskileskolan.

Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering (forts.)

• Tre av fyra detaljplaner innehåller en analys kring trafik-
påverkan vid genomförande av detaljplaner. Den fjärde
detaljplanen har en kartläggning av trafiksituationen vid
framtagandet av detaljplan, men saknar analys av detalj-
planens påverkan på trafiken och vägnätet.

• Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens
genomförande tid, i två fall efter genomförandets tid och en
detaljplan saknar genomförandetid.

• I tre fall saknas dokumenterade övervägande samt riskanalys
kopplat till beslutet att exploatera på äldre detaljplan. I ett fall
för en detaljplan vägts mot vikten av att renoveringen av
Rimnersvallen sker snart.

• För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar
inför beslut om bygglov och/eller exploatering.

För mer utförlig info om stickprovet, se huvudrapporten

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 



Resultat | Viktiga iakttagelser uppföljning 

• Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detalj-
planer.

• Nämnden arbetar numera aktivt med och följer upp
prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt.

• Vi ställer oss frågande till den tilltänkta processen med att
kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detalj-
planer, eftersom detaljplanearbetet inryms i samhälls-
byggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente.

• Det finns brister i nämndens uppföljning av effektivitet i
planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa
handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande
planer

• Det är inte tydligt i uppföljningen om nämnden når
fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen.

• Nämnden har inte följt upp eller vidtagit åtgärder för att
analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov
justera ekonomiska och personella resurser eller effektivisera
handläggningsprocessen.

Slutsats | Rekommendationer

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller
trafikplaneringen vid exploatering inom äldre detaljplaner,
handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att
inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning
och uppföljning.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden:

• Inventera ekonomiska och personella resurser för att säker-
ställa en kapacitet för att klara av uppdraget att effektivisera
detaljplanprocessen samt se över och förnya äldre detalj-
planer.

• Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte
att vidta eventuella åtgärder för högre effektivitet i detalj-
planprocessen.

• Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att
förnya äldre detaljplaner.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen:

• Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt
beaktas vid beslut om investering inom äldre detaljplaner
utförda av privat aktör.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Slutsats | Samlad bedömning

• Vår sammanfattade bedömning är att samhällsbyggnads-
nämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning
av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att
nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av
att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxt takt.

• Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen
beaktas inom nuvarande detaljplanprocess. Däremot bedömer vi
att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt har säkerställt
att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut
om investering inom äldre detaljplaner utförda av privata
aktörer.



Till: Kommunfullmäktige 
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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma 

om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens 

detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och 

exploateringar på äldre detaljplaner.  

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden:  

- delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

- inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta 

kommunens tillväxttakt. 

- säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande detaljplanearbete.  

- inte säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen 

vid exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Anmälan av revisionsrapport 2022- Uppföljande granskning av 

2020 års fördjupade granskningar 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska och följa upp 2020 års fördjupade granskningar i 
syfte att analysera hur revisionens rekommendationer har tagits om hand av nämnderna. 
 
I granskningarna 2020 lämnades sammanlagt tre rekommendationer till 
kommunstyrelsen, fem rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och en 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en uppföljning av 2020 års fördjupade granskningar. 

Uppföljningen har genomförts inom ramen för kommunrevisionens grundläggande granskning. 

Den uppföljande granskningen omfattar följande granskningar: 

 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 Granskning av inköp och upphandling 

 

I granskningarna lämnades sammanlagt tre rekommendationer till kommunstyrelsen, fem rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden 

och en rekommendation till socialnämnden.  

1.2. Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit åtgärder utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer.  

1.3. Metod 

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. Skriftliga frågor har ställts till berörd förvaltning. De skriftliga 

frågorna har utgått från de rekommendationer som lämnades i respektive granskningsrapport samt styrelse och nämnders ursprungliga svar till 

revisionen. 
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2. Uppföljning av granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av 

investeringsprojekt. Granskningens samlade bedömning var att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt ovanstående. 

Granskningen visade på brister kopplat till den ekonomiska uppföljningen och nämndernas beställningar och behovsanalyser. 

2.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden 

Rekommendation Nämndens svar på granskningen, 2020 Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Kommunicera och förankra 
investeringsprocessen med 
kommunens nämnder och 
förvaltningar i syfte att stärka 
efterlevnad av beslutade 
riktlinjer, kvaliteten i 
nämndernas beställningar och 
därigenom framdriften av 
kommunens investeringar. 

Nämnden svarar att arbetet med att kommunicera och 

förankra investeringsprocessen brett i nämnder och 

förvaltningar är pågående, men att det är viktigt att 

poängtera att det är kommunledningskontoret som äger 

och förvaltar investeringsprocessen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar 

däremot projektmodellen för investeringsprojekt och har 

under året arbetat med att uppdatera modellen med fokus 

på roller, ansvar och överlämningar mellan enheter och 

avdelningar.  

 

Nämnden svarar att implementering av projektmodellen 

pågår i förvaltningen. Representanter från förvaltningen 

samarbetar med ansvariga tjänstepersoner för 

lokalförsörjningsprocessen för att ytterligare klargöra de 

tidiga skeendena av projektmodellen. 

Förvaltningen svarar att allt eftersom de arbetar enligt 

projektmodellen blir de olika förvaltningarna mer 

engagerade i investeringsprocessen genom de 

arbetsgrupper som skapas i enlighet med projektmodellen.  

 

Gemensam planering av investeringsprojekt sker mellan 

avdelningar och förvaltningar för att optimera tid och 

resurser. Samordningsmöten sker varannan vecka mellan 

barn- och utbildningsförvaltningens lokalplanerare, 

enhetschef samt plan och exploateringschef. Sedan 

granskningens genomförande har dessa möten 

genomförts med en tydligare struktur och ökad 

transparens mellan beställare och utförare. Förvaltningen 

beskriver att de under 2023 kommer undersöka om det 

behövs samordningsmöten med fler enheter i kommunen. 

 

Förvaltningen uppger att ett nytt arbetssätt sedan 

granskningen 2020 är att beställningar från övriga 

förvaltningar nu görs genom en e-tjänst. Denna e-tjänst 

innehåller ett antal kontrollpunkter som följs upp i ett tidigt 

skede. Detta arbetssätt upplevs ge en tydlighet i uppdrag 

och ansvar hos beställande förvaltning.  

Omhändertagen. 

Nämnden har åtgärdat 

rekommendationen 

inom ramen för sitt 

ansvarsområde. 
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Stärk samverkan med övriga 
nämnder i syfte att säkerställa 
rättvisande kalkyler i 
behovsfasen.  

Nämnden svarar att en ny investeringspolicy och 

investeringsprocess antogs av kommunfullmäktige i 

februari 20181. Den nya policyn syftar till att behovet ska 

vara klarlagt och tydligt definierad med kompletta kalkyler. 

 

Förvaltningen svarar att behovsfasen består av tre steg: 

verksamhetsanalys, behovsanalys och förstudie. De två 

första stegen är verksamhetsknutna och 

samhällsbyggnadsförvaltningens kunnande kommer främst 

till nytta i förstudien.  

 

Förvaltningen beskriver att de arbetar för att säkerställa att 

förstudien är så väl genomarbetad att den är ett bra 

beslutsunderlag gällande ekonomi, tid och genomförande.  

Inte omhändertagen  

Förvaltningen 

beskriver inga åtgärder 

med tydlig koppling till 

rekommendationen. 

Tillse att detaljerad ekonomisk 
uppföljning av investerings-
projekt möjliggörs av de 
systemstöd som används. 

Nämnden svarar att förvaltningen tillsammans med 

ekonomiavdelningen kommer att undersöka möjligheten 

att anpassa sina system samt förtydliga rutiner och 

riktlinjer för ekonomisk uppföljning. 

Kommunledningskontoret har tagit fram nya mallar för 

delårsbokslut och årsbokslut för investeringsuppföljning. 

Kommunens nuvarande system för ekonomi stödjer enligt 

kommunledningskontoret inte en ändamålsenlig 

projektuppföljning. Ekonomikontoret ser därför över 

möjligheterna att använda kommunens beslutsstödsystem 

Power BI till projektuppföljning. 

 

Under hösten 2022 har en grupp bildats bestående av 

ekonomer och verksamhetsutvecklare. Gruppen har som 

uppgift att utveckla de rapporter som används för 

uppföljning av investeringsprojekt. 

Inte omhändertagen 

Det pågående arbetet 

har ännu inte resulterat 

i att åtgärda 

rekommendationen. 

Säkerställ att den uppföljning 
som nämnden tar del av 
avseende investeringsprojekt 
är på rätt nivå och ges med 
framförhållning. 

Nämnden svarar att förvaltningen tillsammans med 

ekonomiavdelningen kommer att undersöka möjligheten 

att anpassa system samt förtydliga rutiner och riktlinjer för 

ekonomisk uppföljning. Detta beskrivs som en förutsättning 

för att kunna säkerställa att uppföljningen som nämnden 

tar del av är på rätt nivå och ges med framförhållning.  

Sedan granskningen 2020 beskriver förvaltningen att 

uppföljningen har förbättrats och fokuseras på eventuella 

avvikelser mot beslutad investeringsplan.  

 

Vidare uppges förvaltningen ha börjat med en mer 

systematisk uppföljning av investeringsprojekt i 

controllerrapporterna, vilket beskrivs som en förbättring 

från 2020. 

Delvis 

omhändertagen  

Nämnden har utvecklat 

sina arbetssätt men 

har inte anpassat 

system eller riktlinjer.  

 

 

 

 
1 De fyra investeringsprojekt som granskades inom ramen för den ursprungliga granskningen påbörjades innan den nya investeringspolicyn antogs. 
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3. Uppföljning av granskning av inköp och upphandling 
Syftet med granskningen var att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 

enlighet med upprättande avtal. Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare var bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill var 

granskningens bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättande ramavtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömdes ha säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättande ramavtal. 

3.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen 

Rekommendationer  Kommunstyrelsens svar på granskningen, 
2021 

Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 
 

Vår bedömning 

Vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kraven i lag om offentlig 
upphandling och kommunens 
egna rutiner efterlevs. 

Kommunstyrelsen svarar att under 2018 genomförde 

kommunen en fördjupad förstudie om en framtida 

inköpsorganisation. Målsättningen med förstudien var att 

öka förutsättningarna för att all varu- och tjänsteanskaffning 

ska ske på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagstiftning 

samt tydliggöra aktiviteter och roller i kommunens 

inköpsprocess. 

 

Därefter har ett arbete pågått med att utforma och bygga 

upp en inköpsorganisation samt att öka uppföljning av 

gjorda inköp. Detta arbete har pågått i olika takt på 

respektive förvaltning bland annat genom att förtydliga 

rollen för förvaltningarnas inköpssamordnare samt minska 

antalet beställare. 

 

Vidare har under 2020 en modell för inköpsanalys införts i 

kommunens beslutsstödsystem för att kunna följa upp 

avtals-/leverantörstrohet. 

Kommunledningskontoret svarar att två inköpare 

anställdes i mars 2022 som arbetar med inköpsstöd åt 

förvaltningarna med direktupphandlingar. De nya 

inköparrollerna ger ett utökad stöd och informerar om att 

konkurrensutsättning ska göras och följer upp att så sker.  

 

Uppdatering av mallar i direktupphandlingsmodulen har 

även genomförts. Därtill har ett beslutsstödsystem/ 

analysverktyg lanserats där avtalstrohet och 

förvaltningarnas inköp följs. Förvaltningen uppger att de i 

beslutsstödsystemet ser att avtalstroheten ökar 

kontinuerligt från år till år.  

 

Omhändertagen 

Styrelsen har åtgärdat 

rekommendationen 

inom ramen för sitt 

ansvarsområde. 
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Se över användarvänlighet 
och rutiner för hanteringen av 
kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att 
katalogens hålls uppdaterad 
med samtliga tillämpliga avtal. 

Kommunstyrelsen svarar att det pågår ett arbete med att 

registrera de avtal som i dagsläget inte finns i kommunens 

avtalskatalog.  

Kommunledningskontoret svarar att de nya inköparna 

arbetar enligt en ny rutin för att lägga in samtliga 

ram- och löpande avtal samt förvaltningsspecifika avtal i 

avtalskatalogen. Inköparna går månatligen igenom 

genomförda direktupphandlingar i direktupphandlings-

modulen och vilka avtal som behöver föras in i 

avtalskatalogen. Vid svarstillfället hade utöver ramavtal 

och andra löpande avtal 258 direktupphandlingar lagts in i 

avtalskatalogen. 

Omhändertagen 

Styrelsen har åtgärdat 

rekommendationen 

inom ramen för sitt 

ansvarsområde. 

Säkerställ att rutiner utarbetas 
för hantering av inköp där 
undantag från lag om offentlig 
upphandling samt 
kommunens riktlinjer av olika 
skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till 
kommunstyrelsen mot 
bakgrund av de iakttagelser 
som gjorts avseende 

socialnämnden.  

Kommunstyrelsen svarar att det i budgetarbetet för 

kommande flerårsplan finns äskande om resurser för ett 

centralt inköpsstöd för att öka kvaliteten i inköpsprocessen.  

Kommunledningskontoret svarar att ett utökat stöd finns i 

form av två inköpare som är tillgängliga för utbildning, 

support, stöd och hjälp. Inga nya rutiner har tagits fram. 

Förvaltningen uppger att det efter ändring av 

upphandlingslagstiftningen i februari 2022 är tydligare när 

direktupphandling får tillämpas. 

Inte omhändertagen 

Ett utökat stöd finns, 

men det saknas 

fortsatt rutiner med 

koppling till 

rekommendationen 
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3.2. Uppföljning av lämnad rekommendation till socialnämnden 

Rekommendation  Nämndens svar på granskningen, 2021 Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kraven i lag om offentlig 
upphandling och kommunens 
egna rutiner efterlevs.  

Socialtjänsten kommer från och med augusti 2021 att 

anställa en inköpssamordnare på deltid som får till uppgift 

att vara verksamheten behjälplig med direktupphandlingar 

och bevaka att lag om offentlig upphandling och 

kommunens egna rutiner efterlevs.  

Förvaltningen beskriver att inköpssamordnaren har bidragit 

till att direktupphandlingar följer kraven i lag om offentlig 

upphandling och kommunens egna rutiner genom att vara 

ett stöd till verksamheter som behöver göra 

direktupphandlingar. Genom inköpssamordnaren beskriver 

förvaltningen att det finns ett tätare samarbete än tidigare 

med den centrala inköpsfunktionen. Inköpssamordnaren 

dokumenterar i direktupphandlingsmodulen samt diarieför i 

Ciceron. 

 

Därtill har kommunen utvecklat ett beslutstöd där 

avtalstrohet kan följas. 

Omhändertagen 

Nämnden har åtgärdat 

rekommendationen. 
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3.3. Uppföljning av rekommendation lämnad till samhällsbyggnadsnämnden 

Rekommendation Nämndens svar på granskningen, 2021 
 

Förvaltningens svar i uppföljning, 2022 Vår bedömning 

Utveckla arbetet med 
direktupphandlingar så att 
kommunens egna rutiner 
efterlevs. 

Nämnden svarar att de har tidigare kontrollerat 

direktupphandlingar inom ramen för internkontrollen där 

vissa brister identifierades även då. Flera insatser har 

gjorts för att förbättra efterlevnaden av kommunens 

riktlinjer. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att 

göra riktlinjer kända.  

 

Genom att använda direktupphandlingsmodulen 

säkerställs att konkurrensutsättning och dokumentation 

sker på rätt sätt. Förvaltningen avser att genomföra en 

informationsinsats för att öka användandet av 

direktupphandlingsmodulen. För att följa upp vidtagna 

åtgärder kommer direktupphandling att föreslås som en 

kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan 2022.  

Förvaltningen svarar att sedan granskningens 

genomförande 2020 har två inköpare anställts på 

upphandlingsenheten som har stärkt kommunens arbete 

med direktupphandlingar. Med stöd av inköparna har 

verksamheterna genomfört direktupphandlingar, vilket har 

bidragit till att efterlevnaden av rutiner och riktlinjer stärkts. 

Varje månad samordnar inköparna möten med alla 

kommunens inköpssamordnare vilket har skapat ett bra 

forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.  

 

Inköpssamordnaren har arbetat uppsökande mot de som 

genomför direktupphandlingar inom förvaltningen för att öka 

medvetenheten om vilket stöd som finns genom både 

direktupphandlingsmodulen och inköpsstödet samt generellt 

vilka rutiner som gäller. Information om modulen har även 

lagts upp på intranätet. Förvaltningens bedömning är att den 

absoluta majoriteten av direktupphandlingar görs genom 

direktupphandlingsmodulen.  

 

I internkontrollplan 2022 finns en kontrollpunkt om att 

kontrollera efterlevnaden av Uddevallas kommuns 

upphandlings- och inköpspolicy samt tillämpningsanvisning 

för direktupphandling. 

Omhändertagen 

Nämnden har åtgärdat 

rekommendationen. 
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4. Slutsatser  
Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder styrelsen och nämnderna vidtagit utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas 

rekommendationer. Den uppföljande granskningen visar att nämnderna i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 

2020 års granskningar. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms delvis ha omhändertagit rekommendationerna. 

Utifrån den uppföljande granskningen bedömer vi att följande rekommendationer kvarstår: 

Kommunstyrelsen. Granskning av inköp och upphandling. 

 Säkerställ att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika 

skäl kan vara aktuella. Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts avseende 

socialnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

 Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i behovsfasen. 

 Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de systemstöd som används. 

 Säkerställ att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning. 

Göteborg den 2 november 2022 

     
Andreas Haugen    Thomas Edin  

Verksamhetsrevisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 

Mikaela Bengtsson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Källförteckning 
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 Svar från samhällsbyggnadsnämnden, inkomna 2020-12-02 

 Uppföljande svar från samhällsbyggnadsförvaltningen, inkomna 2022-09-05 

Granskning av inköp och upphandling 

 Svar från kommunstyrelsen, inkomna 2021-04-17 

 Uppföljande svar från kommunledningskontoret, inkomna 2022-09-05 

 Svar från samhällsbyggnadsnämnden, inkomna 2021-09-16 

 Uppföljande svar från samhällsbyggnadsförvaltningen, inkomna 2022-09-05 

 Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 

 Svar från socialnämnden, inkomna 2021-03-04 

 Uppföljande svar från socialförvaltningen, inkomna 2022-09-05 



 

 

 
 

 
   

          2022-11-02 

 

Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunfullmäktige 

  

  

  

Uppföljande granskning 2022 

 

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av de fördjupade 

granskningar som genomfördes 2020. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma om 

berörda nämnder vidtagit åtgärder utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer. 

I granskningarna lämnades sammanlagt tre rekommendationer till kommunstyrelsen, fem 

rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och en rekommendation till socialnämnden. Den 

samlade bedömningen är att nämnderna i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som 

lämnades i 2020 års granskningar. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms delvis ha omhändertagit 

rekommendationerna.  

Följande rekommendation som lämnades till kommunstyrelsen i 2020 års granskning bedöms 

kvarstå: 

• Säkerställ att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om offentlig 

upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. Rekommendationen 

ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts avseende 

socialnämnden.  

Följande rekommendationer som lämnades till samhällsbyggnadsnämnden i 2020 års 

granskning bedöms kvarstå: 

• Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler i 

behovsfasen. 

• Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de 

systemstöd som används. 

• Säkerställ att den uppföljning som nämnden tar del av avseende investeringsprojekt är på rätt 

nivå och ges med framförhållning. 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2022-12-05 till handlingarna. 
 
2022/525 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige, Johanna Jonäng 
 
2022/07 
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
SoL och LSS 
 
322494 
Mediapoolen AB styrelseprotokoll 22-10-31 
 
322495 
Mediapoolen AB periodrapport januari till september 2022 
 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt råd, protokoll 2022-10-27 
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, gemensamt råd, protokoll 
2022-10-27 
 
2022/525 
Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut om  ersättare för Mattias Johansson 
kommunfullmäktige, ny ersättare är Johanna Jonäng (C) 
 
2021/596 
Förslagsställaren önskar i sitt medborgarförslag parkeringsplatser utanför Södertulls 
äldreboende. I omgivningen finns många parkeringar på allmän plats samt ett privatägt 
parkeringshus. Kommunen har ingen mark i området som kan nyttjas till parkering för 
äldreboendet då den mesta marken är antingen allmän platsmark eller Parkmark. 
Kommunen kan därför enbart hänvisa till de allmänna parkeringarna i området som 
ligger på antingen allmän plats eller privata ytor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 
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2021/472 
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att på gång- och cykelbanan mellan 
Visvägen och Fjällvägen kommer cyklister i hög fart och han ser en olycksrisk på denna 
sträcka. Förslagsställaren önskar att någon form av hinder sätts upp för att förhindra 
olyckor. Förvaltningen har noterat att cyklar kommer i hög fart på denna gång- och 
cykelbana och ser detta som en bra åtgärd. Förvaltningen kommer att åtgärda detta 
omgående. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja medborgarförslaget 
 
 
2021/359 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att det körs bilar samt mopeder på 
gång- och cykelbanan mellan Solhagavägen och Anfasterödsvägen i Ljungskile och 
föreslår att hinder placeras ut. Förvaltningen arbetar aktivt med att placera ut hinder på 
gång- och cykelbana för att förhindra biltrafiken och ser positivt på förslaget om hinder 
på denna sträcka. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja medborgarförslag. 
 
2021/313 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att det i samband med den nya 
brandstationen i Ljungskile bör göras en mindre ombyggnad för att göra säkrare och 
bättre uttryckningsväg i Ljungskile. Förslaget är att öppna upp Vällebergsvägen norrut 
mot Uddevallavägen, om möjligt med rödljus för korsande fordon i samband med 
utryckning, för att minska utryckningstiden. Räddningstjänsten anser att man ej behöver 
göra dessa åtgärder då utryckningsvägen som finns i dag fungerar bra. Förvaltningen 
har heller inte fått in någon synpunkt från räddningstjänsten angående brister på denna 
utryckningsväg. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2021/434 
Förslagsställaren önskar att Uddevalla kommun ska sätta upp en till bänk och ett bord 
på Skansberget i anslutning till den befintliga dammen. I området finns redan i dag två 
bänkar vilket förvaltningen bedömer som tillräckligt. Någon komplettering är i 
dagsläget därför inte aktuellt. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
2021/435 
Förslagsställaren önskar att Uddevalla kommun ska sätta upp en parkbänk längs 
Lelången i höjd med hundrastgården. I kommunen finns idag cirka 400 parkbänkar 
varav 5 är placerade längs Lelången. Antalet parkbänkar längs sträckan bedöms av 
förvaltningen som tillräckligt. Att placera ut ytterligare bänkar längs sträckan är inte 
aktuellt i dagsläget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat. 
 
2021/469 
Förslagsställaren önskar att statyn av Karl X på torget ska rengöras. Förvaltningen 
rengör sockeln på statyn vid behov. Själva statyn ändrar färg och kan upplevas smutsig, 
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detta beror dock på en naturlig ärgning av metallen. Förvaltningen rengör inte själva 
statyn. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2021/249 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag och kompletterade mailkonversation 
med tjänsteperson om att förlänga broräcket över gångtunneln på Boxhultsvägen i höjd 
med korsningen till Skogslyckan. En förlängning av räcket är inget krav enligt 
Trafikverkets regler för vägar och gators utformning, VGU utgåva 2022:001. Det skulle 
innebära en investering på uppskattningsvis 100 000 kronor samt större påverkan av 
trafikflöde under byggnation. Förvaltningen anser att en förlängning inte är nödvändig 
ur ett säkerhetsperspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 
 
2022/335 
Medborgarförslaget är en önskan att begränsa hastigheten på Dalabergsleden till 30 
km/tim och att införa stopplikt för bussar vid övergångställe och cykelpassage vid 
busshållplats Vindfället. Detta ärende är att betrakta som en ansökan om lokal 
trafikföreskrift och kommer därmed hanteras som en sådan. Samhällsbyggnadsnämnden 
är den nämnd som handhar trafikfrågor och beslut i frågan kommer att tas i ett separat 
ärende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
2022/360 
I sitt medborgarförslag föreslår Johan att sänka hastigheten från 50 km/tim till 30 
km/tim hela vägen förbi Tureborg. Detta ärende är att betrakta som en ansökan om lokal 
trafikföreskrift och kommer därmed hanteras som en sådan. Samhällsbyggnadsnämnden 
är den nämnd som handhar trafikfrågor och beslut i frågan kommer att tas i ett separat 
ärende. Ärendet kommer att lyftas på samma nämnd som detta medborgarförslag. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2022/241 
sitt medborgarförslag föreslår förslagsställaren att sänka hastighetsbegränsningen och 
anlägga farthinder på Anfasterödsvägen, mellan Lyckornavägen och strax söder om 
Hummervägen. Förslagsställaren påtalar även att det saknas trottoar utefter vägen och 
staket/räcke mot gräsytan vid bostadsområdet på Korpemyrsvägen. Idag är 
hastighetsbegränsningen på Anfasterödsvägen 50 km/h, vägen trafikeras av busslinje 
826 och det saknas gång- och cykelbana utefter vägen. Anfasterödsvägen är en 
genomfartsgata samt matargatan till bostadsområden och Ljungskile Golfklubb. Det i 
kombination med att gatan trafikeras med linjetrafik gör att det inte lämpar sig att 
begränsa hastigheten till 30 km/h. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lyfta 
förslaget i samband med kommande budgetdialog för att ta ställning till genomförande 
samt finansiering, samt att anse medborgarförslaget besvarat. 
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2021/387 
Förslagsställaren är intresserad av en ny lokal för sin verksamhet som gäller ett katthem. 
Hon tänker att kommunen eventuellt har en lokal som skulle passa deras syfte. 
Kommunen har ett antal tomma lokaler, men tyvärr skulle ingen av dessa kunna passa 
den typ av verksamhet som förslagsställaren efterfrågar. Efter medborgarförslaget 
inkommit har verksamheten hittat en ny lokal på egen hand. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2021/372 
Förslagsställaren är intresserad av en ny lokal för sin verksamhet som gäller ett katthem. 
Hon tänker att kommunen eventuellt har en lokal som skulle passa deras syfte. 
Kommunen har ett antal tomma lokaler, men tyvärr skulle ingen av dessa kunna passa 
den typ av verksamhet som förslagsställaren efterfrågar. Efter medborgarförslaget 
inkommit har verksamheten hittat en ny lokal på egen hand. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
 
2021/573 
Förslagsställaren listar upp ett antal punkter där han tycker att underhållet är eftersatt i 
Uddevalla kommun. Bland annat fastigheter, gator och vattenledningar. 
Förslagsställaren ifrågasätter hur vi följer upp underhållet i våra fastigheter, och nämner 
även att det finns underhållsystem för detta. Vad gäller det planerade underhållet på 
våra fastigheter har vi ett fastighetsprogram för att kunna planera underhållet. 
Underlaget till vår underhållsplan kommer delvis från detta, men även genom att vår 
personal rör sig i våra fastigheter och har en väldigt god kännedom om skicket på 
byggnaderna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-11-17 § 359, Revidering av 
dokumenthanteringsplan avseende gallring av allmänna handlingar inkomna på papper 
 
2022/412 
Nytt ägaravtal gällande Kommunassurans 
 
2022/567 
Ny ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna Katarina Torstensson 
 
2022/590 
Ny ersättare i kommunfullmäktige för Uddevalla Partiet Klas Gerle 
 
2022/ 
Ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna Mikael Höglind 
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Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-11-23 § 189, revidering av 
dokumenthanteringsplan avseende gallring av allmänna handlingar inkomna på papper 
 
 
2022/374  
Daniel Linsten föreslår att alternativa vägar för allmän trafik ska öppnas mellan Torp 
och centrum i Uddevalla och att ett projekt för att utöka befintlig väg till tre filer åt 
respektive håll ska startas.  
Väg 44 sträcker sig genom Uddevalla men är en statlig väg varför det är Trafikverket 
som ansvarar för denna väg. Kommunen har dock medverkat i flera trafikstudier på 
vägavsnittet mellan Torp och Uddevalla centrum vilket, precis som förslagsställaren 
önskar, resulterat i att kommunen genom avtal med Trafikverket åtagit sig att öppna upp 
alternativa vägförbindelser som komplement till väg 44. Kommunen har dock ingen 
möjlighet att vidta egna åtgärder, som till exempel att starta ett vägbyggnadsprojekt för 
tre filer, på en statlig väg. Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.      
 
2022/389 
Förslagsställaren föreslår att pensionärer från 70 år (eventuellt 65 år) ska kunna åka fritt 
på Västtrafik (eventuellt endast under lågtrafik). Nästan alla kommuner i Västra 
Götaland gör ett så kallat tillköp av seniorkort hos Västtrafik för att kunna erbjuda sina 
äldre fria resor i kollektivtrafiken. Villkoren för seniorkorten varierar mellan 
kommunerna men flertalet tillämpar åldersvillkoret 65 år. I Uddevalla kommun får 
invånare som fyllt 75 år seniorkort. Västtrafik utreder på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen hur utformningen av ett framtida seniorerbjudande skulle kunna se 
ut. Västtrafik kan i nuläget inte kommunicera någon tidplan för uppdraget men gör 
bedömningen att ett nytt erbjudande som tidigast kan komma att införas 2024. 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat genom 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.           
 
2022/254  
Birgitta Glada vill att flexlinjen får en mötesplats på Överbyhöjd i Lanesundsviken. Det 
har byggts många nya bostäder och det bor många äldre sedan tidigare. Det är långt och 
backigt att gå till bussen. Flexlinjen är en flexibel busslinje utan fast linjesträckning som 
opererar inom ett avgränsat område. Varje tur kör efter anrop mellan valfria 
mötesplatser varför varje tur blir unik och avgångs- och ankomsttiderna ungefärliga. 
Om en flexlinje skall operera över ett stort geografiskt område utanför en tätort kommer 
det att behövas fler fordon som genom långa körningar i kombination med låg 
befolkningstäthet får ett mycket lågt kapacitetsutnyttjande. Trafiken skulle i praktiken 
bli en form av taxiservice till höga kostnader. För boende utanför tätorterna/på 
landsbygd finns i stället Närtrafiken. Om bostaden ligger mer än en kilometer från en 
befintlig busshållplats med minst tio avgångar/dag går det att resa med Närtrafik till 
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centralorten eller vissa andra målpunkter. Kommunstyrelsen beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
2022/432 
Förslagsställaren tycker att det bör införas en hastighetsbegränsning om 5 knop i 
passagen mellan Hjältön och Eriksberg, Julius stuga. Många barn samt vuxna badar, 
paddlar och har vattenlek i området och majoriteten av motorbåtar kör i alltför hög fart. 
Det är länsstyrelserna som beslutar om lokala trafikföreskrifter till sjöss. 
Förslagsställaren måste därför framföra sitt förslag till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Det är vanligt att privatpersoner lämnar förslag om fartbegränsningar på sjön men det 
innebär inte alltid att länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter. Generellt gäller att 
trafikanter på sjön ska visa gott sjömanskap vilket bland annat innebär att visa omsorg 
och varsamhet för att undvika olyckor. Sjötrafikanter får inte köra fortare än vad 
omständigheterna tillåter, vilket gäller oavsett om det finns en fartbegränsning eller inte. 
Det är Polisen och Kustbevakningen som har att övervaka farten på vattenområden. 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat genom 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
2022/413 
Förslagsställaren föreslår att stadstrafikens bussar även ska angöra den södra sidan på 
handelsområdet Torp. Äldre personer eller personer med begränsad rörlighet skulle då 
få lättare att ta sig till butikerna på denna sida. Det är, som förslagsställaren är inne på, 
inte kommunen utan Västra Götalandsregionen som genom sitt bolag Västtrafik 
ansvarar för kollektivtrafiken. Busstrafikens linjenät byggs upp och planeras långsiktigt 
och varje förändring görs där den bäst bidrar till målet om fler resor. Stadstrafik 
planeras så att bussfordonen kan utnyttjas maximalt. Nya trafikuppdrag (hållplatser eller 
andra färdvägar) kan innebära att ytterligare bussfordon måste sättas in vilket är 
kostnads-drivande. I det linjenät som planerats för trafikstart sommaren 2024 finns 
ingen hållplats på Torp södra. Kommunledningskontoret föreslår att förslagsställarens 
önskemål skickas till Västtrafik för kännedom. Kommunstyrelsen beslutar att med 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till åtgärd anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB:s extra bolagsstämma 2022-12-05. 
 
Demokratiberedningens protokoll, 2022-1- 
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Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
      X    Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum 
      X    Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Avser rapportering för period:      1 sep – 31 okt  
                                                                             
År: 2022                          Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                             
                                                    
Datum för 
beslut/avbrott

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka

Man/ 
pojke

2021-04-26 21/13 Särskilt boende för äldre X 
2021-05-26 21/15 Särskilt boende för äldre X
2021-10-04 22/3 Särskilt boende för äldre X
2021-11-15 22/4 Särskilt boende för äldre X 
2021-12-22 22/09 Särskilt boende för äldre X
2021-11-02 22/12 Särskilt boende för äldre X 
2022-03-08 22/13 Särskilt boende för äldre X
2022-05-05 22/14 Särskilt boende för äldre X
2022-05-24 22/15 Särskilt boende för äldre X
2022-05-12 22/16 Särskilt boende för äldre X
2022-02-08 22/17 Särskilt boende för äldre X
2022-04-05 22/18 Särskilt boende för äldre X
2022-02-08 22/19 Särskilt boende för äldre X 
2022-04-04 22/20 Särskilt boende för äldre X
2022-04-29 22/22 Särskilt boende för äldre X
2022-05-04 22/23 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-12 22/24 Särskilt boende för äldre X
2022-01-19 22/25 Särskilt boende för äldre X 
2022-03-24 22/26 Särskilt boende för äldre X
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2022-03-23 22/27 Särskilt boende för äldre X
2022-04-01 22/28 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-10 22/29 Särskilt boende för äldre X 
2022-04-08 22/30 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-25 22/31 Särskilt boende för äldre X
2022-04-29 22/32 Särskilt boende för äldre X
2022-05-25 22/33 Särskilt boende för äldre X
2022-05-20 22/34 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-05 22/35 Särskilt boende för äldre X
2022-03-31 22/36 Särskilt boende för äldre X 
2022-04-29 22/37 Särskilt boende för äldre X
2022-04-27 22/38 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-23 22/39 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-15 22/40 Särskilt boende för äldre X
2022-07-14 22/41 Särskilt boende för äldre X
2022-06-03 22/42 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-15 22/43 Särskilt boende för äldre X
2022-06-07 22/44 Särskilt boende för äldre X
2022-06-22 22/45 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-08 22/46 Särskilt boende för äldre X
2022-06-23 22/47 Särskilt boende för äldre X
2022-06-01 22/48 Särskilt boende för äldre X
2022-07-06 22/49 Särskilt boende för äldre X
2022-07-13 22/50 Särskilt boende för äldre X
2022-06-03 22/51 Särskilt boende för äldre X
2022-07-08 22/52 Särskilt boende för äldre X
2022-07-14 22/53 Särskilt boende för äldre X
2022-06-29 22/54 Särskilt boende för äldre X
2022-07-11 22/55 Särskilt boende för äldre X
2022-07-05 22/56 Särskilt boende för äldre X
2022-06-21 22/57 Särskilt boende för äldre X
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2022-06-16 22/58 Särskilt boende för äldre X
2022-06-22 22/59 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-04 22/60 Växelvård X 
2022-06-15 22/61 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-23 22/62 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-18 22/63 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-21 22/64 Särskilt boende för äldre X
2022-07-21 22/65 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-28 22/66 Särskilt boende för äldre X
 



       

 

 
Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS  
 

X   Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
      X   Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Avser rapportering för period: 1 sep – 31 okt    
                                                                             
År: 2022                               Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                     
                                       
                                                                                              
   Person 

Ex 1, 2, 3 
Vilken typ av insats Kvinna/ 

flicka
Man/ 
pojke 

2017-08-22 18/1 Bostad för vuxna X
2019-01-17 20/1 Daglig verksamhet X
2020-04-06 20/65 Daglig verksamhet X
2020-04-06 20/70 Daglig verksamhet X
2020-04-06 20/91 Daglig verksamhet X
2020-06-08 20/100 Boende vuxna X
2021-02-01 21/15 Boende vuxna X
2021-03-30 21/28 Boende vuxna X
2021-05-14 21/33 Boende vuxna X
2021-06-07 21/37 Boende vuxna X
2021-10-07 22/1 Boende vuxna X
2021-07-05 22/7 Kontaktperson X
2021-11-12 22/12 Boende vuxna X
2021-11-11 22/13 Boende vuxna X
2021-11-01 22/14 Daglig verksamhet X
2021-10-26 22/18 Daglig verksamhet X



       

 

2022-01-30 22/21 Bostad vuxna X
2022-03-02 22/22 Kontaktperson X
2022-06-14 22/23 Bostad vuxna X
2022-06-04 22/24 Bostad vuxna X
2021-09-21 22/25 Daglig verksamhet X
2022-03-25 22/26 Bostad vuxna X
2022-03-11 22/27 Kontaktperson X
2022-03-11 22/28 Kontaktperson X
2022-04-14 22/29 Kontaktperson X
2021-04-26 22/30 Daglig verksamhet X
2022-04-13 22/31 Bostad vuxna X
2022-05-10 22/32 Bostad vuxna X
2022-04-27 22/33 Bostad vuxna X
2022-04-01 22/34 Korttidsvistelse X
 



    

Förvaltning 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 5 december 2022 20:35 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Cykelställ hållplats Källdal A 
 
Ditt medborgarförslag: 
Alla bussar stannar vid hållplats Källdal, vilket inte är fallet för hållplats Herrestads skola. Vid hållplats 
Källdal föreslår jag att det byggs ett cykelställ. Fler busslinjer blir mer tillgänglig för alla i Herrestad 
med ett rejält cykelställ.  
 
Det krävs låsbar bur eller dylikt för att stoppa stölder. 
https://www.svenskacykelrum.se/produkter/cykellift/ 
 
Dagens datum: 
2022-12-05 
 
Namn: 
Karl-Göran Sundvall 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-12-05 20.35 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



CYKELLIFT 
Utnyttja hela cykelrummet, inte bara golvytan. Genom att figursy ett system av cykelliftar gör det 
möjligt att montera på väggar och på reglar ut i rummet. Rummets alla kvadratmetrar utnyttjas 
och du kan även skapa passager för att förbättra åtkomst. 
En gashydraulisk arm lyfter lätt upp cykeln och låter den sedan hänga i vertikalt läge. 
Ytförbrukningen per cykel nästa halveras vilket gör att kapaciteten på samma yta ökar med ca 
40%.  Ett större rum avdelas med reglar för att skapa nya cykelplatser. Du kan räkna på antalet 
parkerade cyklar och önskad storlek på passager. 
Du kan också välja gångjärn som tillval vilket gör konstruktionen vikbar mot väggen. Vilket är 
effektivt i t ex smala gångar och runt pelare. 
Liftarna placeras med c/c 400 mm och på två höjdnivåer med 200 mm skillnad. Lägsta takhöjd 
bör vara 2.20 meter. Max lyftvikt: 22 kg. 
  

  Produktblad Cykellift + måttangivelser    

  Ritning Cykellift DWG (CAD) 

     

 

https://www.svenskacykelrum.se/wp/wp-content/uploads/2021/10/PB-SCR-Cykelliftmatt.pdf
https://www.svenskacykelrum.se/wp/wp-content/uploads/v-gcykelst-ll.dwg_.zip
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SE ÄVEN VÅRA ANDRA 
PRODUKTER 
 

RÖRLIGA CYKELKROKAR 
 

 
 

2-VÅNINGSSTÄLL BAS 
 

https://www.svenskacykelrum.se/produkter/rorliga-cykelkrokar/
https://www.svenskacykelrum.se/produkter/rorliga-cykelkrokar/
https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-bas/
https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-bas/


 
 

2-VÅNINGSSTÄLL HYDRAUL 
 

https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-hydraul/
https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-hydraul/


 

OM SVENSKA CYKELRUM 
Svenska Cykelrum är specialister på cykelparkering i inomhusmiljö. Vi behovsanalyserar, 
planerar, ritar och monterar användarvänliga och effektiva lösningar för moderna cykelrum. 

SIDOR 
 Hem 
 Produkter 
 Lösningar 
 Referenser 
 Nyheter 
 Kontakta oss 

KONTAKTA OSS 
Adress: 
Sjöbjörnsvägen 5 
117 67 Stockholm 
Mobil: 0709 581868 
Telefon: 08 6436640 
Epost: info@svenskacykelrum.se 

 
 

tel:+46709581868
tel:+4686436640
mailto:info@svenskacykelrum.se
https://www.facebook.com/Svenska-Cykelrum-501920453174145/
https://www.facebook.com/Svenska-Cykelrum-501920453174145/


Kontakta oss så berättar vi mer:

Svenska Cykelrum  /  Sjöbjörnsvägen 5  /  117 67 Gröndal

Tel kontor 08 - 643 66 40  

Svenskacykelrum.se  /  info@svenskacykelrum.se

Cykellift
Utnyttja hela cykelrummet, inte bara golvytan. Genom att figursy ett system av 

cykelliftar, görs det möjligt att montera på väggar och på reglar ut i rummet. 
Rummets alla kvadratmetrar utnyttjas och du kan även skapa passager för att 

förbättra åtkomst.
En gashydraulisk arm lyfter lätt upp cykeln och låter den sedan hänga i vertikalt 

läge. Ytförbrukningen per cykel nästa halveras vilket gör att kapaciteten på samma 
yta ökar med ca 40%.  Ett större rum avdelas med reglar för att skapa nya cykel-
platser. Du kan också välja gångjärn som tillval vilket gör konstruktionen vikbar 

mot väggen. Vilket är effektivt i t ex smala gångar och runt pelare.
Liftarna placeras med c/c 400 mm och på två höjdnivåer med 200 mm skillnad. 

Lägsta takhöjd bör vara 2.20 meter. Max lyftvikt: 22 kg.



Svenska Cykelrum  /  Sjöbjörnsvägen 5  /  117 66 Gröndal

Tel kontor 08 - 643 66 40  /  Svenskacykelrum.se 

 info@svenskacykelrum.se

CYKELLIFT



Svenska Cykelrum  /  Sjöbjörnsvägen 5  /  117 66 Gröndal

Tel kontor 08 - 643 66 40  /  Svenskacykelrum.se 

 info@svenskacykelrum.se



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 november 2022 16:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Före detta lekplats blir parkeringsplats. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
längst upp på Ekspinnargatan, på Fasseröd, ligger en före detta lekplats. Lekplatsen togs bort för 10-
15 år sedan och är idag en stor grusplan. För att underlätta för besökare på gatan så är det vanligt att 
dom parkerar där. Problemet är bara att parkeringsvakter, titt som tätt, kommer förbi och bötfäller 
ägarna, till stor frustration och oförstående. Parkeringsvakterna råder oss att parkera, i rätt 
körriktning, på gatan istället. 
 
Mitt förslag är att göra det tillåtet att parkera på grusplanen. Detta gör det inte bara enklare för 
besökare, utan även för sopbilar, post, tidningsbud och snöplogar att ta sig fram på gatan eftersom 
det är där vi tvingas parkera idag. 
Även trafiksäkerheten skulle öka eftersom barnen leker på gatan och göms bakom bilarna. 
 
Dagens datum: 
2022-11-20 
 
Namn: 
Martin Andreasson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-11-20 16.32 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 november 2022 12:51 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Byggnation av omklädningshytt 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bad året om och speciellt under vintern har blivit något av en folkrörelse. Fler och fler badar under 
alla årstider. 
Vid Mollön har det byggts en fantastiskt fin brygga där det finns tre stegar vilket är helt underbart. Vi 
är många som träffas och badar på den här fantastiska platsen och det som vi alla önskar är en liten 
badhytt där vi kan byta om och lägga våra kläder vid sämre väder. Önskan är inte något exklusivt utan 
tre väggar, ett tak och några krokar att hänga kläder på. Det här skulle innebära att alla vi som badar 
där kan ta oss sköna dopp lite oftare. 
En badhytt är byggd nere vid Hällebäck, det finns även vid Sörkullen och vid Gustavsberg.  
Skulle det även finnas en vid Mollön skulle det här innebära ett större utbud av bad under årets 
årstider och det kommer då att finnas i olika riktningar i Uddevalla kommun. 
Många tack på förhand. 
MVH 
Maria Bäckman 
 
Dagens datum: 
23 november 2022 
 
Namn: 
Maria Bäckman 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-11-23 12.50 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



 

Medborgarförslagets ärende: 
Relaxavdelning nya simhallen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Relaxavdelning nya simhallen 
 
Dagens datum: 
221114 
 
Namn: 
Peter Carlström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-11-14 12.08 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



Peter Pan <peca80@hotmail.com>                                                                             tis 2022-11-15 09:41 

 

 

 

 

Relaxavdelning på simhallar är ett känt begrepp.Där finns ofta torrbastu,fuktig bastu, 

ångbastu,bubbelpool och vilstolar.Barn får komma dit i vuxet sällskap.Ofta beläget i en våning ovan 

simhallen.Har aldrig sett ett nybyggt bad utan relaxavdelning.? 

Skickat från min iPhone 

 

 

14 nov. 2022 kl. 13:35  

  

Hej Peter 

Vi har mottagit ditt medborgarförslag om relaxavdelning nya simhallen, vi skulle vilja att du 

preciserar vad du menar med ditt förslag, ex vad relaxavdelningen ska innehålla osv,  så blir det 

lättare att handlägga detta om det finns mer information till förslaget. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Avdelningen för juridik och administration 

………………………………………. 

Kommunledningskontoret 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla  

Tel: +46522696000 

  

  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2F&data=05%7C01%7Cellinor.olsson-andersson%40uddevalla.se%7Cb0603963d71d4202356a08dac6e52b6d%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C638040984851633100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=XcCfJijVWnavQBCkizxcoY0IWsE3QkjVMCzKOPU4v8w%3D&reserved=0


Medborgarförslagets ärende: 
Rast och lek gård för hundar 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bor i Misteröd Herrestad med och saknar ett inhägnat område, där hundar kan träffas och leka med 
eller utan koppel. Vi möter många hundägare varje dag och många har som vi önskat att det skulle 
finnas ett inhägnad  på detta område, så hundarna kan få leka mm. Det finns bra  grönområden som 
skulle passa för detta förslag. 
 
Dagens datum: 
2022-11-08 
 
Namn: 
Lise-Lotte Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-11-08 12.55 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 25 november 2022 22:36 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hastighetsbegränsningar  
 
Att kommunen verkar för att en högsta hastighet på 70 km/tim införs på stadsmotorvägen. 
 
Allt för att skapa en bättre och säkrare miljö i Uddevalla. 
 
Dagens datum: 
Fredagen 25 november 2022 
 
Namn: 
Ulf G. Eriksson 
 
Adress: 
Skolgatan 7 
 
Postnummer och ort: 
451 31 Udddevalla 
 
E-post: 
ulf.geriksson@telia.com 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-11-25 22.35 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 

mailto:ulf.geriksson@telia.com
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