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Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. 
Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver 
öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete 
mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver 
vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar 
på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Aktörer som bidrar till genomförandet av strategin är näringslivet och dess 
organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och 
forskningsinstitut, civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen 
och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, och 
strategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Tillsammans för en 
hållbar utveckling 
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTRA GÖTALAND TILL ETT FÖREDÖME 

FÖR OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

BYGGA 
KOMPETENS 

STÄRKA 
INNOVATIONSKRAFTEN 

KNYTA SAMMAN 
VÄSTRA GÖTALAND 

FULLFÖLJDA STUDIER DIGITALISERING 

ELEKTRIFIERING CIRKULÄRA 
AFFÄRSMODELLER 

ÖKA 
INKLUDERINGEN 

STRATEGINS MÅL 

STRATEGINS LÅNGIKTIGA PRIORITERINGAR 

ROBUST OCH SAMMANHÅLLET JÄMLIKT OCH ÖPPET FOSSILOBEROENDE OCH CIRKULÄRT 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 

TVÄRSEKTIONELLA KRAFTSAMLINGARNA 
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Så här läser du den regionala utvecklingsstrategin 

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraft
samlingar och fem vägledande principer: 

• Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av 
att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet konkretiserar vad en 
sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt 
perspektiv.

•   De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de fyra 
viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett 
hållbart samhälle.

• De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras en gång 
per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de 
långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan.

• De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför strategin genom 
att dels inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla 
våra arbetssätt.

Figuren beskriver den regionala utvecklingsstrategins beståndsdelar och hur de 
förhåller sig till varandra. Strategin har ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar och 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Den innehåller också fem vägledande principer 
för genomförandet. 



 
 

Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett 
hållbart samhälle. 



Strategins mål: 
Västra Götaland är ett 
föredöme för omställning 
Nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår 
gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Strategins 
mål pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och det formuleras 
enligt följande: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. 

Med ett hållbart samhälle menar vi att Västra Götaland är robust och samman
hållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 
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Västra Götaland till 

ett föredöme för 
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Robust och sammanhållet 
I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både kända och oförutsedda 
utmaningar och vända dessa till möjligheter. Näringslivet har hög konkurrenskraft 
och en internationell erkänd förmåga att hantera tekniska utvecklingssprång, kom
petensförsörjning och ekonomiska förändringar. Det fnns en god beredskap att 
möta efekterna av ett förändrat klimat och andra omvälvande händelser. Ett samman
hållet Västra Götaland kännetecknas av hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett 
välfärdssystem med en god demokratisk förankring som gör att invånarna känner 
sig trygga. Varje människas potential blir sedd och förverkligad. 

Jämlikt och öppet 
I det jämlika och öppna Västra Götaland deltar varje människa i samhället på 
jämställda och jämlika villkor. Samhället är inkluderande och transparent, och invå
narna känner sig delaktiga. Olika platsers förutsättningar tas tillvara och det fnns 
ett samspel och utbyte mellan platser. Det öppna Västra Götaland är integrerat med 
omvärlden och har ett rikt utbyte nationellt och internationellt. Genom goda rela
tioner och samarbete med våra grannregioner bidrar vi till en hållbar utveckling 
både lokalt och globalt. 

Fossiloberoende och cirkulärt 
I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den privata och ofentliga 
sektorn föregångare som inspirerar och påverkar både det nationella och det inter
nationella miljö och klimatarbetet. Fossila bränslen och material ersätts med resurs
efektiva och biobaserade produkter och tjänster. I ett fossiloberoende och cirkulärt 
Västra Götaland kan och vill invånarna göra hållbara val och bidra med kreativa 
lösningar som begränsar miljö och klimatpåverkan. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Strategins mål 



Förutsättningarna i 
Västra Götaland är goda 
Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och består av 49 kommuner. Länet är 
stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det 
rika natur och kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till 
attraktionskraft i länets alla delar. 

Västra Götalands fyra regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde och 
TrollhättanVänersborgUddevalla som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, 
storlek och funktion. Samtidigt samspelar länets alla platser i ett ömsesidigt utbyte 
med omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och möjligheter. 

Västra Götaland är en öppen och internationellt konkurrensutsatt ekonomi 
som ofta påverkas tidigt av konjunktursvängningar i omvärlden. Sedan fnanskrisen 
2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt, med en koncentration till urbana områden. 
Tack vare globalt verksamma företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt väl
utvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation är Västra Götaland ledande 
inom kunskap, forskning och utveckling. Västsverige är en av de regioner i världen 
som satsar mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekono
mins storlek. 

Tillverknings och tjänsteföretag inom fordon, life science och kemi är inter
nationellt konkurrenskraftiga, där kvalifcerade företags och ITtjänster, byggverk
samhet och besöksnäring är de delar av ekonomin som växer snabbast. Andra starka 
och unika branscher som har stor betydelse i Västra Götaland är livsmedel, textil 
och mode, handel, möbler, flm, dataspel, logistik, maritima verksamheter, fyg 
och rymd. (Läs mer om Västra Götalands förutsättningar i bilaga 1.) 

Samhällsutmaningar som drivkraft 
Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi behöver samtidigt möta ett antal 
regionala och globala samhällsutmaningar. Klimatfrågan och att begränsa den glo
bala uppvärmningen är den mest omfattande utmaningen. Stora system ska ställas 
om. Komplexiteten i fera av samhällsutmaningarna gör att innovativa lösningar 
behöver arbetas fram gemensamt och tvärsektoriellt utifrån Västra Götalands förut
sättningar och styrkor. Näringslivet är viktigt för att bidra till utvecklingen av håll
bara produkter och tjänster som är globalt konkurrenskraftiga. 

Strategin tar sin utgångspunkt i följande samhällsutmaningar: 

• Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska 
mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska klimatpåverkande utsläpp 
inom bland annat transportsektorn.

• Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen ökar. 
Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens inne
bär behov av nya kompetenser.

• Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som riskerar att 
förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar många arbete.

• Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt beroende 
på var i länet de bor.

• De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare 
känner sig inte delaktiga i samhället.

• Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg. 
En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför många lider av 
psykisk ohälsa.
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Ett samlat och strategiskt regionalt 
utvecklingsarbete 
Med utgångspunkt i Västra Götalands förutsättningar och samhällsutmaningar 
ska vi bygga ett hållbart samhälle där vi ligger i framkant. 

De kommande årens arbete behöver fokusera på ett begränsat antal områden 
för att utveckla nya arbetsmetoder som leder till konkreta och varaktiga förändringar. 
Strategin pekar därför ut fyra långsiktiga prioriteringar där förändringstakten 
behöver öka. Samtidigt behöver det breda regionala utvecklingsarbetet fortsätta. 

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är omfattande, strategiskt 
och långsiktigt. Det omfattar utveckling inom kultur och upplevelser, föreningsliv, 
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, forskning och innovation, miljö och 
klimat och internationella samarbeten. Det omfattar även samhällsplanering av 
infrastruktur, bredband, kollektivtrafk och platsers utveckling samt arbete med 
folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Mångfalden av människor och etablerade samarbetsmiljöer ger oss resurser och 
förutsättningar att bygga stabila strukturer och omsätta kunskap i hållbara lösningar. 
Det regionala utvecklingsarbete som kännetecknar Västra Götaland är en styrka för 
att åstadkomma en innovativ omställning till ett hållbart samhälle. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Fyra långsiktiga 
prioriteringar 
Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar fram till 2030: 

Prioriteringarna beskriver de fyra viktigaste områdena där vi behöver samverka 
och göra gemensamma insatser för att klara av att ställa om Västra Götaland till 
ett hållbart samhälle. Det är områden där förändringstakten måste accelerera eller 
där den gemensamma beredskapen för att klara ett antal banbrytande förändringar 
behöver stärkas. 

Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för 
Västra Götalands utveckling och där det behövs samverkan och gemen-
samma insatser för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. 

RUS 

LÅNGSIKTIGT 

ENSKILD 
AKTÖR 

SAMVERKAN 
KRÄVS 

KORTSIKTIGT 

Bygga kompetens 

– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Stärka innovationskraften 

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Knyta samman Västra Götaland 

– för hållbar och förbättrad tillgänglighet

Öka inkluderingen 

– för tillit och sammanhållning
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det fnns fera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad. För att Västra 
Götaland ska bli fossiloberoende och cirkulärt krävs nya kompetenser. Den pågående 
digitaliseringen och automatiseringen förändrar behovet och fördelningen av arbets
uppgifter. Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet behöver 
prioriteras. Vi behöver arbeta systematiskt med kompetensväxling utifrån arbets
marknadens behov. 

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens underlättas av en 
större arbetsmarknad och genom samarbeten mellan utbildningsanordnare, arbets
förmedlingen, arbetsgivare och branschföreträdare. Arbeten med högre utbildnings
krav har under en längre tid koncentrerats till urbana områden och många nyckel
kompetenser fnns i dag på en global arbetsmarknad. För att klara konkurrensen om 
kompetenser och arbetskraft måste Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo 
och verka på. Genom att vidga arbetsmarknaden över region och landsgränser ökar 
möjligheten att hantera och klara omställningen. 

När vissa yrken förändras eller försvinner och andra uppstår behövs nya sätt att 
arbeta med livslångt lärande och bildning. Det gäller exempelvis fortbildning, kom
petensutveckling, validering och strategisk kompetensförsörjning. Här behövs bredd 
och spets inom universitet och högskolor samt utbildning vid folkhögskolor och 
bildning vid studieförbund och föreningar. De gymnasiala och eftergymnasiala ut
bildningarna behöver snabbare anpassa och utveckla sätt att möta de förändringar vi 
står inför. Arbetsmarknaden behöver bli mer jämställd. Det behövs ett aktivt arbete 
för att minska könsstereotypa utbildnings och yrkesval och anpassa utbildningarna 
så att de blir attraktiva för fer invånare. 

Bygga kompetens 
– för bättre kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Att bygga kompetens handlar om att tillgången till 
kunskap och kompetens är avgörande för att samhället 
ska utvecklas. Utbildning och arbete är grunden för att 
människor och företag ska växa, men omställningen 
kräver också att vi lär och agerar utifrån ny forskning. 
När behoven av kompetens snabbt förändras blir 
möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Flera olika insatser krävs för bättre matchning och därmed ökad sysselsättning. Det 
handlar om vidareutbildning och kompletteringsutbildning för personer vars utbild
ningsbakgrund och kompetens inte möter kraven på arbetsmarknaden. Det handlar 
också om att validera kunskap och kompetens, särskilt bland nyanlända invånare. 
Samtidigt behöver både det ofentliga och det privata arbetslivet bli bättre på att ta 
tillvara mångfalden av arbetskraft. 

Såväl den privata som den ofentliga sektorn bromsas av arbetskraftsbrist. 
Det kan leda till att företag fyttar sin verksamhet ut ur landet och att den ofentliga 
sektorn inte klarar sina uppdrag. Enskilda företag har behov av både kvalifcerad 
arbetskraft och att utbilda befntlig personal. I dag saknas bland annat lärare och 
specialistsjuksköterskor, läkare, vård och omsorgspersonal, ingenjörer, program
merare, rörmokare, kockar och lantbrukare. Efterfrågan på kompetens inom fera 
stora yrkesgrupper förväntas dessutom stiga snabbare än utbudet, samtidigt som 
många går i pension och andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att bygga kompetens 

• Kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens
förändrade behov

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

• Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens kompetens och underlätta
utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Västra Götaland har lång erfarenhet av nära samarbete mellan forskningsintensiv 
industri, akademi, forskningsinstitut och ofentlig sektor. Det gör oss attraktiva 
som internationell samarbetspart och som plats för etableringar och investeringar. 
Genom att tydligt rikta ofentliga satsningar mot hållbarhet bidrar vi till globala 
mål samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. 

Samverkan och kunskapsöverföring blir allt viktigare när traditionella branscher 
vävs samman på nya sätt. De mindre företagens innovationsförmåga och snabba rörlig
het bidrar till ökad förändringstakt samt till nya produkter och tjänster på marknaden. 
Genom fortsatta satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer kan små och stora 
företag mötas och skapa större värden i samverkan med akademi, ofentlig sektor 
och andra organisationer. Tillgången till nätverk är viktig för tillväxt i nya företag 
och för att de ska stanna i Västra Götaland. 

I Västra Götaland fnns fyra särskilt kunskapsintensiva områden där näringslivet 
har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential: 

• Hållbar industri rymmer bland annat produktion, nya material, digitalisering
och cirkulära afärsmodeller.

• Hälsa och life science inbegriper utveckling av läkemedel, medicinteknik,
välfärdsteknik och innovationer inom hälso och sjukvård, med fokus på
precisionshälsa och digitalisering.

• Bioekonomi omfattar de blå och gröna näringarna med resurser kopplade till
vatten, skog och jord, till exempel livsmedel och grön kemi.

• Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordon och fygindustri och inkluderar
persontransporter samt logistik, inklusive elektrifering och ökad tillgång till
nya typer av tjänster.

Stärka innovationskraften – för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Att stärka innovationskraften handlar om att utveckla 
idéer med potential att skynda på omställningen och 
skapa värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar 
insatser för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande, 
att stimulera de mindre företagens innovationskraft, 
satsningar på internationellt starka kluster och utveck-
lade test- och demonstrationsplattformar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Strategi för innovation och smart specialisering 
Att identifera och prioritera områden med potential för internationell 
kon kurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specia lisering, har en 
central roll i EU:s regionalpolitik. Alla europeiska regioner ska ha en strategi 
för smart  specialisering för att ta del av strukturfondsprogrammens medel. 
Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin tar Västra Götalands-
regionen fram en separat strategi för smart specialisering för de kommande 
åren. 
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Vi behöver hela det dynamiska systemet – alltifrån stora kunskaps och export
intensiva företag, underleverantörer och tjänsteföretag till bredden av innovativa 
små och medelstora företag. De entreprenöriella inslagen i skola, högre utbildning 
och forskning är viktiga delar för att långsiktigt stärka företagsamhet och kapacitet 
för förnyelse. 

Den växande besöksnäringen och de kreativa näringarna är viktiga för en hållbar 
utveckling i hela länet och för att Västra Götaland ska behålla sin attraktionskraft. 
Förutsättningarna för att dessa näringar bidrar till mer hållbara konsumtionsmönster, 
till exempel genom att erbjuda upplevelser lokalt, är goda. Samtidigt behöver besöks
näringens aktörer inom såväl privat som ofentlig sektor agera gemensamt för att öka 
andelen hållbara jobb och minska näringens miljö och klimatpåverkan. 

Test och demonstration av innovationer i både pilotform och verklig miljö är 
ett sätt att hantera olika perspektiv, komplexitet och risker. Det förenklar möjlig
heten att skala upp, minskar tiden till praktisk användning och kan forma en tidig 
hemmamarknad för globalt framväxande lösningar. 

Nya innovationer måste dock integrera teknik och afärsmodeller med etik, lagar 
och regler. Ofentlig sektor behöver efterfråga och driva på olika satsningar inom 
innovation. Här kan ofentligprivat samverkan driva på omställningen genom att 
attrahera kompetenser och kapital för utveckling och produktion. Även sociala inno
vationer är viktiga i ett hållbart samhälle. Alla sektorer behöver bidra till nya lösningar 
som gör att människor mår bra och känner sig trygga och delaktiga i vardagen. 

Innovationskraften ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som konkur
rensfördelar och när invånarnas delaktighet och kreativitet tas tillvara. Ett aktivt 
deltagande i europeiska samarbeten kan synliggöra och sprida våra exempel interna
tionellt och ge oss inspiration och kunskap vidare i arbetet. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att stärka innovationskraften 

• Utveckla och nyttiggöra idéer med potential att öka takten i omställningen.

• Stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag.

• Utveckla insatser inom hållbar industri, hälsa och life science, hållbar 
mobilitet och bioekonomi.



Knyta samman Västra Götaland 
– för hållbar och förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att 
öka närheten mellan olika delar i länet men också 
med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. 
Vi vill göra det möjligt för människor och företag att 
nå varandra och att ha ett utbyte med omvärlden. 
Samhällsplanering är en viktig del av framtidens 
lösningar. Den fysiska och digitala infrastrukturen 
behöver utvecklas tillsammans med bebyggelse-
planering och tjänsteutveckling. 

Ett öppet, sammanhållet och fossiloberoende Västra Götaland är ett transportefek
tivt samhälle där nödvändiga transporter samordnas och koordineras, möjligheterna 
att pendla till utbildning och arbete förbättras och tillgången till service och kultur 
utvecklas. Vår geografska struktur med fera kärnor bidrar till en robust utveckling 
i hela länet. Vi verkar dessutom i en global omvärld, där inte minst samverkan inom 
EU är viktig för att lösa klimatutmaningarna. Förutsättningarna för en stark mega
region ökar genom att vi utvecklar infrastrukturen med grannregioner, till exempel 
i stråket Oslo till Hamburg. 

Järnvägen fortsätter att vara grunden i ett hållbart transportsystem för både 
gods och personresor, men det krävs stora investeringar för att öka järnvägsnätets 
kapacitet och fytta över transporter från väg till järnväg. Det sätter fokus på vår 
gemensamma förmåga att hitta nya fnansieringslösningar, liksom att länets kom
muner och Västra Götalandsregionen fortsatt står enade när det gäller att prioritera 
investeringar i infrastruktur. Skandinaviens största hamn ligger i Göteborg och sjö
farten är avgörande för svensk export, import och konkurrenskraft. Västra Götaland 
är därmed Sveriges transport och logistikcentrum och har stora möjligheter att 
utveckla, demonstrera och sprida hållbara lösningar för transport och logistik. 

Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas för 
att bättre hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, bebyggelse
planering, energiförsörjning och klimatanpassning. Lokalisering av verksamheter, 
bostäder och service kan bidra till mer jämlika villkor för invånarna och minska 
klimatpåverkan. Förutsättningarna för att resa hållbart är beroende av invånarnas 
geografska tillgänglighet till olika platser. Lösningarna måste därför anpassas till 
geografska skillnader och olika behov hos invånare och företag. Med riktade inves
teringar och information om hållbara resmöjligheter kan det hållbara resandet öka. 
Det fnns en stor potential i att öka gång och cykelresorna för de kortare vardagsresorna. 
Den fysiska planeringen och gestaltad livsmiljö ska utvecklas i samverkan. 
Människans behov ska vara utgångspunkt för hur livsmiljöer utformas. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



För att åstadkomma en hållbar stads och landsbygdsutveckling behöver vi fortsätta 
att utveckla metoder för lokal platsutveckling. Det möjliggör att ta tillvara olika plat
sers specifka förutsättningar för en hållbar lokal ekonomisk tillväxt. Platsutveckling 
handlar om att företag, kommun och föreningsliv ska samverka. En utgångspunkt är 
kulturarvet och den historia som utgör platsens identitet. En samverkan runt platsen 
gör det möjligt att hitta synergier mellan politikområden och underlättar utveckling 
inom bland annat ofentlig och kommersiell service. 

Digitaliseringen kan stimulera ökad resursefektivitet och utveckling av smarta 
tekniklösningar, tjänster och afärsmodeller. System för citylogistik med eldrivna och 
självkörande fordon behöver utvecklas, liksom efektiva noder för byte mellan trans
portslag i hela länet. Mobilitetstjänster för personresor i olika former är i en tidig 
utvecklingsfas. Det krävs satsningar både för tjänsteutveckling och för att ändra 
användarnas beteendemönster. 

Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta för att invånare och företag i hela 
Västra Götaland ska kunna bidra till och ta del av utvecklingen. Bredband och mobil
täckning är en förutsättning för digitalisering av många tjänster. Det gör det möjligt 
att arbeta på distans, vilket gör att vissa resor kan undvikas. Det i sin tur är bra ur 
miljö och klimatperspektiv. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att knyta 
samman Västra Götaland 

• Samverkan inom regional fysisk planering 

• Utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande 

• Fortsatt utbyggnad av bredband i hela länet 

• Ökad samverkan nationellt och internationellt  
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Öka inkluderingen 
– för tillit och sammanhållning 

Att öka inkluderingen handlar om att förbättra 
förutsättningarna för invånare som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att försörja och utbilda 
sig. Det handlar också om att öka människors 
tillit till varandra, till samhället och till demokratin. 

Potentialen hos varje människa behöver tas tillvara för att vi ska kunna skapa ett 
jämlikt och sammanhållet Västra Götaland. Arbetet bör vägledas av människors 
villkor, rättigheter och behov och utgå från invånarnas olika förutsättningar till 
infytande och delaktighet. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är 
grunden för en fungerande demokrati. 

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen måste minska. Det krävs 
även åtgärder för att säkerställa att inga invånare känner sig utestängda från möjlig
heten att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det är också nödvändigt 
med insatser för att alla ska ta del av den digitala utvecklingen – inte minst handlar 
det om att stärka invånarnas medie och informationskunnighet. 

Förutsättningarna att delta i samhällslivet varierar beroende på var man bor 
samt på ursprung, utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsätt
ningar och en rad andra faktorer. Personer med låg utbildningsnivå har till exempel 
generellt sett sämre hälsa än högutbildade, och utrikes födda har en längre väg in 
på arbetsmarknaden än inrikes födda. 

Tillsammans behöver vi förbättra möjligheterna för fer människor att arbeta 
och ha en egen försörjning. Det kräver större fokus på bland annat utbildning, 
språkkunskaper och validering. Dessutom stärks invånarnas livskvalitet och möjlighet 
till arbete med tillgången till sociala nätverk och mötesplatser. Kultur och förenings
livet bidrar till möten mellan människor, ökar tilliten och känslan av samhörighet 
i samhället och är en brygga mellan människor och myndigheter. 
Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för 
att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet be
tyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det ska vara enkelt att delta i omställningen till ett hållbart Västra Götaland utifrån 
givna förutsättningar, såväl i landsbygd som i tätorten och på platserna däremellan. 
Boendet och den ofentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap 
och segregation. Tillgång till bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förut
sättning för regional utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande 
livsmiljöer, både för dem som lever och verkar där och för besökare. Tillgången till 
kommunikationer behöver möta invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan 
måste minska. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att öka inkluderingen 

• Ge fer möjlighet till utbildning och egen försörjning 

• Skapa förutsättningar för större samhörighet och tillit mellan människor 
och till samhället 

• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar 

Strategin innehåller även tvärsektoriella kraftsamlingar. De fyra som gäller de 
första fyra åren är: 

Fullföljda studier 

Digitalisering 

Elektrifering 

Cirkulära affärsmodeller 

Kraftsamlingarna ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod. 
Kraftsamlingarna ska stärka arbetet inom de fyra långsiktiga prioriteringarna. 
En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Fullföljda studier 
Barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. En kraft
samling för fullföljda studier ger stora och långsiktiga vinster för såväl individen 
som samhället. För att komma framåt i arbetet krävs att parter med olika ansvars
områden, resurser och perspektiv samarbetar för att nå resultat. 

Skolan är en viktig plats för barn och ungas utveckling, men ansträngningarna 
för att fer ska gå ut skolan med godkända betyg har hittills inte varit tillräckliga. 
Andelen barn och unga som går vidare från grund och gymnasieskolan med full
ständiga betyg måste öka kraftigt. 

Förutsättningarna att klara skolan påverkas av bland annat föräldrarnas ut
bildningsnivå, inkomst och bakgrund. Stödet kan därför behöva anpassas utifrån 
livssituationen för respektive barn. Stödet behöver också ta hänsyn till fickor och 
pojkars olika förutsättningar. Det krävs även insatser för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan har stor påverkan på möjligheterna att 
lyckas i skolan. 

Insatserna bör fokusera på de tidiga levnadsårens betydelse för skolresultat, 
fysisk och psykisk hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Genom tidigt stöd 
till familjer för att främja språkutveckling, läsning och rörelseglädje kan vi skapa 
bättre förutsättningar för barnen i skolan. 

Skolan behöver bli bättre på att utjämna skillnader genom stöd till elever med 
sämre förutsättningar. Barnhälsovård, elevhälsa och sjukvård behöver samarbeta för 
en god och jämlik hälsa och för att främja barnens fysiska och psykiska välmående. 
Unga vuxna som inte fullföljt grundskolan och gymnasiet behöver få ytterligare en 
chans till utbildning, via exempelvis folkhögskola eller vuxenutbildning. 

FN:s barnkonvention ska omsättas från teori till praktik. Det handlar bland 
annat om att systematiskt göra barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem, 
och om att barn ska känna till sina rättigheter. Det handlar också om att barnets 
bästa ska beaktas i alla frågor som rör dem och barn ska få möjlighet att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Digitalisering 
Digitaliseringen genomsyrar både privat och ofentlig sektor. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka företagens konkurrenskraft, efektivisera ofentliga 
verksamheter och bidra till lösningar för ett fossiloberoende samhälle. Viktiga ut
vecklingsområden fnns bland annat inom automation i tillverkningsindustrin och 
välfärdsteknik i omsorg och hälso och sjukvård. 

Teknikutvecklingen bär på en stor innovationspotential. Samtidigt saknas 
tillräcklig digital kompetens och möjligheter att utveckla, testa och demonstrera 
nya lösningar. För att nyttja möjligheterna krävs att privat och ofentlig sektor drar 
åt samma håll. Utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för 
att möta förändringarna i industrin, där vissa yrken i dag fasas bort medan andra 
kommer till. Digitaliseringen ger till exempel ett ökat behov av kompetens inom 
programmering. 

Den ofentliga sektorns möjligheter att efektivisera och utveckla sin service 
genom digitalisering är stor. Ett exempel är arbetet med vårdinformationsmiljöer 
inom hälso och sjukvården. Digitaliseringen kan även skapa bättre förutsättningar 
för invånarna att få tillgång till information, få infytande i och vara delaktiga i sam
hällsutvecklingen. Det är samtidigt viktigt att bryta det digitala utanförskapet och 
ge alla jämlika förutsättningar att delta. 

Den snabba utvecklingen av artifciell intelligens (AI) förväntas göra ett bety
dande avtryck på en mängd olika områden, men AI kräver samtidigt stora mängder 
data med hög kvalitet. Tillgången på öppna data, digital information som fritt kan 
användas, bidrar till digital utveckling och innovation. Samtidigt ökar behovet av 
att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Elektrifering 
Elektriferingen av industrin och transportsektorn är en viktig del i arbetet för att 
minska klimatpåverkan. Den är samtidigt en av vår tids största industriella omställ
ningar. För att omställningen ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, 
både inom nya och befntliga kompetensområden. 

Elektrifering handlar om att utveckla hållbara lösningar inom fera olika sam
hällssektorer. Den nya tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga miljöer 
och labb för forskning, test och demonstration. Innovationsupphandling är ett 
verktyg för att produkter och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Ofent
ligprivat samverkan och fnansiering är en framgångsfaktor för sådana satsningar. 
Hemmamarknaden fungerar som en språngbräda för näringslivet att öka exporten 
till andra länder. 

I fysisk planering på kommunal och regional nivå behöver hänsyn tas till behov 
och förutsättningar för elproduktion och eldistribution. Produktionen av icke fossil 
energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektri
fering. Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och 
lagring. Elnätens distributionskapacitet behöver också byggas ut för att möta den 
stigande lokala efterfrågan på elefekt. För att elektrifera transportsystemet behöver 
vi prioritera att bygga ut laddinfrastruktur. Samhället behöver planera för och säker
ställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på leveranssäkerhet och 
fossiloberoende. 

Cirkulära affärsmodeller 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog 
och vatten är nyckeln till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. 
Samtidigt måste metaller och material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror 
cirkuleras tillbaka in i produktionen. 

För att skapa en biobaserad och cirkulär ekonomi krävs en resursefektiv utvin
ning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden trots att uttaget 
av biomassa ökar. Det krävs också nya afärsmodeller som fokuserar på lönsamhet 
och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Genom att näringslivet satsar på klimatanpassade 
produkter, bränslen, material och produktionsprocesser och testar dessa i nya afärs
modeller, öppnas många möjligheter för andra samhällssektorer att både haka på 
och driva processen vidare. 

Nya biobaserade innovationer behöver utvecklas och testas i stor skala, vilket 
ställer krav på strategiska satsningar samt på en gemensam och efektiv planering. 
Värdekedjor och materialföden måste vara transparenta för att möjliggöra dels att 
graden av återanvändning är hög i fera led, dels att skadliga ämnen undviks. Sam
tidigt behöver vi stimulera en ökad efterfrågan på biobaserade och cirkulära produk
ter och tjänster. Där kan ofentlig sektor vara en föregångare genom att ställa krav, 
upphandla och bidra till att skapa miljöer för att utveckla, testa och demonstrera 
nya afärsmodeller. 

Genom användardriven afärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, underlättar 
och stimulerar vi en hållbar konsumtion och livsstil. Här fnns ett stort engagemang 
från det civila samhället att delta i förändringen. Det civila samhället, kulturlivet och 
folkbildningen kan inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar 
livsstil, bland annat genom att öka intresset för återbruk, delning och klimatsmarta 
designlösningar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Så bidrar strategin till 
genomförandet av Agenda 2030 
I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och regionala nivåns betydelse. 
Vårt samlade regionala utvecklingsarbete bidrar till samtliga 17 globala 
hållbarhetsmål. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Till höger visas en preliminär bedöm-
ning av vilka Agenda 2030-mål som har starkast koppling till mål och 
prioriteringar i strategin. En fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att 
göras parallellt med remissbehandlingen av förslaget till strategi, för att 
tydliggöra hur dess genomförande och uppföljning ska bidra till att upp-
fylla Agenda 2030-målen. Resultatet av hållbarhetsbedömningen kommer 
vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om 
den slutliga strategin. 

När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalands-
regionen bland annat att använda indikatorer som bygger på nyckeltal 
för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 poängterar att samverkan, delaktighet och transparens är förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt genomförande och för det övergripande 
målet att ingen ska lämnas utanför. På samma sätt kräver den regionala 
utvecklingsstrategin kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt 
ansvar, där samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer 
är en förutsättning. I strategin föreslås fem vägledande principer som ett 
sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet av strategin. De speglar 

bland annat värdet av att öka invånarnas delaktighet och infytande över 
samhällsutvecklingen samt av att ta tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 

INGEN 
FATTIGDOM 

INGEN 
HUNGER 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 
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Vi tar tillvara olika platsers 
förutsättningar och möjligheter 
Västra Götaland är ett stort län med en stor variation av möjligheter och utmaningar, 
kopplade till olika platsers förutsättningar. Denna variation ska tas tillvara, vilket 
förutsätter att vi synliggör olika behov av utveckling. Vi behöver ha en funktionell 
samverkan över territoriella gränser och politikområden som utgår från de frågor 
som ska hanteras. Det kan innebära att invanda och administrativa gränser behöver 
utmanas. Kulturlivet som förenande kraft bidrar till att brygga över gränser. Genom 
samverkan mellan orter som har olika styrkor och funktioner kan utveckling ske 
både lokalt och i Västra Götaland som helhet. 

Vi ökar invånarnas delaktighet 
och infytande 
För att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart behöver invånarna ha möjlighet 
att vara delaktiga, ha infytande och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Rätten 
till delaktighet gäller även barn och unga, som ska få möjlighet att delta efter sina 
egna förutsättningar i frågor som berör dem. Att vara inkluderade främjar människors 
hälsa och stärker demokratin. Ett sätt att öka människors delaktighet och synliggöra 
olika perspektiv är interkulturell dialog. Vi verkar tillsammans för att så många som 
möjligt ska få möjlighet att delta i genomförandet av strategin och göra sina röster 
hörda. Först då kan vårt arbete bidra till Agenda 2030:s övergripande mål att ingen 
ska lämnas utanför. 

Fem vägledande principer 

Strategin pekar ut fem principer som ska vägleda oss i vår dialog och samverkan 
för genomförande av strategin: 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter 

Vi ökar invånarnas delaktighet och infytande 

Vi experimenterar för att lära, skala upp 
och implementera 

Vi talar med gemensam röst 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 

Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom 
att de inspirerar och utmanar oss i nya arbetssätt. De ska hjälpa oss att vidga perspek
tiven, öka delaktigheten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. 
De vägledande principerna är även ett sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Vi experimenterar för att lära, 
skala upp och implementera 
Genom att experimentera och skapa test och demonstrationsplattformar möjliggör 
vi lärande och innovationskraft för hållbar utveckling. Genom nya arbetssätt, meto
der och samverkansformer skyndar vi på utvecklingen inom områden där föränd
ringstakten behöver öka. Behovet av att fatta goda och snabba beslut under allt större 
osäkerhet ökar även behovet av att prova olika sätt att hantera beslutsprocesser under 
kontrollerade former. 

Att ta risken att misslyckas är en del i lärandet. Samtidigt ska vi ta tillvara 
det som redan fungerar bra. Då mobiliserar vi för att förverkliga och sprida hållbara 
lösningar och skala upp insatser som bidrar till att öka omställningstakten. 

Vi talar med gemensam röst 
När vi talar med gemensam röst lyssnar omvärlden. Det fnns en lång tradition av 
att ofentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället agerar tillsammans 
i Västra Götaland, med grannregioner och i andra internationella samarbeten. 
Gemensamma ståndpunkter kräver dialog, tillit och förtroende. Därför är det viktigt 
att de aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen i Västra Götaland enkelt kan 
mobilisera och enas i att gemensamt påverka och utveckla strategiska frågor nationellt 
och internationellt. Här är nätverk och samverkansarenor viktiga delar. Genom att 
tala gemensamt synliggör vi att Västra Götaland är en motor för Sveriges utveckling. 

Vi är modiga och 
förändringsorienterade ledare 
Stora förändringar kräver mod. För att öka takten i omställningen krävs gemensamt 
ledarskap, delat ansvar och strategisk samverkan. Vi behöver vara modiga, kreativa 
och förändringsorienterade och utveckla arbetssätt som hjälper oss i svåra prioriteringar. 
Vi behöver synliggöra, diskutera och hantera synergier och målkonfikter. Samsyn, 
fokus och uthållighet är nycklar för långsiktiga resultat, men det behövs också tillit 
och mod att ifrågasätta det invanda och beredskap för att hantera det oväntade. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
  

 

23 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Genomförande 
– från vad till hur 
Parallellt med att förslaget på strategi är på remiss 
fortsätter dialogen och planeringen av hur strategin 
ska genomföras utifrån de konkretiseringar, resurser 
och verktyg som behövs. Det kan till exempel handla 
om understrategier, budgetar och andra fnansierings-
former, mötesplatser, partnerskap, påverkansarbete 
och gemensam kommunikationsstrategi. Här önskas 
inspel från remissinstanserna i hur ni kan bidra till 
strategins genomförande. 

För att genomföra strategin behövs dialog och samverkan, kunskap och lärande 
samt resurser och verktyg. För att prioriteringarna i strategin ska få genomslagskraft 
behöver personella och ekonomiska resurser avsättas i budgetar och i planer för genom
förandet. Vi behöver konkretisera insatser i form av till exempel understrategier och 
överenskommelser. 

Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum fnns vår 
kontinuerliga dialog och samverkan. Kunskap och lärande samspelar och växelverkar 
med de insatser som vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. De vägledande 
principerna i fgurens bas vägleder oss i genomförandet. 

DIALOG 

SAMVERKAN 
RESURSER & 

VERKTYG 
KUNSKAP & 
LÄRANDE 
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och implementer 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Västra Götalandsregionen ansvarar för att 
samordna olika insatser för att genomföra 
strategin samt kontinuerligt utvärdera och 
följa upp arbetet med strategin. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett 
politiskt samverkansorgan mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunalförbunden i frågor 
om hållbar utveckling. Styrning och prioriteringar 
inom den regionala utvecklingsstrategin bereds 
genom samrådsdiskussioner i BHU, inför beslut 
i regionfullmäktige. 
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Dialog och samverkan 
Grunden för att strategin ska få genomslag är ett stort engagemang under hela 
genomförandet. Vi har alla olika mandat och resurser till vårt förfogande men 
ansvaret är delat. För att vi ska lyckas måste arbetet genomsyras av kontinuerlig 
dialog, delaktighet och gemensamma mötesplatser. Det krävs samverkan och part
nerskap över och mellan sektorer, och det krävs samverkan som kopplar ihop 
styrningen på fera nivåer – kommunal, regional, nationell och EU. 

Med stöd av de vägledande principerna och med utgångspunkt i de utvärde
ringar, uppföljningar och analysunderlag som tas fram kring strategin ökar möjlig
heterna till en gemensam rörelse framåt. Det är också genom dialog och samverkan 
som vi kan hantera de målkonfikter som kan uppstå om en positiv utveckling på 
ett område innebär en negativ på ett annat. 

Befntliga dialog och samverkanforum är en viktig grund i genomförandet, 
tillsammans med politiska samtal mellan regional och kommunal nivå. Västra 
Götalandsregionens årliga konferens Framtid Västra Götaland är en arena för kun
skap, dialog och samverkan för genomförandet av strategin. Men vi behöver även 
skapa nya mötesplatser och samverkansformer. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Kunskap och lärande 
Genomförandet av strategin ska utgå från aktuell kunskap om och analys av Västra 
Götalands utveckling samt länets utmaningar och styrkor i en föränderlig omvärld. 
Genom kontinuerlig risk och omvärldsanalys bygger vi upp en gemensam beredskap 
och förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter. 

De gemensamma insatser som görs ska följas upp och utvärderas i förhållande 
till strategins mål och prioriteringar (se bilaga 2 – Strategisk inriktning för uppfölj
ning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin). Enligt förordningen 
(2017:583) ska strategin ses över minst en gång varje mandatperiod. I samband med 
översynen planeras en utvärdering som ligger till grund för beslut om eventuella 
justeringar i strategin. 

Kunskapsunderlag och risk och omvärldsanalys skapar, tillsammans med upp
följning och utvärdering, ett underlag för gemensamt lärande och behovsmotiverade 
prioriteringar i arbetet framåt. 

Verktyg och resurser 
Strategins genomförande behöver konkretiseras i form av till exempel understrategier, 
handlingsplaner och överenskommelser. Det krävs även att strategins prioriteringar 
avspeglas i fördelningen av resurser. Omfattningen på åtgärder och insatser behöver 
matcha utmaningarna, och det är därför nödvändigt att arbeta för ökade ekonomiska 
resurser, från nationell och internationell nivå till Västra Götaland. EU:s fnansiella 
instrument återfnns bland annat i de program som styrs av EU:s sammanhållnings
politik, jordbrukspolitik och forskningspolitik. 

Genom ofentlig upphandling går det att rikta betydande resurser för att stödja 
omställningen. Innovationsupphandling är ett annat instrument för att utveckla nya 
produkter och tjänster. Exempel på verktyg och resurser för att genomföra strategin 
är våra olika personella och ekonomiska resurser, mål och styrdokument, budgetar 
och verksamhetsplaner, överenskommelser, upphandling, utlysningar av projekt
medel och idéburna ofentliga partnerskap. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Så hänger det ihop 
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den 
regionala utvecklingen i Västra Götalands län. 

Strategin har sin grund i det uppdrag som Västra Götalandsregionen 
har från regering och riksdag att utarbeta och fastställa en regional 
utvecklingsstrategi för länet, samt samordna genomförandet och upp-
följningen av strategin. Uppdraget fnns i lagen om regionalt utvecklings-
ansvar (2010:630). 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, kommunal-
förbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället 
samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma 
arbetet med regional utveckling. Strategin styr, tillsammans med region-
fullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens satsningar på regional 
utveckling. 

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda 
livet, där det goda livet förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Dessa tre dimensioner 
är beroende av varandra och förstärker varandra. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genom-
förandet av internationella och nationella utvecklingsstrategier. På global 
nivå fnns Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. På europeisk nivå 

fnns sammanhållningspolitiken och tillväxtstrategin Den gröna given 
med mål och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. På nationell 
nivå fnns Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2020, 
där en ny nationell strategi ska tas fram 2020. 

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar även med tre andra 
regionala måldokument som är antagna av regionfullmäktige. De ska till-
sammans bidra till att uppfylla den gemensamma Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. Dessa måldokument är strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen och det nationella uppdraget att ta 
fram regionalt trafkförsörjningsprogram och regional kulturplan. 

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom 
exempelvis den regionala klimatstrategin Klimat 2030, Regional transport-
infrastrukturplan, den digitala agendan Smart region Västra Götaland 
samt den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt 
Västra Götaland 2019–2020. 
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Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
innehåller ett antal områden som särskilt skapar synergier för hållbar 
utveckling och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Dessa områden 
är gestaltad livsmiljö, medie- och informationskunnighet, folkbildning, 
kultur och hälsa, idrott, kulturella- och kreativa näringar och platsutveck-
ling samt läsfrämjande. En fördjupad beskrivning och prioriteringar inom 
respektive område fnns att läsa i kulturstrategin. 

Trafkförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument för 
kollektivtrafkens utveckling. Goda möjligheter till studie- och arbets-
pendling, bostadsbyggande, infrastrukturutveckling samt lokalisering av 
verksamheter och service skapar tillsammans med kollektivtrafken en 
grund för ett hållbart Västra Götaland. Kollektivtrafken ska planeras 
både utifrån att minska transporternas påverkan på miljön och med 
hänsyn till dem som är beroende av en fungerande kollektivtrafk. 
Trafkförsörjningsprogram för år 2021–2025 är under framtagande. 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 
berör fera områden som bidrar till hållbar regional utveckling och som 
bygger på tvärsektoriell samverkan. Det handlar bland annat om digi-
talisering, innovation, hälsa och life science, kompetensförsörjning och 
förebyggande folkhälsoarbete. 
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Bilaga 1. Förutsättningarna för 
Västra Götaland är goda 
Remissversion regional utvecklingsstrategi 2021–2030  
 

 

  



2. 
 

Förutsättningarna för Västra Götaland 
är goda 
Innehållet i denna bilaga är baserad på regionrapporten Vår bästa tid är nu 2018 och uppföljaren 
Var det bättre förr? 2020. Förutsättningarna beskriver ett nuläge och kopplar an till de 
samhällsutmaningar som är särskilt angelägna för den regionala utvecklingsstrategin.  

 

Ett Västra Götaland 
Västra Götaland är en stor geografisk plats med 1,7 miljoner invånare och 49 kommuner (2019).  
Länet är stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det rika natur- och 
kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till attraktionskraft i länets alla 
delar. Näringslivet karaktäriseras av stora globala företag och av handel med omvärlden.  

 

De flesta har det bra men skillnaderna ökar 
Invånarnas fysiska hälsa har förbättrats den senaste tioårsperioden och befolkningens medellivs-
längd har ökat. Invånarna i Västra Götaland är vid en internationell jämförelse nöjda med sina liv. 
Nio av tio invånare säger att de är nöjda med livet. En känsla av samhörighet, kompetens och 
självständighet ökar förutsättningarna för människors välbefinnande. Samtidigt som de flesta är 
nöjda ökar de socioekonomiska skillnaderna. Statistiken visar att skillnaderna ökar både mellan 
olika orter och mellan olika områden inom samma ort. De grupper som har det sämst har också 
svårigheter med att klara studier, komma in på arbetsmarknaden, få en bostad, har generellt 
sämre hälsa och deltar i mindre utsträckning i kulturlivet. Diskriminering på strukturell nivå är en 
faktor som bidrar till ojämlika villkor för invånarna. Den kan bestå av informella normer eller av 
formella regler och lagar i samhället. 

Välbefinnandet hos gruppen unga vuxna har minskat. Skolresultaten skiljer sig dramatiskt mellan 
olika områden. När personer själva svarar på enkäter är det också tydligt att invånare i resurssvaga 
områden bedömer sina möjligheter att göra något meningsfullt och utvecklas som betydligt 
sämre, jämfört med de som bor i mer resursstarka delar.  

Jämställdheten mellan kvinnor och män har ökat på många områden de senaste decennierna och 
de justerade löneskillnaderna har halverats på tio år. Trots detta är arbetsmarknaden fortsatt 
starkt könsuppdelad. I Västra Götaland är det brist på arbetskraft samtidigt som det råder en hög 
strukturell arbetslöshet. De som idag inte har arbete står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. En 
hög andel av de arbetslösa är utrikesfödda med kort utbildning. Andelen utrikesfödda av de 
arbetslösa har ökat från 40 till 60 procent sedan 2012. Däremot har ungdomsarbetslösheten 
minskat under samma period. 
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1f2fe529-20da-4a7b-afdb-5532108978cb/Regionrapport%20VGR%202020%20Var%20det%20b%c3%a4ttre%20f%c3%b6rr_%20VGR-analys_2020-2%20ver.2.pdf?a=false&guest=true


3. 
 

Antalet äldre ökar 
Den demografiska utvecklingen innebär en allt större andel äldre i befolkningen, och framförallt 
fler i antal. Befolkningsprognosen fram till 2040 visar att antalet personer över 80 år kommer att 
öka med omkring 65 procent. I antal handlar det om 55 000 fler personer. Den ökningen behöver 
mötas med resurser från samhällets sida. Den andel av befolkningen som försörjer de som inte 
arbetar riskerar att minska i framtiden. En lösning är höjd pensionsålder. Sysselsättningen, 
arbetskraftsdeltagandet i olika åldrar och produktiviteten är flera faktorer som spelar roll för 
utvecklingen. 

 

Klimatet dominerar miljödiskussionen 
Diskussioner om miljö domineras av klimatfrågan och det faktum att utsläppen av växthusgaser 
inte minskar tillräckligt snabbt. I Västra Götaland kommer en stor del av utsläppen från tung 
industri och från trafiken. Utsläppen genererade av individuell konsumtion sker till stor del 
globalt. När det gäller den biologiska mångfalden lever Västra Götaland inte upp till 
internationella konventioner på området och hotade arter drabbas. 

Det finns goda förutsättningar att utveckla mer hållbar produktion och konsumtion. Den 
offentliga sektorn kan vara ett föredöme genom att ställa krav i upphandlingar. Till exempel drivs 
kollektivtrafiken numera med förnybar energi. Näringslivet och företag ser allt oftare hållbarhet 
som en konkurrensfördel och en ökande andel av befolkningen är positiva till en hållbar 
konsumtion.  

 

Global ekonomi med stor handel 
I Västra Götaland finns flera stora företag som verkar på världsmarknaden och är starkt 
integrerade i de globala värdekedjorna. Sedan finanskrisen 2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt 
men med en koncentration till urbana områden. I Göteborgs lokala arbetsmarknad har närmare 
80 procent av den nya jobben (netto) skapats sedan 2010. Historiskt har Västra Götaland klarat 
sig väl under tidigare perioder med hög omvandlingstakt och klarat av att ställa om, återhämta sig 
och börja bygga något nytt med grund i de kompetenser som finns. En stark offentlig sektor och 
ett väl utvecklat system för att bygga innovationskapacitet har varit en viktig förutsättning för den 
förändringen.  

Västsverige rankas i EU:s regional innovations scoreboard som en av de mest innovativa regionerna i 
Europa. Samtidigt har Sverige tappat placeringar på andra listor som till exempel Bloombergs 
lista över innovativa länder, bland annat när det gäller att ta patent. Det finns en 
utvecklingspotential när det gäller att få innovationer till marknaden och att bättre nyttiggöra 
forskningsresultat. Västra Götaland har ökat sin specialisering inom forskning och utveckling och 
det är ett område som näringslivet satsar förhållandevis mycket på jämfört med andra regioner i 
världen. Det beror också på stora lärosäten, starka forskningsmiljöer och välutvecklade strukturer 
för innovation. Stora globalt verksamma företag som satsar på forskning och innovation är också 
i sig avgörande för att behålla och rekrytera kvalificerad arbetskraft till länet. Företagen bidrar till 



4. 
 

en efterfrågan på kvalificerade företags- och IT-tjänster, vilket tillsammans med bland annat 
besöksnäringen är den del av ekonomin som växer snabbast.  

Den långa traditionen av internationell handel, utbyte och samverkan med omvärlden har lett till 
ett omfattande logistiksystem. I Göteborg finns nordens största hamn med 30 procent av svensk 
utrikeshandel och 60 procent av all containertrafik. En betydande del av godstransporterna går på 
väg, och belastar till exempel E6 och E20. Västra Götaland är både mottagare och avsändare av 
gods samt hanterar ett stort genomgående flöde, bland annat till och från Norge. Stora 
investeringar saknas på järnvägssidan, framförallt mellan Göteborg och Borås via Landvetter 
flygplats och mellan Göteborg och Oslo. Mer gods skulle kunna gå på järnväg men 
järnvägsinfrastrukturen tillsammans med kapacitetsbrister begränsar möjligheterna. Bristerna blir 
en broms för svensk tillväxt och ger extra utsläpp av växthusgaser.  

 

Branschstruktur med fokus på industri 
I Västra Götaland finns olika branscher som är starka, unika eller har stor lokal betydelse. 
Internationellt starka branscher finns inom tillverkning, kvalificerade tjänster, Life science och 
kemi. Fordonsindustrin är ett styrkeområde i världsklass inom produktion, forskning och 
innovationsförmåga som sysselsätter drygt 40 000 personer över hela länet men med en 
koncentration i Göteborg. Digitalisering och utvecklingen av eldrivna- och autonoma fordon 
driver fram en omstrukturering inom fordonsbranschen med nya affärsmodeller. Fokus på nya 
teknikområden ger ett förändrat behov av kompetens.  

Besöksnäringen ihop med kulturella och kreativa näringar bidrar till Västra Götalands 
attraktionskraft och skapar förutsättningar för sysselsättning i länets alla delar, med en 
koncentration till Fyrbodal och Göteborgsområdet. Besöks- och upplevelseindustrin är en viktig 
instegsbransch, framförallt för unga. Kvalificerade företags- och IT-tjänster, byggverksamhet och 
besöksnäringen är de delar av ekonomin som växer snabbast. Transport- och logistikbranschen är 
stor och finns i hela länet med tyngdpunkt i Göteborgsområdet. I Skaraborg är det tonvikt på 
livsmedel, möbelindustri, tillverkningsindustri och dataspel. Fyrbodal utmärker sig med 
flygindustrin, handel samt skog- och fiskenäringen. I Sjuhärad finns en lång tradition inom textil, 
mode och material men också maskinindustri.  

 

Inomregional balans  
Idén om en gemensam region där invånare och företag i Västra Götaland får förutsättningar att 
utvecklas är central i visionen om det goda livet. Platser, landsbygder, små och stora orter, städer 
och storstad, kompletterar varandra i ett nätverk. Varje plats i länet har specifika förutsättningar 
och sin egen historia samt samspelar med omgivningen utifrån sina olika förutsättningar och 
möjligheter.  

Västra Götalands regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde samt Trollhättan-Vänersborg- 
Uddevalla, som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, storlek och funktion. Orterna är en del i en 
unik struktur som ger förutsättningar för kvalificerad service, nyskapande och utveckling i hela 
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Västra Götaland. I områden med hög andel säsongsboende uppstår särskilda utmaningar kopplat 
till kommunal service och tillgänglighet. Närheten till Norge präglar gränsområdena. 

De olika förutsättningarna gör att möjligheterna för en hållbar utveckling, med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensioner varierar. 

En allt mer kunskapsintensiv ekonomi byggd på global arbetsfördelning har drivit på 
urbaniseringstrenden. Det förstärker obalansen mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden. 
Skillnaderna är betydande i till exempel utveckling av sysselsättning. Bostadsbristen är stor i 
nästan alla kommuner och det gäller i första hand personer med sämre socioekonomisk situation. 
På många platser är invånarnas förutsättningar att påverka sin livsmiljö låg. Genom att arbeta 
med gestaltningen av livsmiljön kan områden öka i attraktivitet och bidra till en minskad 
segregation och ohälsa.  

 

Hållbart resande och förbättrad tillgänglighet  
Transporter och mobilitet är ett sätt att kompensera för geografiska avstånd och förbättra 
tillgängligheten till arbete, handel och service. Ett annat sätt är att planera för att verksamheter 
och bostäder lokaliseras på ett sådant sätt att behovet av att förflytta sig minskar. Ett hållbart 
resande gynnas till exempel av förtätning och att bygga stationsnära. Större arbetsmarknads-
regioner till följd av ökad pendling bidrar till en ekonomisk koncentration med högre tillväxt. I 
takt med att transportsystemet har förbättrats har de lokala arbetsmarknadsregionerna blivit 
större i Västra Götaland. De senaste tio åren har antalet som pendlar i Västra Götaland ökat med 
närmare 20 procent. I flera kranskommunerna kring Göteborg pendlar uppåt 70 procent av de 
som arbetar till någon annan kommun.   

Klimatneutrala transporter 
Transporter står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Omställningen av hela 
transportsektorn till förnybara energislag tillsammans med digitaliseringen möjliggör att minska 
utsläppen på sikt. Hållbara transportsätt behöver utvecklas parallellt med att effektiviteten ökar i 
att kombinera olika transportslag. Omställningen från fossila till förnybara energislag pågår med 
flera olika alternativa bränslen, men på senare tid har det blivit ett ökat fokus på elektrifiering av 
transportsystemet. 
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Strategisk inriktning för uppföljning 
och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin  
 
Denna bilaga beskriver hur och när den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–
2030 ska följas upp och utvärderas. Den visar vad som krävs för att få till en systematisk och 
kvalitetsförankrad uppföljning. Utifrån den strategiska inriktningen i denna bilaga ska Västra 
Götalandsregionen ta fram en plan för uppföljning och utvärdering för att skapa en struktur för 
lärande och för att underlätta styrningen. Uppföljning innebär en beskrivning av hur 
strategiarbetet utvecklats över tid och hur den har fungerat. Utvärdering innebär en analys och 
värdering av strategins genomförande, resultat och effekter.  
 
Utgångspunkt för uppföljnings- och utvärderingsplanen är strategins mål att tillsammans gör vi 
Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.  
Utöver målet kommer strategins långsiktiga prioriteringar, tvärsektoriella kraftsamlingar samt 
genomförandet att följas upp och utvärderas. Samhällsutvecklingen i Västra Götaland följs 
kontinuerligt av Västra Götalandsregionen genom analyser och utredningar. Det ingår inte i den 
formella uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin men är en viktig del i att synliggöra 
utvecklingen och utmaningarna i Västra Götaland. 
 
Syftet med strategin är att peka ut riktningen för gemensamma insatser för Västra Götalands 
utveckling fram till 2030. Enligt förordningen 2017:583 ska den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet, det vill säga Västra Götalandsregionen, följa upp, låta utvärdera och 
årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Den 
säger också att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara integrerat i den regionala 
utvecklingsstrategin. Förordningen anger också att strategin ska ses över en gång varje 
mandatperiod. 
 
Under våren 2020 kommer Västra Götalandsregionen att göra en hållbarhetsbedömning av det 
förslag på strategi som gått ut på remiss. Utgångspunkten är de globala målen och delmålen i 
Agenda 2030. Resultatet från hållbarhetsbedömningen kommer att påverka hur strategin ska 
följas upp. I samband med att strategin beslutas kommer Västra Götalandsregionen att fastställa 
på vilket sätt det ska ske.  
 

Uppföljning och utvärdering 
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från ett flertal samhällsutmaningar där samverkan är en 
förutsättning för att skapa en omställning till ett hållbart samhälle. Komplexiteten i flera av 
utmaningarna innebär i sin tur svårigheter kopplat till uppföljning. Det är många aktörer som 
berörs på flera administrativa nivåer. Samhällsutmaningarna påverkas även av externa faktorer. 
Det är därför nödvändigt att avgränsa vilka och vems insatser som uppföljningssystemet ska ha 
fokus på. Det handlar även om såväl kvantitativa och kvalitativa resultat och effekter på både kort 
och lång sikt. Uppföljningen av strategin ska kunna visa hur den fungerar över tid vad gäller 
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resultat, genomförande och styrförmåga. Uppföljningen genomförs årligen och utgår från en 
mållogik där aktiviteter, dess resultat och effekter ska hänga samman, samt att det som 
genomförs ska bidra till målet för strategin. Bilden nedan visar vad som är tänkt att följas upp vad 
gäller aktiviteter, resultat och effekter samt på vilket sätt det sker.  
 

 

I samband med att strategin ses över minst en gång varje mandatperiod ska en utvärdering göras 
med syfte att synliggöra om något i strategin och dess genomförande behöver justeras. 
Utvärderingen ska innehålla rekommendationer för en utveckling och omprövning av 
genomförandet. Ett särskilt fokus ligger på kraftsamlingarna eftersom dessa ska ses över och 
justeras en gång per mandatperiod. En slututvärdering av strategin ska också göras där bland 
annat måluppfyllelse och resultat ska belysas. De årliga uppföljningarna är viktiga pusselbitar till 
utvärderingarna.  
 

Strategins mål 
Målet för strategin är: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. I strategin beskrivs ett hållbart samhälle som ett Västra Götaland som 
är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 

Om och hur målet uppfylls påverkas av flera faktorer som till exempel konjunktur och andra 
samhällsförändringar. Målet ska följas upp både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa 
uppföljningen kommer att avgränsas till att fokusera på hur både de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna genomförs och dess påverkan på målet. Upplägget av 
genomförandet samt strukturen kring hur de långsiktiga prioriteringarna och kraftsamlingarna 
följs upp blir därmed centrala.  

Likaså är de vägledande principerna viktiga för den mer kvalitativa uppföljningen. Det handlar 
bland annat om att visa på om och på vilket sätt de vägledande principerna har använts och om 
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detta till exempel har påverkat de beslut som tagits.  
 
Målet kommer även att mätas utifrån utvecklingen av ett antal övergripande indikatorer som 
finns i en indikatorbilaga. Indikatorer är mätbara, hämtas från etablerade källor och ska så långt 
som möjligt gå att hämta årligen. I första hand är det indikatorer som finns på regional nivå för 
målen i Agenda 2030. I bilagan är dessa indikatorer märkta med Kolada1. Statistik på delregional 
nivå samt fördelat på kvinnor och män redovisas när det finns tillgängligt. I samband med att 
strategin ses över kan nya indikatorer tillkomma.  

 

Strategins långsiktiga prioriteringar 
Strategins långsiktiga prioriteringar beskriver de fyra viktigaste områdena för samverkan och 
gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. De långsiktiga 
prioriteringarna ska gälla fram till 2030 och är:  
 

• Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 
• Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
• Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet  
• Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning 

 
Genomförandet och resultat inom de långsiktiga inriktningarna kommer att följas upp av Västra 
Götalandsregionen årligen. En mer detaljerad beskrivning av hur uppföljningen ska läggas upp, 
kommer i nästa steg att arbetas fram i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive 
långsiktig prioritering. För att tydliggöra vilka avgränsningar som görs ska det där framgå vad och 
vilka aktörers insatser som ska följas upp. Det är även av betydelse att det framgår på vilket sätt 
respektive långsiktig prioritering bidrar till strategins övergripande mål. Detta som en del av den 
kvalitativa uppföljningen av målet.  
 
Upplägget av det gemensamma genomförandet av en långsiktig prioritering ska utgå från en 
mållogik där det framgår hur valda aktiviteter kopplar till förväntade resultat samt effekter på 
kort, medellång respektive lång sikt. Aktiviteter, resultat och effekter ska målsättas. Det kan 
handla om såväl kvantitativa som kvalitativa mål. I de fall där målen inte är mätbara är det av 
betydelse att de är tydliga nog för att en bedömning ska kunna göras om de är uppnådda eller 
inte. Det är även av betydelse att det framgår hur genomförandet inklusive de vägledande 
principerna och dess påverkan på genomförandet ska följas upp. Även den hållbarhetsbedömning 
av strategiförslaget som genomförs under våren 2020 kommer att ligga till grund för hur de 
långsiktiga prioriteringarna ska följas upp utifrån dess bidrag till Agenda 2030.  
 
 

 
1 I Kolada (www.kolada.se) återfinns bland annat nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med 
uppföljningen av deras insats i Agenda 2030 målen. Kolada ägs av Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA).  
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Strategins tvärsektoriella kraftsamlingar  
Strategin prioriterar fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som ska förstärka arbetet inom de 
långsiktiga prioriteringarna och där extra fokus ska läggas på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete under en fyraårsperiod. De tvärsektoriella kraftsamlingarna de första fyra åren 
är:  

• Fullföljda studier 
• Digitalisering 
• Elektrifiering 
• Cirkulära affärsmodeller  

 
På samma sätt som för de långsiktiga prioriteringarna kommer genomförandet och resultat att 
följas upp årligen. Även här kommer detaljerna, till exempel vad som ska följas upp, arbetas fram 
i nästa steg i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive kraftsamling.  
 
Samma upplägg gäller som för de långsiktiga prioriteringarna, till exempel att aktiviteter, resultat 
och effekter ska målsättas. Därutöver ska det framgå hur kraftsamlingarna stärker arbetet inom 
samtliga långsiktiga prioriteringar. Eftersom kraftsamlingarna ska ses över var fjärde år är 
uppnådd förändring under denna period särskilt viktig och kommer särskilt att ingå i översynen 
var fjärde år. 

 

Genomförande inklusive de vägledande principerna 
Det finns fem utpekade vägledande principer som ska genomsyra genomförandet:  

• Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter. 
• Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande. 
• Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera. 
• Vi talar med gemensam röst. 
• Vi är modiga och förändringsorienterade ledare. 

Dialogen om och planeringen av genomförandet kommer att fortsätta parallellt med att förslaget 
på strategin är ute på remiss under 2020. Resultatet av detta kan komma att påverka hur 
genomförandet ska följas upp. De vägledande principerna kommer att tas upp på en 
övergripande nivå i den årliga uppföljningen samt specifikt följas upp i samband med att strategin 
ses över en gång per mandatperiod. Det handlar bland annat om att visa om och på vilket sätt de 
vägledande principerna har använts i genomförandet och om detta har påverkat de beslut som 
tagits. Har det vägledande principerna till exempel bidragit till ett mer effektivt genomförande av 
kraftsamlingarna?  

 



6. 
 

Lärande 
Ett aktivt och systematiskt arbete krävs för att kunna skapa ett strategiskt lärande av de 
uppföljningar och utvärderingar som görs. Något som i sin tur bidrar till att de samlade 
resurserna kan nyttjas på ett effektivt sätt. Modellen för att följa upp strategin bygger på en 
mållogisk ansats som innebär att aktiviteter kopplas samman med resultat, kortsiktiga och 
långsiktiga effekter samt utifrån dess bidrag till målet för den regionala utvecklingsstrategin. 
Ambitionen är att kunna skapa ett system för att kunna följa hur effektiv den regionala 
utvecklingsstrategin är.  
 
Uppföljnings- och utvärderingsresultaten kommer ställas samman till Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU)2. För att få ett gemensamt lärande i genomförandet behöver 
näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och 
andra få möjligheter att kontinuerlig diskutera resultat och genomförande. Här kommer befintliga 
nätverk och konferenser som till exempel Framtid Västra Götaland användas. I samband med 
förslag om justeringar och rekommendationer för förändring av den regionala 
utvecklingsstrategin är dialogen särskilt viktig.  
 
Andra analyser och utvärderingar kommer att genomföras av utvecklingen i Västra Götaland. De 
är viktiga som en grund för en gemensam kunskapsuppbyggnad. Det handlar både specifika 
analyser och övergripande analyser liknande regionrapporten Vår bästa tid är nu? som togs fram 
som underlag inför skrivandet av strategin och uppföljaren Var det bättre förr? från 2020. Det 
handlar även om att följa utvecklingen i jämförelse med omvärlden, till exempel genom EU:s 
Regional Innovation Scoreboard och EU Regional Competitiveness Index. Västra 
Götalandsregionens rapporter publiceras på    
 

Tidplan  
Den regionala utvecklingsstrategin ska följas upp årligen och utvärderas en gång varje 
mandatperiod samt i samband med avslut. Västra Götalandsregionen ansvarar för att det sker. 
Det handlar om att följa upp målet, genomförandet och resultat av de fyra långsiktiga 
prioriteringarna, de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt genomförandet:  

• Årligen:  
- Sammanställning och analys av utfall av valda indikatorer där utvecklingen sätts i ett 

sammanhang. 
- Genomförandet och resultat av de långsiktiga prioriteringarna samt utifrån dess 

bidrag till målet.  
- Genomförandet och resultat av de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt dess bidrag 

till målet.  
• Minst en gång per mandatperiod i samband med översyn av strategin: 

- Utvärdering av genomförandet. De årliga uppföljningarna är här en viktig input.  

 
2 BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna (fyra ledamöter per 
kommunalförbund). I BHU sker samrådsdiskussioner för avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 
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- Mer djupgående uppföljning av de vägledande principernas påverkan på 
genomförandet.  

• Avslut:  
- Slututvärdering. 

Indikatorbilaga  
 

Indikator Återfinns 
i Kolada Metod 

Koppling i första hand till Robust och sammanhållet   
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Ja SCB  
Medellivslängd kvinnor och män, år Ja SCB  
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, totalt län, andel (%) Ja SCB och Skolverket  
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Ja SCB  
Bruttonationalprodukt (BRP), kronor per invånare Ja SCB  
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, län, andel (%) Ja SCB  
Långtidsarbetslösa 25–64 år, andel (%) av befolkningen Ja Arbetsförmedlingen  

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Ja PTS 
bredbandskartläggning  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Ja SCB  
Demografisk försörjningskvot Ja SCB  
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare  Bolagsverket och SCB  
Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland, antal  SCB 
Diversifiering i form av antal branschförekomster i en regional 
ekonomi  rAps-Ris 

Konjunkturåterhämtning  SCB regional basfakta 
Investeringsvolymer i varu- och tjänsteproducerande branscher, 
kronor per invånare  SCB regionalräkenskaper 

Företag och organisationer i VG som upplever att brist på 
kompetent arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera 
verksamheten, andel (%) 

 Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognos 

Koppling till i första hand Jämlikt och öppet    
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Ja SCB  

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Ja3 Hälsa på lika villkor. 
Andel av befolkningen 18–84 år som anger dålig eller mycket dålig 
hälsa, andel (%)  VGR Hälsa på lika villkor 

Andel svarande som anser sig nöjd med demokratin i Västra 
Götaland (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%)  SOM Väst 

Arbetskraft som arbetar i ett yrke som motsvarar deras kompetens 
(matchningsgrad), andel (%)  SCB genom 

Tillväxtverket 
Sysselsättningsgrad andel av den arbetsföra befolkningen som 
arbetar, andel (%)   SCB 

Medborgardelaktighet, antal grupper som nås  SCB 
Utbytesstudenter från EU/utanför EU per lärosäte, antal respektive 
andel (%)  UKÄ 

Koppling till i första hand Fossiloberoende och cirkulärt    
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/invånare Ja Energimyndigheten och 

SCB  
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) ja Avfall Sverige  

 
3 Kommer hämtas från VGR Hälsa på lika villkor för att möjliggöra en delregional fördelning. 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton C02-ekv/invånare ja SCB  
Svarande som anser sig nöjd med möjligheterna till att leva på ett 
hållbart sätt (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%) svarande  SOM Väst 

Industrins miljöskyddsinvesteringar, kronor per invånare  SCB 
 



 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 3. Så tog vi fram 
strategin – utgångspunkter, 
process och vägval 
Remissversion regional utvecklingsstrategi 2021–2030  

 

  



2. 
 

Så tog vi fram strategin – 
utgångspunkter, process och vägval 
 

I denna bilaga beskriver vi ramverk och utgångspunkter för den regionala utvecklingsstrategin, 
vad en regional utvecklingsstrategi är och vilken roll den har. Här beskriver vi även processen 
från 2018 fram till att förslaget på strategi skickas ut på remiss i april 2020 – hur delaktigheten 
sett ut hittills och några av de vägval som gjorts. En viktig del av processen är att strategin skickas 
ut på en bred remiss, och parallellt med remissen fortsätter samtalen 2020 om hur strategin ska 
genomföras.  

Strategiförslaget tar upp vikten av ett robust samhälle med hög gemensam beredskap för 
oförutsedda händelser. Förslaget föreslår bland annat utökad risk- och omvärldsanalysanalys för 
att stärka vår gemensamma förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter i 
genomförandet av strategin. Förslaget på strategi togs fram under 2019, det vill säga innan covid-
19 och de allvarliga effekter som spridningen medför. Det är en utveckling som visar hur viktigt 
det är att vi arbetar med risk- och omvärldsanalyser och är förberedda på olika framtida scenarier. 

Bilagan är ett stöd för att förstå strategins logik, innehåll och form samt den process och de 
inspel som lett fram till remissversionen. Bilagan utgör ett viktigt underlag för att bevara den 
kunskap och de lärdomar som gjorts längs vägen.  

Målet är att strategin ska tas fram med stor delaktighet och transparens. Därför presenteras 
dokumentation kontinuerligt via webben, www.vgregion.se/samtalvg2030. Där finns information 
om genomförda dialogtillfällen, sammanställningar av inspel längs vägen och aktuella 
analysunderlag. 

 

Utgångspunkter för framtagandet – ramverk och erfarenheter 
Några utgångspunkter har varit vägledande när strategin har tagits fram. Utgångspunkterna 
baseras på lagar och förordningar för det regionala utvecklingsarbetet, lärdomar från föregående 
strategi och ett mångårigt regionalt utvecklingsarbete samt internationella och nationella 
styrdokument som påverkar strategins utformning. 

Den regionala utvecklingsstrategin beslutas av regionfullmäktige, och den styr, tillsammans med 
regionfullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens (VGR:s) satsningar på regional utveckling. 
Strategin ska vägleda kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi och institut, det civila 
samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i arbetet med regional utveckling. 

Utgångspunkter när strategin tagits fram 

Följande utgångspunkter har varit vägledande i vårt arbete med att ta fram strategin:  

• Strategin pekar ut övergripande mål för Västra Götalands utveckling samt en handfull 
gemensamma prioriteringar. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Strategin gäller 2021–2030, men ses över en gång per mandatperiod. 

• Strategidokumentet är mer kortfattat och inte lika detaljerat som den förra regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). 

• Agenda 2030 fungerar som ramverk för strategin. 
• Strategin ska leda till ett konkret och kraftfullt gemensamt genomförande. 

Lag och förordning 

Enligt lagen om ett regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (2017:583) ska en regional utvecklingsstrategi tas fram för länets utveckling 
tillsammans med kommuner, länsstyrelse, berörda statliga myndigheter, organisationer och 
näringsliv. Västra Götalandsregionen har ansvaret för att i samverkan utarbeta och fastställa 
strategin samt för att samordna insatser för dess genomförande.  

Enligt förordningen ska strategin: 

• vara samlande och sektorsövergripande 
• bygga på analys av förutsättningarna för hållbar tillväxt i länet 
• innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för länets utveckling 
• bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå 
• ligga till grund för strukturfondsprogrammens mål inom tillväxt och sysselsättning och 

territoriellt samarbete. 

Det är upp till varje region att bestämma för vilken tidsperiod som strategin ska gälla; 
förordningen reglerar dock att den ska ses över en gång varje mandatperiod. 

Erfarenheter från mångårigt regionalt utvecklingsarbete 

Västra Götalandsregionen bildades på försök 1999 och organisationen permanentades 2011. 
Därmed finns i dagsläget sammantaget 20 års erfarenhet av att driva regionalt utvecklingsarbete i 
samverkan i Västra Götaland. De förtroendevalda på regional nivå har genom åren haft höga 
ambitioner för det regionala utvecklingsarbetet och Västra Götalandsregionen avsätter i en 
nationell jämförelse en stor andel egna resurser. Det har varit viktigt att bygga vidare på denna 
grund i den nya strategin. 

Lärdomar från föregående strategi 

Halvtidsutvärderingen av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin VG2020 gav värdefulla 
lärdomar som använts när förslaget till ny strategi tagits fram. VG2020 hade ett brett engagemang 
när det togs fram, men det har delvis tappats längs vägen. För att en strategi ska vara relevant för 
kommuner och andra aktörer krävs nära dialog och god förankring hela vägen – både när 
strategin tas fram och när den genomförs.  

VG2020 har ett brett innehåll, vilket har fördelar. Men det innebär samtidigt en utmaning i att 
peka ut vad som är prioriterat, och en lärdom från utvärderingen av VG2020 är att begränsa 
antalet prioriteringar i strategin för att möjliggöra större genomslag för de gemensamma 
satsningarna inom ramen för strategin. 
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Nationella och internationella styrdokument – Agenda 2030 som ramverk 

Nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft gäller till och med 
2020. Det är i skrivande stund inte klart hur efterföljande strategi kommer se ut. När vi tagit fram 
förslaget till regional utvecklingsstrategi har vi därför lutat oss på nuvarande nationella strategi. 
Riksdagen har dock nyligen beslutat om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken: 
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla 
delar av landet”. 

Den internationella strategi som gett den främsta vägledning för mål och insatser i den regionala 
utvecklingsstrategin är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Hållbarhetsmålen ska även integreras i allt policyarbete framåt inom ramen för den europeiska 
sammanhållningspolitiken, där EU:s tillväxtstrategi Den europeiska gröna given innehåller viktiga 
prioriteringar i målet att göra EU klimatneutralt till 2050. 
 

Så här har vi tagit fram strategin  
Processen att ta fram förslaget till regional utvecklingsstrategi kan delas upp i olika steg, vilka 
illustreras i figuren nedan tillsammans med de huvudaktiviteter som genomförts. Samtliga steg 
beskrivs – från analysfas, till dialog och samtalsfas till sammanställning av förslag och 
konsultation fram till remiss.  

 

Nulägesbild och analys  

En kunskapskonferens i januari 2019 som Västra Götalandsregionen bjöd in till fungerade som 
en kickoff inför att nästa regionala utvecklingsstrategi skulle tas fram. Konferensen utgick från 
regionrapporten Vår bästa tid är nu?, som är en samlad analys av tillståndet och utvecklingen i 
Västra Götaland. På konferensen deltog representanter från kommuner, högskolor och lärosäten, 
näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhället.  

Regionrapporten har varit det huvudsakliga analysunderlaget när vi tagit fram förslaget till 
strategi, men även andra kunskapsunderlag har använts. Underlagen kan nås via den webbsida 
www.vgregion.se/samtalvg2030 som skapats om arbetet med strategin samt via VGR:s 
analysportal. 

Regionrapportens resultat presenterades våren 2019 för politiker på regional och delregional nivå 
för att bidra till ökad kunskap om utvecklingen i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Dialog och delaktighet 

En viktig utgångspunkt i processen med att ta fram förslaget till strategi har varit att säkerställa en 
bred delaktighet. Under våren 2019 genomfördes därför en första samtalsfas för att fånga in 
behov, erfarenheter och kunskap. Cirka 40 samtal och seminarier arrangerades, där totalt drygt 
700 personer deltog från kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi, civila samhället, 
länsstyrelsen och andra myndigheter samt ett antal andra utvecklingsaktörer. Samtalen fördes till 
stor del i befintliga samverkansforum och samspelade med andra regionala processer, till exempel 
strukturbildsarbetet (regional fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, Klimat 2030 samt 
framtagandet av en ny kulturstrategi och ett nytt trafikförsörjningsprogram.

Inspelen från samtalen analyserades och en sammanfattning skickades ut till de 700 personer som 
deltagit. Materialet tillgängliggjordes även för en bredare målgrupp via webben, där det fanns 
möjlighet att lämna ytterligare reflektioner digitalt. De samlade inspelen bidrog även till upplägget 
av fortsatta processen.  

Hösten 2019 låg fokus på att bearbeta resultaten av vårens alla samtal och på att initiera politiska 
samtal mellan region och kommuner i de fyra delregionerna. Ett samtalsunderlag togs fram som 
baserades på dels inspelen från vårens samtal, dels olika analys- och kunskapsunderlag. Vi 
arrangerade även två tvärsektoriella fördjupningsdagar med syfte att konkretisera områden med 
behov av kraftsamling. Totalt deltog 200 personer.  

I december 2019 arrangerades VGR:s årliga konferens Framtid Västra Götaland. Temat var 
ledarskap och samverkan i en tid av omställning och konferensen var en del i framtagandet av 
förslaget till regional utvecklingsstrategi. Föredrag och workshops speglade många av de frågor 
och behov som lyfts i dialogerna 2019 om hur man kan skapa ett ännu mer kraftfullt gemensamt 
regionalt utvecklingsarbete för ett hållbart Västra Götaland. Över 500 personer deltog. 
Deltagarna fick även möjlighet att göra medskick om vad de ansåg var viktigast för starkare 
samverkan och ledarskap, framgångsfaktorer för ökad omställningstakt och övriga medskick till 
strategins genomförande.  

Under hela 2019 var det också möjligt att lämna inspel till strategiarbetet digitalt via webben.  

Politisk beredning inom Västra Götalandsregionen 

Strategin ska beslutas av regionfullmäktige och arbetet bereds via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU). BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna 
(fyra ledamöter per kommunalförbund). I BHU sker en strategisk bearbetning av den regionala 
utvecklingsstrategin genom både avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Regionfullmäktige hade i oktober 2019 en hearing på temat regional utvecklingsstrategi, där alla 
åtta partier förberett inspel om vilka frågor de ser som viktigast för Västra Götalands utveckling 
till 2030.  

Regionutvecklingsnämnden är ansvarig för att den regionala utvecklingsstrategin tas fram och att 
det sker enligt förordningen. Övriga nämnder och beredningar inom regional utveckling samt 
nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården har löpande fått information om arbetet och 
getts möjlighet att bidra i processen. 
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Sammanställning av strategiförslag och konsultation  

Förslaget till strategi är sammanställt av tjänstepersoner inom Västra Götalandsregionen. Det 
baseras på analysunderlag samt de inspel och dialoger som skett 2019. Under skrivfasen har vi 
konsulterat nyckelaktörer för att säkerställa att innehållet är relevant och att det speglar de inspel 
som olika aktörer lämnat. Regelbundna politiska avstämningar har även gjorts med 
regionutvecklingsnämnden och beredningen för hållbar utveckling.  

Remiss 

Remisstiden för förslaget till regional utvecklingsstrategi löper från april till den 13 augusti 2020. 
Bland de över 150 organisationer som får möjlighet att svara på remissen finns alla länets 49 
kommuner, kommunalförbunden, näringslivets organisationer, representanter för det civila 
samhället, universitet, högskolor och institut, myndigheter och övriga organisationer som har 
viktiga roller i det gemensamma regionala utvecklingsarbetet. Strategin går även ut på remiss till 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.  

Hållbarhetsbedömning av strategiförslaget 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling, och en fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att göras under 2020, för att 
tydliggöra hur strategin ska bidra till Agenda 2030. Resultatet av hållbarhetsbedömningen 
kommer vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om den slutliga 
strategin. 
 

Så här har olika aktörsgrupper deltagit i arbetet  
 

Nedan beskriver vi hur olika aktörsgrupperna deltagit i framtagandet, uppdelat på kommunerna, 
näringslivet, civila samhället och myndigheter. Här beskrivs även den think tank (tankesmedja) 
som stöttat under processen. 

Kommuner 

En nära dialog och ett samarbete mellan VGR och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för 
ett kraftfullt regionalt utvecklingsarbete i hela länet – inte minst i ett så stort län som Västra 
Götaland. Under 2018 genomfördes flera samtal om hur samverkan kan stärkas mellan 
kommuner och VGR samt om hur lärdomarna från halvtidsutvärderingen av VG2020 ska tas 
omhand. När arbetet med att ta fram förslaget till ny strategi inleddes 2019 samlade 
kommunalförbunden tidigt kommuncheferna i de fyra delregionerna för samtal med VGR om 
mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands utveckling till 2030. 

Hösten 2019 vidtog politiska samtal mellan kommuner och VGR genom samtal mellan 
regionutvecklingsnämnden och kommunalförbunden samt Business Region Göteborgs styrelser. 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bjöd in till en kunskapsdag om den regionala 
utvecklingsstrategin och den regionala samverkan, och strategin har varit en återkommande punkt 
på BHU:s möten sedan hösten 2018.  
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Näringsliv 

Tre seminarier anordnades i maj–juni 2019, för näringslivet och de aktörer som arbetar med 
näringslivs- och innovationsfrågor. Temat var innovation och konkurrenskraft med fokus på vad 
som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland till 2030. 
Regionutvecklingsnämndens presidium bjöd dessutom in ett antal västsvenska företag till ett 
dialogmöte i början av hösten 2019. 

Civila samhället 

Det civila samhällets representanter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart Västra 
Götaland. Det civila samhällets deltagande har bland annat skett via Västra Götalandsregionens 
samråd; Sociala ekonomins råd (SER) och de fem samråden för nationella minoriteter, 
funktionsnedsättning, hbtq, mänskliga rättigheter och barnrätt. Utöver samråden har 
nyckelorganisationer som representerar civila samhället bjudits in till samtalstillfällen och 
fördjupningsdagar.  

Myndigheter 

Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam prioritering för samverkansfrågor mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VGR. Kontinuerlig dialog och samverkan har skett på 
länslednings- och tjänstepersonsnivå under hela processen. Länsstyrelsen har även ett ansvar att 
säkerställa andra statliga myndigheters deltagande, och den regionala utvecklingsstrategin har 
diskuterats när länsstyrelsen bjudit in myndigheter i länet till gemensamma möten.  

Think tank 

En extern think tank (tankesmedja) har stöttat i arbetet med att ta fram strategin. Den bildades 
för att utmana perspektiv och bidra i arbetet med att identifiera områden av stor betydelse för 
Västra Götaland. Syftet har varit att se möjliga risker och outnyttjade synergier som bidrar till att 
strategin blir både aktuell och relevant. Think tanken har arbetat självständigt och neutralt, och 
dess medlemmar har fått uppdraget att agera fristående från sina organisationer.  

 

Vägval fram till remissversionen 
I detta avsnitt beskrivs några av de vägval som gjorts längs vägen fram till att förslaget till strategi 
skickas ut på remiss. Vägvalen motiverar strategins form och innehåll.  

Strategin ska ha en utmaningsdriven ansats 

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på kunskap och analys av förutsättningar och 
utmaningar för länets utveckling. Det har därför varit viktigt att nå samsyn om vilka huvudsakliga 
samhällsutmaningar som strategin ska utgå ifrån. Många aktörer som deltagit i arbetet med att ta 
fram förslaget till strategi ser det som en styrka att våga lyfta det som är svårt. Det har även blivit 
tydligt att många delar insikten om att olika samhällsutmaningar är ömsesidigt beroende av 
varandra och därmed måste hanteras parallellt. Utifrån detta har valet gjorts att ha en 
utmaningsdriven ansats i strategin.  
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Strategin ska vara en agenda för omställning  

De samhällsutmaningar och megatrender som identifierats, tillsammans med behovet av att 
kunna möta oväntade händelser, gör att det krävs en omställning inom flera utvecklingsområden 
snarare än anpassningar och justeringar. Därför är den regionala utvecklingsstrategin formulerad 
som en omställningsagenda. Strategins mål är att göra Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle. Målet ska dels visa rörelse och riktning, dels signalera att 
regionens långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet påverkas av Västra Götalands kapacitet att 
ställa om till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.  

Strategin ska innehålla ett antal gemensamma prioriteringar 

En av utgångspunkterna när förslaget till strategi tagits fram var att peka ut en handfull 
gemensamma prioriteringar. Halvtidsutvärderingen av strategin VG2020 visade att dess bredd 
gjorde det svårt att se vad som var prioriterat. Förslaget till kommande strategi har därmed 
prioriterat några områden där förändringstakten behöver accelerera och där det samtidigt krävs 
samverkan för att åstadkomma förändringen. Att göra denna prioritering, det vill säga att välja 
och välja bort, har varit ett av de svåraste momenten i arbetet.  

Strategins prioriteringar utgörs av fyra långsiktiga prioriteringar till 2030 och fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar som ses över en gång varje mandatperiod.  

Prioriteringarna har valts utifrån följande kriterier: 

• De utgår från identifierade samhällsutmaningar och är utmaningsdrivna. 
• De är strategiskt viktiga frågor på regional nivå och för Västra Götalands utveckling. 
• De kännetecknas av att en aktör ensam inte kan lösa prioriteringen – de kräver samverkan 

mellan flera olika aktörer. 
• De kännetecknas av långsiktighet och ett behov av strukturella förändringar i form av 

systemomställning och förmåga att agera tillsammans, mer kraftfullt och på nya sätt. 

Strategin ska även ta upp hur – inte bara vad  

Huvudfrågeställningen i dialogerna 2019 har handlat om vad det är viktigast att gemensamt 
prioritera och kraftsamla kring fram till 2030. Under hela processen har dock behovet av att 
diskutera och utveckla frågan om hur det ska ske blivit tydligt, det vill säga vilka arbetssätt och 
verktyg som kan stötta ett kraftfullt genomförande över sektorsgränser. Det handlar också om 
hur de tre hållbarhetsdimensionerna integreras i genomförandet. Inspelen har bland annat 
resulterat i att strategiförslaget innehåller tvärsektoriella kraftsamlingar och vägledande principer 
för det gemensamma genomförandet. 

Strategin ska ta tillvara olika platsers förutsättningar 

Västra Götaland är en stor region med ojämn geografi där olika delar och platser har olika 
förutsättningar, möjligheter och behov av utveckling. Att strategin ska utgå från olika platsers 
förutsättningar och möjligheter har lyfts som viktigt i många av aktörssamtalen. Därför föreslås 
en av de fem vägledande principerna för strategins genomförande handla om just detta. 
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Diarienummer RS 2018–05444  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 

med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 

innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 

kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från 

dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1 

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030    

Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt 

remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 

Så svarar ni 
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas 

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange 

diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 

för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta 

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera 

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle? 

 

1 Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser 

för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 

Så behandlas synpunkterna 
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 

beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på 

regionfullmäktige våren 2021.  

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens 

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 

och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.   

 

Remisshandlingar 
• Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 

• Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

• Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland 

• Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 

• Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss


 

Presentation av förslaget 
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget 

och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på 

www.vgregion.se/rus-remiss.  

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla 

som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87, 

maria.v.jakobsson@vgregion.se.   

 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

 

Ann-Sofi Lodin   Helena L Nilsson 

Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 
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Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner 

Boråsregionens kommunalförbund1 

Business Region Göteborg1 

Fyrbodals kommunalförbund1 

Göteborgsregionens kommunalförbund1 

Skaraborgs kommunalförbund1 

 

Almi Företagspartner Väst AB 

Arbetsförmedlingen 

Balthazar Science Center 

Boverket 

Chalmers 

Coompanion Fyrbodal2 

Coompanion Göteborg2 

Coompanion Sjuhärad2 

Coompanion Skaraborg2 

CSR Västsverige 

Dalenium Science Center 

Drivhuset3 

Energimyndigheten 

EDCS 

ESF-rådet 

Företagarna Västra Götaland  

Göteborgs universitet 

Göteborgsregionen social ekonomi 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva Göteborg 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal 

Hela Sverige ska leva Sjuhärad 

Hela Sverige ska leva Skaraborg 

Hushållningssällskapet Västra Götaland 

Högskolan Borås 

Högskolan Skövde 

Högskolan Väst 

Innovatum  

Johanneberg Science Park 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kungsbacka kommun 

Lindholmen Science Park  

LO-distriktet i Västsverige 

LRF Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Molekylverkstan Science Center 

Navet Science Center 

 
1 Kommunalförbunden ombeds att svara med 

utgångspunkt i det delregionala perspektivet. 

2 Vi önskar samberett svar från 

Coompanion 

Oslo kommune 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Värmland 

Region Örebro 

RF SISU Västra Götaland 

Riksantikvarieämbetet 

RISE 

Sahlgrenska Science Park 

Samordningsförbunden i Väster 

Samrådet för nationella minoriteter 

Samrådet för funktionshinder 

Samrådet för hbtq 

Samrådet för mänskliga rättigheter 

Samrådet för barnrätt 

Science Park Borås  

Science Park Skövde 

Skogsstyrelsen 

Skoopi Göteborgsregionen 

SLU i Skara 

Social ekonomi Fyrbodal 

Social ekonomi Sjuhärad 

Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg 

Svenskt näringsliv Västra Götaland 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Svinesundskommittén 

TCO 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Ung företagsamhet4 

Unionen  

Universeum science center 

Vinnova 

Vision Västra Götalandsregionen 

Viken fylkeskommune 

Västra Götalands bildningsförbund 

Västsvenska handelskammaren 

YH myndigheten

3 Vi önskar samberett svar från 

Drivhusen 
4 Vi önskar ett samberett svar från Ung 

företagsamhet 
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Handläggare 

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

 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 
 
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 
måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
 
Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. 
Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt ett tillräckligt arbete 
med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och 
valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden från kommunens 
riktlinjer.  
 
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige omhändertas samt förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisorernas 
rekommendation. Valnämnden har behandlat rapporten och översänt svar till 
revisorerna. Övriga berörda nämnders svar har ännu inte inkommit till 
kommunstyrelsen och behandlas senare.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 
Följebrev till grundläggande granskning.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisorernas rekommendationer lämna kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse, 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna, 
 
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.     

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 
 
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 
måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
 
Undantagen är de avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiuppföljning. Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 
Undantaget är socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit 
på flera områden från kommunens riktlinjer.  
 
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 

Rekommendation 1 till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige omhändertas.  

Kommunledningskontorets förslag till svar på rekommendation 1 

Här avser revisorerna uppdraget En projektsatsning görs för att utvidga det 
samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr och kring arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och språkstimulerande 
arbetssätt till all personal på dessa förskolor”.  Detta uppdrag avslutades av 
kommunfullmäktige i september 2019 (§ 181), men behandlades av kommunstyrelsen 
redan under våren samma år. Bakgrunden till att det inte togs med i styrkortet och som 
även framgår av underlagen till kommunfullmäktiges septemberbeslut var att det enligt 
information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens presidium skulle avslutas 
med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan. Kommunledningskontorets uppfattning 
är därför att inga ytterligare åtgärder behöver vidtagas med anledning av 
rekommendationen. 
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Rekommendation 2 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen rekommenderas att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  

Kommunledningskontorets förslag till svar på rekommendation 2 

Revisorerna konstaterar att 10 av 23 mått inte nått målsättningen för 2019. Två av dessa 
10 mått når nästan målsättningen.  
 
2019 var första året på en ny mandatperiod. Flera av måtten är nya och några hade inget 
ingångsvärde att relatera måluppfyllelse till. Kommunledningskontorets uppfattning är 
att antalet mått som når målet om en förbättring är något fler än som anges i rapporten. 
Några mått har inte redovisats i verksamhetsberättelsen då resultatet för dessa mått 
vanligen inte publiceras förrän senare under året. Några mått har visat sig svåra att 
definiera och är fortfarande under konstruktion. 
 
En tydligare beskrivning av måtten, dess konstruktion och uppföljningsperioder kan 
vara en åtgärd för att öka läsbarheten i rapporten. I övrigt arbetar 
kommunledningskontoret utifrån den strategiska planen och de uppdrag som givits för 
att öka måluppfyllelsen. Insatser beskrivs och måtten prognosticeras varje delårsbokslut.  
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Revisorerna 
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Kommunens revisorer 

 
 

Till: Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Valnämnden 

Överförmyndaren 

  

  

  

Grundläggande granskning 2019 

 

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

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

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunfullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

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

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

 

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

 

 

Uddevalla den 20 mars 2020 

 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samtliga 
nämnder, beredningar samt överförmyndaren. I figuren nedan redovisas en sammanställd 
bedömning från granskningen utifrån övergripande granskning av styrning, uppföljning och 
intern kontroll. 

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

 

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

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 

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

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

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

Vi rekommenderar valnämnden att:  

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

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

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

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

3

3

3

Styrning

8

1

Uppföljning
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1
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Intern kontroll
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

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

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

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

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

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

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

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

2.3. Revisionskriterier 

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

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

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

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

nämndens egna mått 
 

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

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

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

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

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten4 
 

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

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

kommunrevisionen 
4. Kommunstyrelsen: Ha utvärderat nämndernas internkontrollarbete samt 

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

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

4.1. Styrning 

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

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

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

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

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

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

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

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

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

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

4.5. Vår bedömning 

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

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

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

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

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

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

5.1. Styrning 

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

5.2. Uppföljning 

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

5.3. Intern kontroll 

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

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

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

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

                                                
8 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
9 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 Statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att kommunen har 

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

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

5.5. Vår bedömning 

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

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

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

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

6.1. Styrning 

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

6.2. Uppföljning 

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

6.3. Intern kontroll 

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

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

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

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

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

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

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

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

6.5. Vår bedömning 

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

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

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

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

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

7.1. Styrning 

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

7.2. Uppföljning 

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

7.3. Intern kontroll 

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

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Vår bedömning 

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

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

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

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

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

8.1. Styrning 

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

8.2. Uppföljning 

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

8.3. Intern kontroll 

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

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

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

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

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

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

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

8.5. Vår bedömning 

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

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

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

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

9.1. Styrning 

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

9.2. Uppföljning 

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

9.3. Intern kontroll 

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

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1. Styrning och uppföljning 

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

10.2. Intern kontroll 

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

10.3. Vår bedömning 

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

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

 
  

                                                
17 Länsstyrelsens inspektionsprotokoll från den senaste granskningen av verksamheten utgjorde dock 
underlag för vad som skulle kontrolleras under året. 
18 Samverkande överförmyndare har antagit internkontrollplan för 2019 med fem processer/rutiner. 



 

18 

11. Kommunfullmäktiges beredningar 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende beredningarnas uppdrag utifrån 
kommunfullmäktiges arbetsbeskrivning. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 
granskningens revisionskriterier. Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

11.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

11.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 
formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 
framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 
arbetsbeskrivning för beredningarna. 
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12. Översikt – Bedömning per nämnd och beredning 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och beredning utifrån revisionskriterier. 
 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

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

BUN              
KFN     R         
SBN              
SN              

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

Valnämnd    R   
Överförmynd.   R  
Demokratiber.    
Valberedning    

 
 

 
 

 
 
Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

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

Vi rekommenderar valnämnden att: 

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

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

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

Vi riktar inga rekommendationer till övriga nämnder eller beredningar. 

 

Göteborg den 18 mars 2020   
 

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

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

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

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

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll22 

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

Avgränsningar 

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

Revisionskriterier 

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

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

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

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

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

Metod och genomförande 

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

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

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

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

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

13.1. Styrning 

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

2021 med budget för 201924. 

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

 

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

 

13.1.1. Vision 

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

13.1.2. Översiktsplan 

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

13.1.3. Strategisk plan 

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

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

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

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

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

13.1.4. Flerårsplan 

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

13.1.5. Verksamhetsplan 

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

13.1.6. Styrkort 

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

 Kommunens vision 
 Riktningar 
 Övergripande strategier 
 Mätbara och målsatta mått 

 

 

Nämndernas styrkort innefattar: 

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

och målsatta mått

13.1.7. Revisionskriterier för styrning 

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

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

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

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

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

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

13.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt  

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

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

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

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning framgår därutöver att: 

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

Kommunstyrelsens uppsikt definieras inte närmare i kommunens styrmodell och riktlinjer. 

13.2.2. Revisionskriterier för uppföljning och rapportering 

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

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

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

kommunstyrelsen27 
 Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten. 

13.3. Revisionskriterier för styrelsens och nämndernas internkontrollarbete 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen: 

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

nästkommande års internkontroll. 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att nämnderna: 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

kommunens riktlinjer 

13.5. Överförmyndaren 

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

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

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

densamma 

13.6. Beredningar 

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

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

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

13.6.2. Valberedningen 

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

  

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

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

Dokumentförteckning  

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

 (KF) Strategisk plan 2019-2022 
  

 (KF) Riktlinjer för 
o Styrning och ledning (mars 

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

 
 (KF) Reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga 
nämnder (dec 2018) 

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

 (KF) Delårsrapport april samt aug 
2019 
 

 (Kommunstyrelsen & nämnderna) 
o Verksamhetsplan 2019 

o Internkontrollplan 201930 
o Delårsrapport april samt 

aug 2019 
o Samtliga protokoll 2019 

 
 Kommunfullmäktiges beredningar 

o Samtliga protokoll 2019 
 

 Överförmyndaren/samverkande 
överförmyndare 

o Reglemente 
o Delegationsordning 

inklusive arbetsordning 
o Verksamhetsplan 2019-

2020 
o Dokumenthanteringsplan 
o Internkontrollplan 
o Samtliga mötes-

anteckningar 2019 

 

 

 

                                                
30 Inklusive risk- och väsentlighetsanalys för samtliga nämnder förutom socialnämnden. 
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Valnämndens ordförandes delegation avseende svar på 

revisionsrapport Grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning för 
år 2019. Granskningsrapporten har nu översänts till valnämnden med önskemål att 
erhålla ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av 
rekommendationerna som redovisas i rapporten. 
 
Första gången revisorerna inkluderade valnämnden i den årliga grundläggande 
granskningen var när 2018 års verksamhet granskades. Valnämndens svar på rapporten 
skickades till revisorerna i början av oktober 2019. 
 
Det var först efter EU-valet, i och med handläggningen av revisionsrapporten, som det 
framkom att valnämnden vid valår ska upprätta internkontrollplan. Eftersom valåret för 
valnämndens del var över när revisionsrapporten besvarades gjordes ingen 
internkontrollplan i efterhand för år 2019. 
 
Valnämnden beslutade 2019-09-26 att valnämnden i samband med valår fortsättningsvis 
ska följa kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun. 
Valnämnden avsåg inte att beslutet 2019-09-26 skulle omfatta innevarande år.   
 
I granskningsrapportens tabell över sammanställd bedömning per nämnd anger 
revisorerna att valnämnden inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med 
riktlinjer utifrån revisionskriterierna att senast i december 2019 ha godkänt uppföljning 
av internkontrollarbete (C1), antagit ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys (C2) samt rapporterat dessa båda till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer (C3).  
 

- C1: senast i december godkänna uppföljning av internkontrollarbete 
Eftersom valnämndens brister i internkontrollarbetet uppmärksammades i maj 2019 
fanns ingen uppföljning att godkänna. 
 

- C2: senast i december anta ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys 

Valnämnden skulle inte anta internkontrollplan för 2020. 
 



 
 

Delegationsbeslut 

 

2(2) 

2020-04-20 Dnr VN 2020/00001 

 

 

- C3 senast i december rapportera C1 och C2 till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Eftersom valnämndens brister i internkontrollarbetet uppmärksammades i maj 2019 
fanns ingen uppföljning från 2018 att rapportera. Någon interkontrollplan för 2020 
fanns inte heller att rapportera eftersom valnämnden inte skulle anta någon 
internkontrollplan för 2020. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
 
att med ovanstående anse revisionsrapporten besvarad.  
 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.  
 
 
 
 
Fredrik Södersten 
Valnämndens ordförande 
 
 
 
 
Expediera till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige  
 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-06-04 Dnr KS 2020/00235 

  

 

Handläggare 

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

 

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det 

kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att från och med 2020 upphöra med det 
traditionella nyårsfirandet med fyrverkerier, bland annat med hänsyn taget till den kritik 
som inkommit via medborgarförslag. I firandet har också bl.a. ingått tal av 
kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande 
till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Efter att nämnden meddelat sitt beslut har kommunstyrelsen ingått ett sponsringsavtal 
med Destination Uddevalla innebärande att föreningen ska genomföra ett traditionellt 
nyårsfirande, men med en ljusshow istället för pyroteknik. Avtalet innebär möjlighet för 
en representant för kommunen att hålla tal under kvällen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 41. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan förklara ärendet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Tjönsleskrivelse
Kullur och frilid
2020-03-04

Hondlöggore
Avdelningschef Anna Svensson
Telefon 0522-69 5194
Anna. svensson@uddevalla. se

Förslag att avsluta det kommunalt arrangerade nyårsfirandet i
museiparken från och med 2020

Sommonfotlning
Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier

diskuterats. Både flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom
medborgarft)rslag till kommunen samt internt inom kommunen. De flesta diskussioner
handlar om den negativa konsekvens som fyrverkerier ffir for djurlivet men även utifrån
störande ljud ftir människor. Uddevalla kommun bör ftiregå med gott exempel och
ftirvaltningen ftireslår därftir att kommunen avslutar nyårsfirandet i museiparken i sin
helhet från och med2020.

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att arrangera ett, fiirvisso mycket fint,
nyårstal av Kommunfullmäktiges ordfiirande då ftirvaltningen gör antagandet att
invånarna samlas i museiparken ftir helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig
ned till parken i det oftast ruskiga vädret for endast ett tal bedömer fiirvaltningen vara
mindre sannolikt.

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och
fritidsftjrvaltningen som arrangerar det eventet.

I utredningen 2018 beskrevs alternativ till nyårsfirande men de visar sig vara
kostsamma, i ftirsta hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt
ökad arbetstid ftir anställda. Mot bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många
miljoner kronor de närmaste åren anser inte ftirvaltningen att det är fiirsvarbart att inftira
något alternativt firande som är mer kostsamt.

Beslulsunderlog
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03 -04
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019 -04- I 0 $ 5 0
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 S ll7
Förslog till beslut
Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt
arcangerade nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.

Ärendebeskrivning
Under ett flertal är har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier
diskuterats. Av den anledningen gjorde Kultur och fritidsftirvaltningen 2018 en

ffi:
r(2)

Dnr KFN 2020100027
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Tjönsleskrivelse
Kullur och lrilid

2020-03-04

utredning som belyser ftir- och nackdelar med nyårsfyrverkerier samt alternativa sätt att
uppmärksamma nyåret.

Kultur och fritidsnämnden beslutade utifrån presenterad utredning att fortsätta firandet
med nyårsfyrverkerier (KFN 2018-09-20 $117). Med anledning av medborgarftirslag
var frågan aktuell även20l9 och nämnden fattade även då beslut om att fortsätta på
samma sätt som tidigare (KFN 2019-04-10 $50).

Frågan om nyårsfyrverkerier har under de senaste åren varit aktuell i de flesta
kommuner i landet. Diskussionerna handlar i ftirsta hand om den negativa konsekvens
som fyrverkerier får ftir djurlivet men även utifrån störande ljud ftir människor. Vissa
kommuner har slutat med fyrverkerier och ersatt firandet med alternativ såsom
lasershow. I Uddevalla förekommer flitig diskussion i sociala medier varje år, inftir
nyåret. Kommunen får in många medborgarftirslag i ämnet och tidigare sponsorer för
arrangemanget har dragit sig ur på grund av negativ publicitet.

Kultur och fritidsftirvaltningen anser inte att kommunens eget fyrverkeri kl 17.00 på
nyårsafton, med ca 10 minuters avfyrande, är orsak till den heta debatten.
Förvaltningens mening är att det till allra största del är invånarnas eget avfyrande under
hela nyårsdygnet som orsakar problemen. Dock finns en annan aspekt som utgår från att
kommunen bör ftiregå med goff exempel, och ftirvaltningen ftireslår utifrån det att
Uddevalla kommun avslutar nyårsfirandet med fyrverkerier från och med2020.

Dnr KFN 2020100027

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Anna Svensson
Avdelningschef
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Prolokollsuldrog
Kullur och frilidsnömnden

2020-03-18

s41 Dnr KFN 2020/00027

Förslag att kultur och fritid upphör att arrangera kommunalt
nyårsfirande från och med 2020
Sommonfottning
Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier diskuterats. Både
flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom medborgarörslag till kommunen samt
internt inom kommunen. De flesta diskussioner handlar om den negativa konsekvens som
fyrverkerier får ftir djurlivet men även utifrån störande ljud ftir människor. Uddevalla kommun bör
ftiregå med gott exempel och ftjrvaltningen fiireslår därftir att kommunen avslutar nyårsfirandet i
museiparken i sin helhet från och med2020.

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att anangera ett, fiirvisso mycket fint, nyårstal av
Kommunfullmäktiges ordfiirande då ftirvaltningen gör antagandet att invånarna samlas i
museiparken ftjr helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig ned till parken i det oftast
ruskiga vädret ftjr endast ett tal bedömer ft)rvaltningen vara mindre sannolikt.

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och
fritidsftirvaltningen som affangerar det eventet.

I utredningen 2018 beskrevs altemativ till nyårsfirande men de visar sig vara kostsamma, i forsta
hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt ökad arbetstid för anställda. Mot
bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många miljoner kronor de närmaste åren anser inte
ft)rvaltningen att det är ftirsvarbart att inftira något altemativt firande som är mer kostsamt.

Beslutsunderlog
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03 -04
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019 -04- I 0 $ 50
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 201 8-09-20 $ 1 1 7

Beslut
Förvollningens förslog lill beslut
Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt arrangerade
nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.

Förslog till beslut pö mötet
Ordfiirande ftjreslår ftiljande ftirslag till beslut:

Kultur och fritidsnämnden upphör från och med2020 med det traditionella nyårsfirandet med
fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som inkommit via medborgarftirslag.
Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till Kommunfullmäktige ftir beslut.

Beslulsgöng
Ordft)rande ställer ftirvaltningens forslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden
godkänner ordftirandes förslag till beslut.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokollsuidrog
Kullur och lrilidsnömnden

2020-03-18

Beslul
Kultur och fritidsnämnden upphör från och med 2020 med det traditionella nyårsfirandet med
fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som inkommit via medborgarforslag.
Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till Kommunfullmäktige for beslut.

Vid protokollet
Josefin Florell

Justerat 2020-03-20
Monica Bang Lindberg, Åke Granath

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03 -20 intygar
Josefin Florell

Skickat 2020-03 -23 till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-27 Dnr KS 2020/00368 

  

 

Handläggare 

Utredare Helena Svernling 
Telefon 0522-69 79 48 
helena.svernling@uddevalla.se 

 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2020 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 
befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 
Befolkningsprognosen 2020 omfattar åren 2020–2029 på kommunnivå och 2020–2024 
på delområdesnivå.  
 
Befolkningsprognosen baserar sig på statistik från Statistiska Centralbyrån, 
uppskattningar om det framtida bostadsbyggandet från kommunledningskontorets 
strateger inom bostadsförsörjning och samhällsplanering, samt 
kommunledningskontorets bedömning av migrationsverkets senaste prognos över antal 
nyanlända. En särskild avstämning är gjord efter att spridningen av covid-19 ökat i 
riket. Kommundirektörens ledningsgrupp har tagit ställning till antagandena och ställt 
sig bakom en övergripande prognosriktning. 
 
Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 4 935 
personer, från 56 703 år 2019 till cirka 61 635 år 2029. Detta motsvarar en total ökning 
på 8,7 %. Fram till och med 2029 väntas kommunen öka sin befolkning med i 
genomsnitt cirka 495 personer per år. Befolkningstillväxten beror till stor del på ett 
positivt flyttnetto. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än 
avlida varje år. Samtliga åldersgrupper ökar fram till 2029, men det är framförallt barn 
och unga samt äldre som ökar mest procentuellt. 
 
En prognos är alltid förknippad med viss osäkerhet och ska betraktas som en möjlig 
utveckling utifrån vad som är känt vid prognostillfället. Osäkerheten ökar ju längre fram 
i tiden man prognosticerar och utfallet kan bli både lägre och högre än vad prognosen 
förutsett 
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Tabellbilaga befolkningsprognos 2020 

Folkmängd efter åldersklasser 2019–2029 

Faktisk befolkning 2019. Prognosvärden för 2020–2029. 
 
Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 659 661 665 670 674 689 701 714 726 738 748 

1-5 3 427 3 434 3 467 3 473 3 465 3 491 3 523 3 561 3 607 3 661 3 720 

6-9 2 900 2 864 2 851 2 863 2 882 2 883 2 909 2 910 2 906 2 929 2 945 

10-12 2 044 2 117 2 194 2 241 2 217 2 216 2 196 2 208 2 236 2 250 2 248 

13-15 1 949 2 003 2 054 2 096 2 165 2 237 2 280 2 261 2 261 2 243 2 256 

16-18 1 886 1 945 2 004 2 038 2 089 2 133 2 172 2 240 2 307 2 346 2 330 

19 647 645 623 693 700 677 718 746 723 753 803 

20-64 31 260 31 378 31 551 31 751 31 940 32 141 32 369 32 628 32 852 33 057 33 243 

65-79 8 507 8 577 8 716 8 790 8 819 8 841 8 812 8 806 8 894 8 917 9 037 

80-w 3 424 3 454 3 474 3 543 3 626 3 739 3 885 4 009 4 088 4 225 4 306 

Totalt 56 703 57 076 57 599 58 158 58 577 59 047 59 565 60 082 60 600 61 118 61 636 

 
 

Folkmängdsutveckling, ackumulerad 2019–2029 

För startåret 2019 redovisas antalet folkbokförda invånare. För 2020–2029 visas ackumulerad 
befolkningsförändring.  
 
Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 659 0 5 10 15 30 42 55 67 79 89 

1-5 3 427 7 40 46 38 64 96 134 180 234 293 

6-9 2 900 -36 -49 -37 -18 -17 9 10 6 29 45 

10-12 2 044 73 150 197 173 172 152 164 192 206 204 

13-15 1 949 54 105 147 216 288 331 312 312 294 307 

16-18 1 886 59 118 152 203 247 286 354 421 460 444 

19 647 -2 -24 46 53 30 71 99 76 106 156 

20-64 31 260 118 291 491 680 881 1 109 1 368 1 592 1 797 1 983 

65-79 8 507 70 209 283 312 334 305 299 387 410 530 

80-w 3 424 30 50 119 202 315 461 585 664 801 882 

Totalt 56 703 373 896 1 455 1 874 2 344 2 862 3 379 3 897 4 415 4 933 

 
 
  



 

 

  
 

  
 

2020-05-27 
 

DNR: KS 2020/00368   

 

Befolkningsförändringar 2019–2029  

Faktiska befolkningsförändringar för 2019 samt prognos för 2020–2029. 
 
År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning 

2019 56 703 654 574 80 2 794 2 461 333 444 

2020 57 076 654 592 62 2 742 2 430 312 374 

2021 57 599 656 591 65 2 890 2 431 459 524 

2022 58 158 660 592 68 2 938 2 448 490 558 

2023 58 577 666 591 75 2 814 2 468 346 421 

2024 59 047 681 593 88 2 862 2 480 382 470 

2025 59 565 693 594 99 2 916 2 497 419 518 

2026 60 082 706 597 109 2 927 2 518 409 518 

2027 60 600 719 599 120 2 942 2 543 399 519 

2028 61 118 730 603 127 2 959 2 568 391 518 

2029 61 636 740 607 133 2 979 2 595 384 517 
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Folkmängd per delområde 2019–2024 

Folkbokförd befolkning 2019. Avrundade prognosvärden 2020–2024.  
 
Område 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0001 Skansberget 1 330 1 320 1 319 1 415 1 416 1 417 

0002 Centrala staden 2 904 2 891 2 893 2 926 2 926 2 927 

0003 Söder 2 046 2 052 2 059 2 061 2 059 2 057 

0004 Walkesborg-Skeppsviken 712 708 708 707 706 704 

0005 Bohusgården 1 954 1 952 2 030 2 035 2 102 2 216 

0006 Kapelle 1 352 1 354 1 353 1 353 1 353 1 352 

0010 Karlsberg 749 743 742 742 742 741 

0011 Östrabo-Stenbacken 476 472 472 472 471 471 

0012 Hönsebergshagen 725 731 734 735 736 737 

0013 Barkhögarne 539 593 599 664 747 753 

0014 Tureborg 1 946 1 917 1 907 1 902 1 898 1 894 

0015 Äsperöd 996 1 003 1 007 1 010 1 010 1 135 

0020 Underås 466 461 460 460 459 458 

0021 Västra Ramneröd 435 434 434 434 434 433 

0022 Skogslyckan 1 814 1 864 1 865 1 865 1 907 1 959 

0023 Unneröd 1 662 1 661 1 663 1 665 1 666 1 667 

0024 Boxhult 708 711 712 713 712 711 

0025 Hovhult 2 369 2 366 2 368 2 370 2 372 2 373 

0026 Fasseröd 1 312 1 317 1 319 1 335 1 336 1 336 

0027 Sörvik 33 33 33 33 33 33 

0028 Kurveröd 1 410 1 409 1 409 1 411 1 413 1 415 

0030 Östra Ramneröd 604 612 611 611 611 611 

0031 Elseberg 629 623 674 674 674 674 

0032 Hedegärde 1 267 1 261 1 259 1 258 1 256 1 254 

0033 Bleket 1 640 1 632 1 629 1 626 1 624 1 622 

0034 Dalaberg 2 827 2 811 2 805 2 800 2 794 2 791 

0035 Bräcke-Kuröd 97 96 97 97 97 97 

0036 Lillesjö 10 10 10 10 10 11 

0037 Helenedal 1 316 1 313 1 312 1 312 1 312 1 312 

0038 Björbäck-Gräskärr 66 66 66 66 67 67 

0040 Stadsfjället 118 118 118 119 119 119 

0041 Uddevalla Glesbygd 916 920 923 928 932 936 

0042 Lane Ryr 1 586 1 595 1 599 1 605 1 609 1 613 

0050 Ljungskile tätort 4 089 4 107 4 142 4 175 4 221 4 224 

0051 Ljungskile Glesbygd 1 226 1 230 1 232 1 234 1 236 1 237 

0052 Ulvesund 627 653 669 686 705 723 

0053 Ammenäs 2 041 2 176 2 400 2 536 2 591 2 643 

0054 Forshälla 1 224 1 234 1 239 1 244 1 248 1 252 

0060 Herrestads tätort 2 676 2 680 2 680 2 680 2 679 2 678 

0061 Herrestad Glesbygd 2 455 2 486 2 514 2 546 2 578 2 625 

0062 Hogstorp 717 718 717 717 717 716 

Område 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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0063 Skredsvik 617 621 622 624 624 625 

0064 Berg Östra 1 638 1 717 1 764 1 855 1 912 1 943 

0065 Berg Västra 899 910 920 931 942 952 

0066 Bokenäs Västra 781 785 787 789 790 791 

0067 Bokenäs Östra 647 660 668 677 684 691 

REST 52 52 52 52 52 52 

Totalt 56 703 57 075 57 599 58 158 58 577 59 047 

 

Folkmängdsutveckling, ackumulerad per delområde per delområde 2019–2024 

Folkbokförda invånare 2019. Prognostiserad ackumulerad befolkningsförändring 2020–2024. 
 
Område 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0001 Skansberget 1 330 -10 -11 85 86 87 

0002 Centrala staden 2 904 -13 -11 22 22 23 

0003 Söder 2 046 6 13 15 13 11 

0004 Walkesborg-Skeppsviken 712 -4 -4 -5 -6 -8 

0005 Bohusgården 1 954 -2 76 81 148 262 

0006 Kapelle 1 352 2 1 1 1 0 

0010 Karlsberg 749 -6 -7 -7 -7 -8 

0011 Östrabo-Stenbacken 476 -4 -4 -4 -5 -5 

0012 Hönsebergshagen 725 6 9 10 11 12 

0013 Barkhögarne 539 54 60 125 208 214 

0014 Tureborg 1 946 -29 -39 -44 -48 -52 

0015 Äsperöd 996 7 11 14 14 139 

0020 Underås 466 -5 -6 -6 -7 -8 

0021 Västra Ramneröd 435 -1 -1 -1 -1 -2 

0022 Skogslyckan 1 814 50 51 51 93 145 

0023 Unneröd 1 662 -1 1 3 4 5 

0024 Boxhult 708 3 4 5 4 3 

0025 Hovhult 2 369 -3 -1 1 3 4 

0026 Fasseröd 1 312 5 7 23 24 24 

0027 Sörvik 33 0 0 0 0 0 

0028 Kurveröd 1 410 -1 -1 1 3 5 

0030 Östra Ramneröd 604 8 7 7 7 7 

0031 Elseberg 629 -6 45 45 45 45 

0032 Hedegärde 1 267 -6 -8 -9 -11 -13 

0033 Bleket 1 640 -8 -11 -14 -16 -18 

0034 Dalaberg 2 827 -16 -22 -27 -33 -36 

0035 Bräcke-Kuröd 97 -1 0 0 0 0 

0036 Lillesjö 10 0 0 0 0 1 

0037 Helenedal 1 316 -3 -4 -4 -4 -4 

0038 Björbäck-Gräskärr 66 0 0 0 1 1 

0040 Stadsfjället 118 0 0 1 1 1 

Område 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0041 Uddevalla Glesbygd 916 4 7 12 16 20 
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0042 Lane Ryr 1 586 9 13 19 23 27 

0050 Ljungskile tätort 4 089 18 53 86 132 135 

0051 Ljungskile Glesbygd 1 226 4 6 8 10 11 

0052 Ulvesund 627 26 42 59 78 96 

0053 Ammenäs 2 041 135 359 495 550 602 

0054 Forshälla 1 224 10 15 20 24 28 

0060 Herrestads tätort 2 676 4 4 4 3 2 

0061 Herrestad Glesbygd 2 455 31 59 91 123 170 

0062 Hogstorp 717 1 0 0 0 -1 

0063 Skredsvik 617 4 5 7 7 8 

0064 Berg Östra 1 638 79 126 217 274 305 

0065 Berg Västra 899 11 21 32 43 53 

0066 Bokenäs Västra 781 4 6 8 9 10 

0067 Bokenäs Östra 647 13 21 30 37 44 

REST 52 0 0 0 0 0 

Totalt 56 703 372 896 1 455 1 874 2 344 
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Sammanfattning 

Uddevalla kommun har under hela 2000-talet haft en positiv befolkningsutveckling. Under 2019 ökade 

Uddevalla sin befolkning med drygt 440 personer. Befolkningstillväxten väntas bli lägre under 2020 för att 

sedan tillta på grund av en ökad byggnation i kommunen.  

 

Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 4 935 personer, från 56 703 år 

2019 till cirka 61 635 år 2029. Detta motsvarar en total ökning på 8,7 %. Fram till och med 2029 väntas 

kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 495 personer per år.  

 

Befolkningstillväxten beror till stor del på ett positivt flyttnetto, det vill säga fler personer flyttar in till 

kommunen än ut ur den. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än avlida varje år. 

Detta leder till ett positivt födelsenetto, i synnerhet under den senare halvan av prognosperioden.    

 

Prognosen utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen och visar enbart de 

personer som finns folkbokförda i kommunen. Detta innebär att det, utöver vad som framkommer i 

prognosen, finns ett okänt antal ej folkbokförda personer som kan efterfråga kommunal service.  

 

En betydande del av Uddevallas befolkningstillväxt har under senare år genererats av inflyttning från 

utlandet samt nybyggnation. Prognosantagandena gällande migrationens omfattning är förknippade med en 

hög grad av osäkerhet och kan snabbt komma att förändras.  

 

Årets prognos innehåller en högre grad av osäkerhet än tidigare till följd av covid-19. Pandemin påverkar 

alla delar i samhället och därför påverkas också alla antaganden i prognosen. Människors benägenhet att 

flytta ut ur eller in i kommunen och tankar om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen 

och tankar om framtiden. Nationellt ses även en förhöjd dödlighet under pandemins utbrott även om 

Uddevalla inte ännu sett den påverkan lokalt. 

 

Kommunledningskontorets har gjort en bedömning av omfattning och lokalisering av framtida 

bostadsbyggande utifrån den kunskap som finns tillgänglig våren 2020. En särskild avstämning är gjord 

efter att spridningen av covid-19 ökat i riket. Kommundirektörens ledningsgrupp har sedan tagit ställning till 

antagandena och ställt sig bakom en övergripande prognosriktning. Visar det sig att de antaganden som 

gjorts avviker från faktisk utveckling påverkas prognosens träffsäkerhet. Sammanfattningsvis kan 

befolkningsutvecklingen bli både högre och lägre än vad prognosen anger.  
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Övergripande trender under prognosperioden 2020-2029 

• Under prognosperioden väntas en förhållandevis stor inflyttning till kommunen, framför allt 

beroende på en hög nivå av bostadsbyggande. 

 

• Det kommer att födas många barn de kommande åren eftersom de stora kullarna från början av 1990-

talet nu närmar sig 30-årsåldern då många väntas bli föräldrar. 

 

• Under den senare delen av prognosperioden väntas antalet personer över 80 år öka kraftigt då de 

stora kullarna av 1940-talister når dessa åldrar. 

 

• Under prognosperioden ökar andelen äldre och yngre i större omfattning än andelen invånare i 

åldrarna 20-64 år. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser 

ökar alltså, medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  

 

Befolkningsförändringar 2019-2029 

• Antal 0-åringar beräknas öka från 659 till cirka 750 barn. Detta är en ökning med knappt 14 % eller 

cirka 90 barn. 

• Antalet barn i förskoleålder, 1-5 år, beräknas öka från 3 427 till cirka 3 720 barn. Detta är en ökning 

med knappt 9 % eller cirka 290 barn. 

• Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, beräknas öka från 6 893 till cirka 7 450 barn år. Detta är 

en ökning med drygt 8 % eller cirka 560 barn.  

• Antalet ungdomar 16-19 år, beräknas öka från 2 533 cirka 3 135 personer. Detta är en ökning med 

knappt 24 % eller cirka 600 ungdomar. 

• Antalet i åldersgruppen 20-64 år beräknas öka från 31 260 till cirka 33 245 personer. Detta är en 

ökning med drygt 6 % eller cirka 1 985 personer. 

• Antalet ålderspensionärer, 65 år och äldre, beräknas öka från 11 931 till cirka 13 345 personer. Detta 

är en ökning med knappt 12 % eller cirka 1 410 personer. 

• Utav dessa beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka från 3 424 till cirka 4 305 personer. 

Detta är en ökning med knappt 26 % eller cirka 880 personer. 

• De delar av kommunen som till och med 2024 väntas ha störst befolkningstillväxt sett till antal är  

Ammenäs, Berg Östra och Bohusgården i Uddevalla tätort.  
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1. Inledning 

Uddevalla kommun gör årligen en prognos över den framtida befolkningsutvecklingen. Denna prognos är 

gjord våren 2020 av kommunledningskontorets ekonomiavdelning och utgör ett planeringsunderlag för 

kommunens verksamheter.  

 

Totalprognosen för hela kommunen omfattar tioårsperioden 2020-2029. Utöver detta finns prognoser på 

delområdesnivå för femårsperioden 2020-2024.  

 

Samtliga prognoser utgår från kommunens folkbokförda befolkning 31 december 2019 uppdelad i               

1-årsklasser efter kön. Prognoserna anger trolig utveckling utifrån vid prognostillfället gjorda antaganden 

om fruktsamhet, dödsrisker samt in- och utflyttning.  

 

Första prognosåret utgörs av innevarande år, dvs. 2020. Detta medför att när prognosen behandlas i 

kommunstyrelsen i juni har snart halva första prognosåret passerat. Anledningen till att prognosen görs 

under våren är att nödvändigt statistikunderlag levereras från SCB under senare delen av april.  

 

1.1 Att använda befolkningsprognosen 

I denna rapport redovisas de diagram och tabeller som är mest efterfrågade av politiker, tjänstepersoner och 

invånare. Prognoser finns även utifrån skolans och förskolornas områdesindelningar. Det finns vid behov 

även möjlighet att göra andra indelningar av materialet gällande geografiska områden, kön och 

åldersgrupper. 

 

Önskar du hjälp med att ta fram andra ålders- och områdesindelningar, tolka materialet eller har frågor kring 

de antaganden som ligger till grund för prognosen är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningens 

enhet för planering och styrning.  

 

Det är viktigt att betona att tabellerna och diagrammen redovisar en prognos givet vad som var känt vid 

prognostillfället i maj 2020.  
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1.2 Osäkerhet i prognosen 

En prognos görs alltid utifrån den kunskap som finns vid prognostillfället. Även om det går att göra väl 

grundade antaganden utifrån kända demografiska, sociala, politiska och ekonomiska förhållanden så 

kvarstår alltid ett visst mått av osäkerhet. Förändringar i till exempel bostads-, invandrings- eller 

familjepolitik samt konjunktursvängningar eller utvecklingen i andra delar av världen kan ha betydelse för 

fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Dessa typer av samhällsförändringar är inte alltid möjliga att vare 

sig förutse eller bedöma konsekvenserna av.   

 

Vid utförandet av prognosen befinner sig världen mitt i en stor samhällsförändring till följd av covid-19. 

Den pågående pandemin har startat en global lågkonjunktur och i länder där smittspridningen varit utbredd 

har även dödligheten varit förhöjd. Människors benägenhet att flytta ut ur eller in i kommunen och tankar 

om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen och tankar om framtiden. Hur omfattande 

påverkan covid-19 kommer att ha på befolkningsutvecklingen i Uddevalla kommun är fortfarande osäkert, 

men i denna befolkningsprognos görs antaganden om detta inom flertalet områden. 

 

Prognosen visar enbart kommunens folkbokförda befolkning. I prognoserna ingår inte personer som vistas i 

kommunen utan att vara folkbokförda, exempelvis asylsökande eller personer som i praktiken bor i 

Uddevalla men är skrivna i annan kommun. Det kan således finnas personer som bor i kommunen och som 

efterfrågar kommunal service, men som inte fångas upp i befolkningsprognosen. På motsvarande vis kan det 

finnas personer som är folkbokförda i Uddevalla kommun och därmed räknas in i prognosen men i själva 

verket bor någon annanstans.  

 

Vid användning av prognosen är det viktigt att ha i åtanke att det aldrig med säkerhet är möjligt att fastställa 

befolkningens framtida storlek och sammansättning. Prognosen ska ses som ett möjligt scenario givet vissa 

antaganden. Prognosens osäkerhet ökar ju längre fram i tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden 

medför en större osäkerhet än större, då dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer och avvikelser i 

prognosantagandena.  

 

Vissa generella drag i befolkningsutvecklingen kan förutses med god precision, medan andra är mer osäkra. 

Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som vid prognostillfället ännu inte är födda. 

Fruktsamheten kan variera mellan olika år och är beroende av åldersstrukturen i ett visst område. Detta 

innebär att det redan på kort sikt finns en stor prognososäkerhet bland de yngsta. En annan 

svårprognosticerad grupp är 19-30-åringarna, vilka har en hög benägenhet att flytta både in och ut ur 

kommunen. Vidare innebär ökad dödlighet med stigande ålder en utmaning i skattningen av antalet äldre. 

 

Inflyttningen påverkas i hög grad av den nybyggnation som planeras vid prognostillfället. I det fall 

antagandena gällande bostadsbyggnationens omfattning, typ, tidpunkt samt placering i kommunen skiljer 

från faktiskt utfall kan detta medföra att prognosen blir missvisande. Det närmsta året kan man med relativt 

god säkerhet förutsäga antalet nybyggda bostäder. Osäkerheten ökar dock markant längre fram i tiden. 

Exempelvis kan konjunktur, marknadsläge samt olika former av lagstiftning påverka nivån på 

bostadsbyggandet, vidare kan överklaganden av planprojekt innebära att byggplaner senareläggs. 
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Kommunen planerar från och med år 2021 för ett historiskt sett högt bostadsbyggande. Om delar av den 

förväntade bostadsbyggnationen senareläggs eller uteblir påverkar detta befolkningsutvecklingen. 

 

Antaganden om invandringens omfattning baserar sig på kommunledningskontorets bedömning av 

Migrationsverkets prognos om kommunmottagande. Antalet asylsökande har nu stabiliserats på en låg nivå 

men eventuella förändringar i antalet asylansökningar samt regelverket kring anhöriginvandring kan snabbt 

komma att ha stor påverkan på befolkningsutvecklingen.  

 

Sammanfattningsvis kan skillnader mellan prognos och faktiskt utfall bero dels på att de antaganden som 

gjordes vid prognostillfället visar sig vara felaktiga såväl som slumpmässiga avvikelser. Det kan även finnas 

händelseförlopp som inte helt fångas upp av prognosmodellen. Mot denna bakgrund ska prognosen ses som 

ett möjligt scenario givet vissa antaganden.  
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2. Prognosantaganden 

Befolkningsprognosen utgår från kommunens befolkning 31 december 2019. Statistiskt underlag till 

befolkningsprognosen hämtas från SCB och bearbetas i prognosverktyget Demos. Uppgifter om planerat 

bostadsbyggande har inhämtats från kommunledningskontorets strateger inom bostadsförsörjning och 

samhällsplanering. Uppgifter om förväntad nivå på invandring har uppskattats av kommunledningskontoret 

utifrån Migrationsverkets prognos i februari och maj 2020.  

Antaganden som ligger till grund för prognosen är: 

  

• Inflyttning inkl. bostadsbyggande och invandring  

• Utflyttning  

• Födda 

• Döda 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp har översiktligt tagit del av de antaganden som ligger till grund för 

prognosen samt tagit ställning till totalprognosens övergripande inriktning. 

2.1 Startbefolkning 

Den 31 december 2019 var 56 703 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Dessa utgör prognosens 

startbefolkning. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9 % kvinnor och 50,1 % 

män.  

2.2 Bostadsbyggande 

En viktig faktor i prognosen är de kommande årens planerade bostadsbyggande. Antagandena om framtida 

bostadsbyggande baserar sig på bedömningar från kommunledningskontorets strateger inom 

bostadsförsörjning och samhällsplanering. En särskild avstämning är gjord efter att spridningen av covid-19 

ökat i riket. 

 

Förutom fortsatt byggnation av flerbostadshus i ett flertal områden i Uddevalla centrum kommer de 

närmaste åren att präglas av fullbordandet av Sundsstrand, där det blir blandad bebyggelse. Vidare pågår 

under flera år byggandet av ett stort antal villor i Furuhall och Överby Höjd nära Rotviksbro.  

 

Olika typer av bostäder medför olika boendetäthet, exempelvis flyttar fler in i nybyggda villor än nybyggda 

hyreslägenheter. Även ålders- och könsfördelningen bland boende i nybyggda bostäder skiljer sig åt mellan 

olika boendeformer, som exempel bor det i regel fler barn i områden med många småhus. Utifrån 

bedömningar om det kommande bostadsbyggandets omfattning och karaktär kan antaganden göras om 

inflyttarnas antal, kön och ålder.  
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2.3 Inflyttning 

Möjligheterna att flytta till och inom kommunen påverkas av befintligt bostadsbestånd samt av 

bostadsbyggandets omfattning. Befintligt bostadsbestånd påverkar nettoinflyttningen genom exempelvis 

generationsväxling, om- och tillbyggnation, rivning samt omvandling av fritidshus till permanentbostäder. 

Vissa flyttningar sker utan att bostäder friställs för andra, till exempel då barn flyttar hemifrån eller vid 

separationer där ena parten bor kvar i bostaden.  

 

Antalet inflyttade till Uddevalla kommun har de senaste tre åren (2017-2019) varierat mellan cirka 2 790 

och 2 940 personer årligen med ett genomsnitt på cirka 2 850 personer. Inflyttningen från utlandet fortsätter 

att minska. Detta leder till att den höga inflyttningen till följd av invandringen som var som högst år 2016 

fortsätter att avta.  

 

 
Diagrammet visar faktisk inflyttning 1999-2019 och prognos över inflyttning 2020-2029 
 
Mot bakgrund av statistiska uppgifter görs antaganden om en åldersfördelning för de kommande inflyttarna i 

1-årsklasser och fördelat på kvinnor och män. I prognosen används åldersfördelning beräknad utifrån 

faktiska tal för Uddevalla under den senaste treårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan 

olika år används utjämnade värden för perioden 2017-2019.   
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I diagrammet nedan ser vi att inflyttarna till Uddevalla kommun har en tydlig topp mellan 20-35 år, samt en 

mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa åldersgrupper som många byter 

bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. 
 

 
Diagrammet visar åldersfördelningen bland inflyttarna till Uddevalla kommun 2017-2019 som använts i prognosen 
 

2.4 Migration 

Antagandena om migrationens omfattning baseras på kommunledningskontorets bedömning av 

Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos från februari och maj 2020. Asylsökande finns inte med 

i SCB:s befolkningsstatistik och ingår därmed inte heller i befolkningsprognosen innan eventuellt 

uppehållstillstånd beviljats och folkbokföring skett (nyanlända).  

 

Mellan åren 2000 och 2011 så har antalet asylsökande i Sverige legat på runt 20–35 000 årligen. Konflikten 

i Syrien påverkade mottagandet av asylsökande stort och nådde sin kulmen år 2015 då drygt 160 000 sökte 

asyl i Sverige. Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU så har nu antalet asylsökande 

stabiliserats till ca 20 000 per år. Prognosen är att det lägre antalet asylsökande kommer att hålla i sig 

kommande år. Det innebär att antalet väntas vara 21 000 för åren 2020-2023. Osäkerheten framöver är dock 

stor. Migrationsuttalandet EU och Turkiet står på en bräcklig grund, vilket medför en ökad osäkerhet kring 

utvecklingen på den östra Medelhavsrutten. Med hänvisning till den pågående pandemin hindrar Turkiet 

återigen migrantrörelser mot EU, samtidigt som landet talat om att detta kommer att upphöra efter 

pandemin.  
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Prognosen över antalet nyanlända med uppehållstillstånd som gjordes i maj förutspår 18 300 personer år 

2020 för att sedan ligga mellan 19 000-19 900 personer för år 2021-2023. Det är en minskning för år 2020 

med 3 000 personer jämfört med tidigare prognos som gjordes i februari. Minskningen av nyanlända består 

huvudsakligen av färre kvotflyktingar till Sverige. På grund av covid-19 har inresor för drygt 600 

kvotflyktingar avbokats och som var planerade att ske under mars och april. Minskningen beror också på att 

migrationsverkets personal är sjuka i större utsträckning så de hinner inte avgöra så många ärenden som 

planerat. Å andra sidan så hinner migrationsdomstolarna med att avgöra fler ärenden än beräknat på grund 

av ökade resurser. Den tillfälliga lagen om tillfälliga uppehållstillstånd (2016:752), som är förlängd till 19 

juli 2021, påverkar stort att mottagandet hålls nere (år 2016 kommunplacerades nästan 70 000 personer).  

 

Uddevalla kommun har de senaste åren tagit emot i snitt 0,5 % av det totala antalet nyanlända i riket. 

Uddevalla har också varit en populär kommun för vidareflytt, vilket resulterat i ett positivt flyttnetto för 

nyanlända. Direktinflyttade och det positiva flyttnettot ger en samlad prognos för det totala mottagandet av 

nyanlända om cirka 130 personer 2020, cirka 115 personer 2021 och cirka 120 personer 2022. 

 

 

2.5 Utflyttning  

Under de senaste tre åren har utflyttningen varierat mellan cirka 2 360 och 2 560 personer årligen med ett 

genomsnitt på 2 460 personer per år. De som flyttar från Uddevalla kommun flyttar framförallt till andra 

kommuner inom Västra Götaland.  
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Diagrammet visar faktisk utflyttning 1999-2019 och prognos över utflyttning 2020-2029 
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Antalet invånare som förväntas flytta från kommunen beräknas utifrån så kallade utflyttningsrisker som 

appliceras på befolkningen. Dessa anger sannolikheten för att en man eller kvinna i en viss ålder flyttar ut 

från kommunen. I prognosen används utflyttningsrisker beräknade utifrån faktiska tal för Uddevalla under 

den senaste femårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan olika år används utjämnade 

värden för perioden 2015-2019.  

 

På samma sätt som för inflyttningen till Uddevalla kommun ser vi också för utflyttningen en tydlig topp 

mellan 20-35 år, samt en mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa 

åldersgrupper som många byter bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. Kvinnor 

runt 20 år verkar ha en högre risk för utflyttning än män i samma ålder. Detta beror sannolikt på att kvinnor i 

studerar i högre utsträckning än män och därför flyttar från kommunen för studier på annan ort. 

 

 
 
Diagrammet visar utflyttningsrisker fördelat på ålder och kön för Uddevalla kommun 2016-2018 som använts i prognosen 
 
Människors benägenhet att flytta ut ur eller in i kommunen påverkas av konjunkturen och tankar om 

framtiden. En möjlig följd av pågående lågkonjunktur kan vara att fler unga väljer att studera istället för att 

arbeta och att utflyttningen därför kan komma att vara större än normalt. Samtidigt har flera högskolor och 

universitet planerat att (som minst) starta höstens utbildningar med distansundervisning, vilket skulle kunna 

få effekten att fler väljer att skjuta upp flytten till studieorten. Osäkerheten i antaganden över utflyttningen 

från kommunen är därför högre än normalt. 
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Utflyttningsrisker tillsammans med antaganden om åldersfördelning för inflyttare används i prognosen som 

metod för att beskriva generationsväxlingen i olika bostadsområden. Enkelt förklarat ger en hög risk för 

utflyttning bland äldre i kombination med en hög andel yngre inflyttare oss tydliga tecken på en pågående 

generationsväxling, där äldre flyttar ut ur och yngre flyttar in i området. 

2.6 Fruktsamhet 

I Uddevalla föder kvinnor i genomsnitt fler barn och tidigare än kvinnor i riket. Den tidigare höga 

fruktsamheten för kommunen har dock minskat de senaste åren, vilket har lett till att de senaste årens 

prognoser har överskattat antal födda barn något. I prognosen antas också en viss försiktighet vid 

familjebildande på grund av lågkonjunktur till följd av covid-19. Antalet födda barn beräknas därför utifrån 

antalet kvinnor i fruktsam ålder (15-50 år) samt på det senaste årets lägre fruktsamhetstal. Utvecklingen av 

fruktsamheten i kommunen förväntas sedan utifrån Uddevallas nivå följa SCB:s riksprognos. Detta innebär 

att ökningen eller minskningen i Uddevallas fruktsamhetstal förväntas ske i samma relativa omfattning som i 

riket.  

 

 
 
Diagrammet visar fruktsamhet för kvinnor i Uddevalla kommun utjämnade värden för 2019 som använts i prognosen jämfört med 
rikets observerade värden 2015-2019 
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2.7 Dödsrisker  

Befolkningens ålders- och könssammansättning avgör hur många som förväntas avlida under 

prognosperioden. Antalet avlidna beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker 

appliceras på befolkningen. Dessa uppgifter hämtas från statistikunderlag från SCB. Dödsriskerna i de olika 

åldrarna anger sannolikheten för män respektive kvinnor att avlida vid en viss ålder.  

 

I prognosen används dödlighetsindex för Uddevalla, vilket är 102 för män och 103 för kvinnor. För att 

jämna ut slumpvisa skillnader mellan olika år används ett utjämnat värde för de senaste fem åren. 

Dödligheten för invånare i Uddevalla förväntas alltså ligga strax över prognosen för riket (index 100). 

Generellt kan sägas att medellivslängden ökar, i synnerhet för män. Under treårsperioden 2017-2019 har 

årligen mellan cirka 510 och 600 personer avlidit i kommunen. Genomsnittet under treårsperioden ligger på 

cirka 560 dödsfall/år.   

 

Vid prognosens utförande har ännu ingen förhöjd dödlighet setts i kommunen till följd av covid-19. Då 

prognosen har överskattat antalet avlidna i kommunen något de senaste åren görs inga antaganden om högre 

dödsrisker de kommande åren. 
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3. Befolkningsprognos för Uddevalla  

3.1 Befolkningsutveckling 

Uddevalla har haft en positiv befolkningsutveckling under hela 2000-talet. Den positiva trenden väntas 

fortsätta fram till 2029. Kommunen spås växa med cirka 4 935 invånare, en ökning med 8,7 %. 

Könsfördelningen var jämn 2019 då 50,1 % av kommuninvånarna var män och 49,9% var kvinnor. Enligt 

prognosen väntas andelen män öka till 50,4 % år 2029 och andelen kvinnor väntas minska till 49,6 %. 

 

 
Diagrammet visar Uddevallas befolkningsutveckling 1999-2019 med prognos 2020-2029 
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Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 

och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före denna 

period och prognosen visar på en mer stabil utveckling de närmsta åren. Under åren 2021-2022 väntas 

många nybyggda bostäder stå färdiga för inflyttning, vilket väntas ge en större befolkningsökning dessa år.  

 

 
Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-2019 samt 
prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2020-2029. Värden för prognosperioden är avrundade till närmaste 5-tal. 
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Uddevalla växer och fortsätter att vara en attraktiv kommun att flytta till, framförallt bland personer boende i 

andra kommuner i Västra Götaland och personer som flyttar hit från utlandet. Sedan 2000 har det varje år 

flyttat in fler personer till Uddevalla kommun än vad som flyttat ut. Prognosen spår ett fortsatt positivt 

flyttnetto fram till 2029. År 2019 var flyttnettot 333 personer och år 2029 väntas det ha ökat till cirka 385 

personer.  

 

 
Diagrammet visar faktisk (1999-2019) och prognosticerad (2020-2029) utflyttning och inflyttning för Uddevalla kommun  
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Tidigt 2000-tal hade Uddevalla ett negativt födelsenetto under flera år, det vill säga att det föddes färre 

personer än vad som avled i kommunen. För cirka 10 år sedan vände dock trenden och har sedan dess legat 

på stadigt positiva siffror. Födelsenettot spås öka stadigt framåt. Detta beror på att fler väntas födas, medan 

dödligheten väntas ligga kvar på dagens nivå. Som nämnts under avsnittet om prognosantaganden finns en 

stor osäkerhet i antal födda barn och antal avlidna till följd av den pågående pandemin och dess 

samhällseffekter. 

 

 
Diagrammet visar faktiskt (1999-2019) och prognosticerat (2020-2029) antal födda och avlidna personer i Uddevalla kommun 
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3.2 Befolkningens sammansättning 

Jämfört med 2019 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i stort sett 

bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2029 jämfört med 2019. 

 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2019 jämfört med prognos för 2029 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur denna 

utvecklas från 2009 till 2029. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2009-2029, men 

sammansättningen ändras något. Andelen barn och unga samt äldre ökar något medan andelen som är 

mellan 20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. Andelen av befolkningen som är i 

behov av kommunal verksamhet och resurser ökar medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  

 

 
 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2009, 2014 och 2019 
och prognos för 2024 och 2029 
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För samtliga åldersgrupper i diagrammet nedan väntas en positiv utveckling från 2019 fram till 2029. 

Ökningen har pågått sedan 2009 för de flesta åldersgrupper. För gruppen invånare 16-19 år sågs dock en 

minskning mellan 2009-2019 då antalet minskade med cirka 23 %. Trenden spås dock vända och till 2029 

väntas en återgång till 2009 års nivå. Antalet invånare 80 år och äldre väntas öka med cirka 26 % mellan 

2019-2029. Sammanfattningsvis ökar antalet barn och unga samt äldre procentuellt mer än gruppen 20-64 

år. 

 

 
Diagrammet visar procentuell förändring av antal invånare per åldersgrupp jämfört med 2019. Faktiskt befolkning för 2009, 
2014 och 2019 och prognos för 2024 och 2029.  
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3.3 Antal barn och unga efter ålderskategori 2009-2029 

Antal barn och unga väntas öka bland samtliga åldersgrupper i kommunen de närmaste 10 åren. År 2029 

beräknas det födas cirka 750 barn, knappt 14 % fler barn jämfört med 2019. Barn i förskoleåldrarna (1-5 år) 

väntas öka med knappt 9 % till cirka 3 720 barn. Antalet barn i grundskoleåldrarna totalt (6-15 år) väntas 

öka med drygt 8 % till cirka 7 450 barn. Ungdomar i åldrarna 16-19 år beräknas öka med knappt 24 % till 

cirka 3 135 ungdomar.  

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal barn och unga i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2009-2019 och 
prognosticerad utveckling år 2020-2029 
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3.4 Antal vuxna och äldre efter ålderskategori 2009-2029 

Antal vuxna i arbetsför ålder (20-64 år) beräknas öka fram till 2029. Vuxna i åldrarna 20-44 år väntas öka 

mest, med drygt 9 % till cirka 18 745 personer. Gruppen 45-64 år väntas även den öka, men med knappt 3 % 

till cirka 14 500 personer. 

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal vuxna (20-64 år) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2009-2019 
och prognosticerad utveckling år 2020-2029. 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

  

 

  

 

2020-05-27 

 

DNR: KS 2020/00368   

 

Den äldre delen av befolkningen, det vill säga personer 65 år och äldre, väntas även den bli större fram till 

2029. Antal äldre i åldrarna 65-79 år väntas öka med drygt 6 % till cirka 9 035personer. Den stora ökningen 

procentuellt bland äldre väntas ske bland de i åldrarna 80 år och äldre, som väntas öka med knappt 26 % till 

cirka 4 305 personer. 

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal äldre (65 år och äldre) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2009-
2019 och prognosticerad utveckling år 2020-2029. 
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3.5 Index för åldersgrupper 2019-2029 

Samtliga åldersgrupper ökar alltså fram till 2029. Nedan kan vi dock åter se att de åldergrupper som ökar 

kraftigast, denna gång mätt genom index, är barn och unga samt personer 80 år och äldre. Den delen av 

befolkningen som är i arbetsför ålder ökar i lägre omfattning. 

 

 
Diagrammet visar folkmängdsutvecklingen i index för åldersgrupper i Uddevalla kommun 2019-2029  
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4. Delområdesprognos 

Förutom den totala befolkningsprognosen för Uddevalla kommun görs årligen ett antal 

delområdesprognoser. Dessa blickar fem år fram i tiden och omfattar åren 2020-2024.  

 

Uddevalla kommun är indelat i ett antal nyckelkodsområden. Vart och ett av dessa områden klassificeras 

utifrån bebyggelsestruktur till så kallade typkodsområden. Typkoden bestäms utifrån hustyp (små- eller 

flerbostadshus), ägandeform (hyres-, bostads- eller äganderätt), byggnationens ålder, en nivåfaktor som 

bestäms av taxeringsvärdet samt folkmängden inom respektive hustyp/ägandeform. De olika 

typkodsområdena följer olika mönster för in- respektive utflyttning. Generationsskiften, utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp samt omvandling av fritidshus till permanentboende är exempel på vad som 

kan påverka ett områdes utveckling.   

 

Även delområdesförändringar är starkt kopplade till bostadsbyggandet. Majoriteten av nybyggda bostäder 

genereras av större och mindre nybyggnadsprojekt inom planlagt område. Utöver detta sker tillkomst av nya 

bostäder genom spridd bebyggelse. Eftersom antalet nya bostäder har stor betydelse för 

befolkningsutvecklingen på delområdesnivå måste delområdesprognoser studeras med hänsyn tagen till i 

vilken omfattning planerad bostadsbebyggelse kommer till stånd. Utifrån den kunskap som finns vid 

prognostillfället görs antaganden om antal bostäder, typ av bostad samt tidpunkten då dessa förväntas vara 

inflyttningsklara. I det fall prognostiserad byggnation avviker från den faktiska byggnationen kan prognosen 

på delområdesnivå bli missvisande.  

 

De senaste årens ökade inflyttning till kommunen kan bidra till svårigheter att förutse flyttmönster på 

delområdesnivå. Detta beroende på att det under dessa år har skett en förtätning i vissa områden, det vill 

säga människor har flyttat in i områden i större omfattning än vad det har byggts nya bostäder där. Tydliga 

områden i Uddevalla där detta verkar har skett är framför allt Dalaberg, Hovhult och Tureborg. 

 

Sammanfattningsvis innehåller en delområdesprognos många antaganden och små prognosområden medför 

större osäkerhet. Slumpmässiga avvikelser och missvisande antaganden får större genomslag i en 

delområdesprognos än i en totalprognos för kommunen. Mot denna bakgrund sträcker sig 

delområdesprognoserna endast fem år fram i tiden och bör användas med försiktighet, framför allt mot slutet 

av prognosperioden. Delområdesprognoserna redovisas endast med totalbefolkning i områdena och inte 

uppdelat på kön och ålder, då dessa grupper skulle bli små till antalet och osäkerheten skulle öka ytterligare. 
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4.1 Befolkningsförändringar i Uddevallas delområden 

Varför vissa delområden väntas öka eller minska i varierande omfattningen beror till största del på vilken 

nybyggnation som planeras för områdena. De områden där det väntas stå många bostäder klara för 

inflyttning de närmsta fem åren har en starkt positiv befolkningsutveckling, medan det i de delområden där 

det inte planeras för nya bostäder ses en oförändrad eller negativ befolkningsutveckling. 

 

De delområden som väntas öka mest i antal invånare i kommunen är Ammenäs (cirka 600 personer), Berg 

Östra (cirka 305 personer), och Bohusgården i Uddevalla tätort (cirka 260 personer). De delområden som 

väntas öka mest procentuellt är Barkhögarne i Uddevalla tätort (cirka 4 0%), Ammenäs (cirka 30 %) och 

Berg Östra (cirka 19 %).  

 

 
Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2024 jämfört med 2019 i olika delar av kommunen.   
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Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2024 jämfört med 2019 i Uddevallas centrala delar.  
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6. Prognos 2018 jämfört med utfall 2018 

Uddevalla kommuns befolkning ökade från 56 259 invånare till 56 703 invånare under 2019. Detta innebar 

en befolkningsökning om 444 personer eller cirka 0,8 %. Utvecklingen under 2019 ligger i nivå med åren 

innan de stora befolkningsökningarna 2015 och framförallt 2016. 

 

Kommunens prognos 2019 pekade på 56 753 invånare vid slutet av året. Prognosen överskattade 

befolkningen med 50 personer, vilket ger en prognosavvikelse på cirka 0,09 %. Prognosavvikelsen kan till 

största del förklaras av att kommunen hade en lägre inflyttning än väntat.  

 

Under 2019 föddes färre barn och framförallt avled färre personer än vad som förväntades. Detta resulterade 

i ett positivt födelsenetto som blev större än vad som förutsågs i prognosen. 

 

 
Jämförelse mellan utfall och prognos för befolkningsförändringar under 2019. Justering av faktisk befolkning 2019: +31 personer  
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Störst prognosavvikelse finns bland de unga vuxna. I dessa åldersgrupper är flyttbenägenheten hög, vilket 

medför större prognososäkerhet. Bland den äldre befolkningen är prognosavvikelsen högre då det är 

ovanligare att man flyttar utom kommungränsen. 

 

 
Jämförelse mellan prognosticerad och faktisk befolkning 2019. 
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Den största delen av flyttarna till och från Uddevalla kommun sker inom länet. Under 2019 hade Uddevalla 

ett positivt flyttnetto om cirka 250 personer gentemot länet. Kommunen hade ett negativt flyttnetto gentemot 

övriga landet om cirka 170 personer och ett positivt flyttnetto om cirka 240 personer gentemot utlandet.  

 

 
Flyttmönster 2019.  
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Näringslivsfond Corona - för innovation, tillväxt och bibehållen 

välfärd 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har i samverkan med företag, besöksnäring och handelsaktörer, 
inventerat möjliga former för bibehållen hög överlevnad i kommunens bland 
kommunens företag och fortsatta förutsättningar för bibehållna arbeten, intäkter och 
välfärd i samhället. Företagens bidrag till skatteintäkter och att producera arbetstillfällen 
för kommunens medborgare är högt prioriterad också i det politiska arbetet. 
I ovannämnda arbete har kommunledning, politik och tjänstemän, gemensamt 
genomfört ett flertal öppna näringslivdialoger med företag, branschorganisationer och 
relevanta aktörer. 
Dagens rådande Corona läge berör alla och drabbar alla. Samverkan att lösa och att hitta 
nya vägar i svåra tider, kan bara lösas genom ökade initiativ, ökat engagemang och ökad 
samverkan. 
En av de viktigaste styrfunktioner kommunen har, är att bygga incitament till fortsatt 
god näringslivsverksamhet och att bygga förutsättningar att stötta goda initiativ och att 
kunna pröva nya lösningar. Kommunen avser därför att i spåren av ett utsatt och svårt 
nuläge, etablera en näringslivsfond, öppen för alla medborgare, med målet att främja 
näringslivsutveckling. 
Förslaget är att sätta upp en Näringslivsfond Corona på 1 000 000 kr som ska användas 
till nytänkande projekt á 50 000 kr. Syftet är att stimulera näringslivet i Uddevalla 
genom att engagerade medborgare, organisationer, föreningar och näringsliv att bidra 
med idéer som får ett ekonomiskt bidrag till genomförande.  
 

Beslutsunderlag 

Näringslivsfond Corona - för innovation, tillväxt och bibehållen välfärd 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 1 mkr till näringslivsfonden Corona, för att användas enligt 
tjänsteskrivelsens förslag. 
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Ärendebeskrivning 

Möjliga hinder kan vara statsstödsregler eller kommunallagen. Dock kan stödet 
försvaras enligt lag och praxis, när det råder speciella situationer, vilket Corona-
epidemins effekter måste kunna anses vara. Formen för stöd och ovanstående regelverk 
är prövad med den föregångskommun som idag tillämpar en Corona fond, dvs 
Helsingborgs kommun.  Dialog har genomförts med dels ansvarig för denna fond dels 
med föregångskommunens kommunjurist.  
 
. Eftersom det handlar om ett ansökningsförfarande som är öppet för alla kan man inte 
anse att någon speciell gynnas och då uppfylls likabehandlingsprincipen. Möjligen kan 
stödet ses som en form av direktupphandling där kommunen upphandlar idéer som kan 
gynna näringslivet i stort. Stödet kan också, beroende på aktör, formas som stipendie till 
privatperson och föreningsbidrag till föreningar. 
Ramverk för upprättandet av Näringslivsfond Corona 
Att göra: 

 Fastställ budget  
 Fastställ grundkrav och kriterier för finansiering av projekt (se nedan) 
 Sätt samman utvärderingsgrupp (UG) som förvaltar Nc  
 Involvera Kontaktcenter som mottagare av ansökningar (kontrollerar att all 

nödvändig information finns med i ansökan och vid behov ber om 
komplettering)  

Grundkrav & kriterier Nc  
 Sökande måste vara 18 år eller äldre. 
 Sökande kan vara privatperson, organisation, företag eller förening. 
 Projektet måste genomföras i Uddevalla eller för uddevallaborna. 
 Projektet måste gynna Uddevallas lokala näringsliv. 
 Sökande behöver inte vara folkbokförd i Uddevalla. 
 Sökande kan inte ansöka i egenskap av kommunal verksamhet inom Uddevalla 

kommun. 
 Sökandes projekt ska ha ett startdatum och ett preliminärt slutdatum. 
 Sökandes idé behöver gynna flera aktörer (företag, organisationer, föreningar, 

invånare). 
 Den behöver också gå att sprida; alltså vara lätt för någon annan att plocka upp. 
 Budgeten måste vara tydlig och innehålla flera olika kostnadsposter. 
 Pengarna får inte gå till lön. 

Fonden kommer inte att stötta: 
 Investeringar i utrustning som ska användas efter projektets slut. 
 Projekt som kan genomföras utan extra stöd. 
 Projekt som redan får ekonomiskt stöd av Uddevalla kommun. 
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 Projekt där deltagarna måste betala för sin medverkan. 
 Projekt där den sökande gynnas ekonomiskt utanför projektets ramar. 

Hur man söker:  
 Ansök genom att fylla ett formulär på hemsidan 
 Om ansökan behöver kompletteras hör utvärderingsgruppen av sig. 
 UG hör av sig när man tagit beslut angående ansökan. 
 Efter att projektet är över ska sökande skicka in en slutrapport 

 

1.  Slutrapporten innehåller 12 frågekategorier som till exempel projektets deltagare, 
innehåll och det ekonomiska utfallet. Idégivaren bifogar även minst 3 bilder, alternativt 
en beskrivande film, från sitt projekt.  

 Namn på projektet 
 Namn på sökande 
 Projektets ärendenummer 
 E-post till sökande 

2. Beviljad summa från Näringslivsfond Corona 

3. Start- och slutdatum 

4. Sammanfatta hur projektet har genomförts 

 Har projektet förändrats på något sätt mot vad ni angav i ansökan? 
 Om Ja, beskriv hur projektet har förändrats 

5. Beskriv projektets målgrupp 

6. Uppskatta hur många som har deltagit i projektet 

7. Beskriv på vilket sätt projektet har varit till nytta för Uddevallas näringsliv 

8. Redogör för eventuella hinder sökande har stött på under vägen och hur man har löst 
dessa 

9. Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet? 

10. Beskriv på vilket sätt projektet har marknadsförts och kommunicerats 

11. Lista projektets huvudsakliga budgetposter. 

 

Skulle projektet inte genomföras, eller inte genomföras på sätt som framgår av ansökan, 
äger Uddevalla kommun rätt att kräva tillbaka utbetalt bidrag. 
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FAQ – Näringslivsfond Corona (materialet är hämtat från 
action.helsingborg.se och sedan bearbetats för att passa Uddevalla) 

Vem kan söka om pengar från Näringslivsfonden?  

Privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som vill göra ett projekt i 
Uddevalla. 
Grundtanken är att de beviljade projekten ska gynna flera olika aktörer samt bidra till 
det lokala näringslivets ”överlevnad” här och nu. Målet är att skapa snabba och 
avgörande insatser och initiativ som gör skillnad på riktigt. Beslut om tilldelning 
kommer att ske löpande, veckovis. 

Vilken typ av projekt kan man ansöka om pengar för? 

Projektet ska vara till direkt nytta för Uddevallas lokala näringsliv. 
Nc beviljar projekt som är av engångskaraktär vilket innebär att du inte kan få pengar 
till samma projekt för mer än ett år. 

Vilka projekt eller saker kan man inte söka pengar till? 

 Investeringar i till exempel teknisk utrustning som bedöms sträcka sig utanför 
projekttiden. 

 Projekt som inte genomförs i Uddevalla. 
 Projekt som bedöms kunna genomföras utan extra stöd. 
 Projekt som bedöms ligga alltför nära verksamhet som sökande eller en annan 

aktör i Uddevalla redan bedriver. 
 Projekt som redan får ekonomiskt stöd av Uddevallas stad. 
 Projekt som kostar för deltagarna att delta i. 
 Stödet ska inte skapa ekonomisk vinst som gynnar den sökande utanför 

projektets ramar. 

Vad krävs av sökande om hen får pengar från Nc? 

Om projektet får stöd från Näringslivsfond Corona ska hen: 
 Starta projekt så fort som möjligt och senast en månad från när hen fått 

pengarna. 
 Avsluta projektet inom tolv månader från när hen fått pengarna. 
 Visa att projektet har möjliggjorts med stöd från Näringslivsfond Corona i din 

marknadsföring av projektet och under tiden du gör ditt projekt. 
 Dokumentera genom exempelvis foton, texter eller film som sedan får användas 

av Uddevallas stad och kan visas på Uddevalla.se. 
 Redovisa och rapportera senast tre månader efter att projektet har avslutats eller 

inom ett år från att det projektet har fått sina pengar. 
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Vad händer med ansökan?  

Ansökan tas först emot av Kontaktcenter, och om inga ytterligare kompletteringar 
behövs skickas den sen direkt vidare till beredningsgruppen för Näringslivsfond 
Corona. Denna tar sedan med ansökan till utvärderingsgruppen som träffas en gång i 
veckan för att besluta vilka projekt som får beviljat medel. utvärderingsgruppen 
kommer att bedöma idén utifrån grundkraven och kriterierna. 
Sökande blir givetvis kontaktad om ansökan behöver kompletteras eller om 
utvärderingsgruppen behöver veta mer om genomförandet av projektet. 

När får man reda på om projektet får pengar? 

Vi beräknar att vi kommer få många ansökningar så vi kan inte garantera att du får 
pengar även om du uppfyller alla krav. 
Efter att din ansökan behandlats i utvärderingsgruppen kontaktas idégivaren och 
beslutet skickas även via post. utvärderingsgruppen träffas en gång per vecka, så 
processen från ansökan till eventuell utbetalning bör i normalfallet kunna ske inom två 
veckor. 

Hur mycket pengar kan man ansöka om? 

Nc kan ge max 50 000 kronor till ett projekt. 

Kan man få hjälp med ansökan? 

Har sökande frågor så kan man alltid nå oss via e-post på kontaktcenter@Uddevalla.se. 
Man kan också ringa oss på 0522-69 60 00 för att prata om idén. 

Måste man genomföra projektet i Uddevalla? 

Ja. Ett av Näringslivsfond Coronas grundkrav är att sökande genomför sitt projekt i 
Uddevalla. 

Måste sökande bo i Uddevalla kommun? 

Nej, man kan bo var som helst. Men man måste genomföra projektet i kommunen. 

Varför näringsliv, men inte kultur- och föreningsliv? 

Näringslivsfond Corona har som syfte att stötta idéer som är till nytta för det lokala 
näringslivet i en särskilt utmanande tid. Här ingår givetvis även de kulturella och 
kreativa näringarna. 
Det finns olika kulturstöd och verksamhetsstöd att söka för de som verkar inom den 
ideella sektorn. 

Hur vet vi att pengarna används till det som sägs? 

När sökande fått ett beslut om beviljat stöd från Näringslivsfond Corona måste man 
skriva under en överenskommelse. utvärderingsgruppen håller kontakt med sökande 
under projekttiden. Sökande ska också skriva en slutrapport när projektet är slut. 
Skulle projektet inte genomföras, eller inte genomföras på sätt som framgår av ansökan, 
äger Uddevalla kommun rätt att kräva tillbaka utbetalt bidrag. 
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Kan man få mer eller mindre pengar än vad man sökt om? 

Om man blir beviljad stöd från Näringslivsfond Corona får man oftast så mycket pengar 
som man ansökt om. Maxbeloppet är dock 50 000 kronor. Det är viktigt att sökande 
skriver tydligt i ansökan vad pengarna ska användas till. När man har avslutat sitt 
projekt ska man redovisa hur man har använt pengarna. 

Sökande vill att projektet ska återkomma årligen. Kan man inte få pengar från 
fonden då? 

Nej. Man kan inte få pengar från Näringslivsfond Corona till ett projekt som 
återkommer under flera år. Denna fond ska möjliggöra snabba insatser som kan bidra 
till de lokala näringarnas överlevnad här och nu. Om man har fått pengar till ett projekt, 
kan man inte heller få stöd en gång till för samma eller liknande projekt. 
Man kan få pengar till ett projekt som du har gjort någon annanstans tidigare, om det är 
nytt för Uddevalla. Sökande kan också få pengar från Näringslivsfond Corona till första 
gången sökande gör något även om man sedan tänker utveckla projektet. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 
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Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 

Särskilt anslag för elitsponsring för GFK Damer säsongerna 

2020/2021 och 2021/22 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för 
elitsponsring enligt kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 217. Efter avslutad 
handbollssäsong har nu GF Kroppskultur Damlag avancerat och spelar i Allsvenskan 
från och med 2020/2021.  
Sedan tidigare beslut får Hälle IF, Uddevalla Sim och Ljungskile Sportklubb under 
2020 och 2021 del av den extra sponsringen för sina satsningar på svensk och 
internationell elitnivå. 
Kommunledningskontoret har i samråd med kommunstyrelsens ordförande upprättat 
förslag på avtal mellan Uddevalla kommun och föreningen i enlighet med kommunens 
riktlinjer för sponsring. Förslaget innebär att Uddevalla kommun sponsrar GFK Dam 
med 250 000 kronor för säsongen 2020/ 2021 samt med 250 000 kronor för säsongen 
2021/2022. Beredningen, tillika arbetsgruppen, har i sin bedömning tagit del av 
dokumentet med kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-24 § 217  
Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam 2020/2021 och 2021/2022 
Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF 2020–2021  
Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim 2020–2021  
Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 2020–2021  
Riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12.  
Kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018-
12-10 Dnr/ 2018/00848 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreningen GFK Dam tilldelas elitsponsring enligt ovan för säsongerna 2020/2021 
och 2021/2022 i enlighet med upprättade avtal, 
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för sponsring samt 
 
att i övrigt godkänna avtalet. 
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Peter Larsson Ann-Louise Öhrn 
Kommundirektör Kommunikationschef 

Skickas till 
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Kommunledningskontoret 

Kommunikationsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181 Uddevalla Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon +46 522 696 017 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

  
 
    

Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam för 

säsongerna 2020/2021 och 2021/2022 
 
GF Kroppskultur och Uddevalla kommun har ingått ett sponsoravtal för att stötta 
och stärka A-laget Dam som startar säsongen 2020/2021 med spel i Allsvenskan. 
Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 
uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid: 
 

 Uddevalla kommun erhåller dominerande reklamtryck på matchtröjorna. 
Uddevalla kommun godkänner placering och utformning.  

 Skylt för Uddevalla kommun i Agnebergshallen 
 Uddevalla kommun marknadsförs på Kroppskulturs hemsida, i program, 

affischer, annonser och i andra marknadsföringssammanhang som 
kommunen anser lämpligt 

 Uddevalla kommun erhåller matchbiljetter/inträde 
 Föreningen ska vara goda ambassadörer för kommunen och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla – hjärtat i Bohuslän.  
 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och damlaget i 

olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa. 
 Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha 

möjlighet att informera om aktiviteter och annat som kommunen finner 
lämpligt. 

 Föreningen ska rekommendera Uddevalla kommun som en plats för 
sammankomster, möten och konferenser. 

 Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 
ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur föreningen 
bidragit till social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
 
Uddevalla kommun sponsrar GFK Dam med 250 000 kronor för säsongen 2020/ 
2021 samt med 250 000 kronor för säsongen 2021/2022. Sponsringen betalas ut 
årsvis i juli månad.  
 
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att 
föreningen inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och GF 
Kroppskultur kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har 
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tolkningsföreträde. Dessa förhållanden gäller även om verksamheten i GF 
Kroppskultur upphör under avtalstiden. 
 
Marknadsföringsinsatserna utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning. 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för 
sponsring beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som 
vägledning. 
 
 
Uddevalla maj 2020 
      
                               
      
Christer Hasslebäck  Pär Noord 
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande GF Kroppskultur 
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Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF för år 2020 och 

2021 

 
Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF för friidrottssatsningar på svensk och 
internationell elitnivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 
uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid. 
 

• Uddevalla kommuns logotype och/eller udevalla.se placeras på väl synlig plats 
på tävlingskläder och överdragskläder. Uddevalla kommun ska godkänna 
utformning och placering. 

• Hälle IF ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl synlig på sin 
hemsida 

• Uddevalla kommun ska marknadsföras i program, affischer, annonser och annat 
presentationsmaterial 

• Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha möjlighet att 
informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt. 

• Tillkommande kostnader för Uddevalla kommun är tryckkostnader på kläder. 

• Hälle IF är goda ambassadörer och bidrar till att marknadsföra Uddevalla 
kommun som en plats för möten och evenemang. 

• Hälle IF arbetar med skolidrottsföreningar och stöttar dem i folkhälsoarbetet 

• Aktiva och/eller ledare från Hälle IF bistår kommunen i sitt integrationsarbete 
vid exempelvis temadag eller utåtriktad skolaktivitet 

• Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 
ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 
social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF med 250 000 kr per år för 2020 och 2021. 
Sponsringen betalas ut årsvis i januari månad. 
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Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Hälle IF 
inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och kan då bli 
återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa förhållanden 
gäller även om verksamheten i Hälle IF upphör under avtalstiden. 
Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning.  
 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 
beaktas samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 
 
 
 
Uddevalla december 2019 
      
                               
      
Christer Hasslebäck    Christian Persson 
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande Hälle IF 
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Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 

om sponsring för år 2020 och 2021 

Uddevalla kommun sponsrar Ljungskile Sportklubb för sitt avancemang till Superettan 
under förutsättning att mottagaren uppfyller följande kriterier under avtalets 
giltighetstid. 

 Uddevalla kommuns logotype placeras på väl synlig plats på herrseniorlagets 
match- och träningskläder. Uddevalla kommun ska godkänna utformning och 
placering.  

 LSK ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl synlig på sin 
hemsida. 

 Uddevalla kommun ska marknadsföras i samtliga matchprogram, affischer, 
annonser och i andra lämpliga marknadsföringssammanhang. 

 Uddevalla kommun erhåller 10 VIP-biljetter till hemmamatcherna  
 Kommunen ska ha möjlighet att vara matchvärd under säsongen utan 

tillkommande kostnader.  
 Uddevalla kommun erhåller placering av två arenaskyltar. Placeringen av 

skyltarna ska godkännas av Uddevalla kommun.  
 Uddevalla kommun ska bjudas in till olika sponsringsaktiviteter och ha 

möjlighet att informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt.  
 Tillkommande kostnader for Uddevalla kommun är tryckkostnader för ovan 

uppräknade åtgärder.  
 LSK ska vara goda ambassadörer och bidra till att marknadsföra Uddevalla 

kommun som en plats för möten och evenemang.  
 LSK deltar med aktiva och/eller ledare som ambassadörer vid möten eller andra 

evenemang i samarbete med Uddevalla kommun.  
 Föreningen ska efter årets slut lämna en muntlig och skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur föreningen bidragit 
till social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 
 

Uddevalla kommun sponsrar LSK med 400 000 kr per år 2020 och 2021. Sponsringen 
betalas ut årsvis i januari månad. Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om 
kommunen anser att LSK inte uppfyller de ovan ställda kriterierna for sponsring och 
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LSK kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa 
förhållanden gäller även om verksamheten i LSK upphör under avtalstiden. 

Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan LSK och kommunens 
kommunikationsavdelning. Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla 
kommuns riktlinjer för sponsring beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag 
till elitidrott som vägledning. 

 

Uddevalla december 2019 

 

 

Christer Hasslebäck   Erland Holmdahl 

 Kommunstyrelsens ordförande                     Ordförande Ljungskile Sportklubb 
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Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim för år 

2020 och 2021 

 
Uddevalla kommun sponsrar föreningens elitsatsningar på nationell och internationell 
nivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren uppfyller följande 
kriterier under avtalets giltighetstid. 
 

• Uddevalla kommun marknadsförs på samtliga mästerskapssimmares och 
tränares tävlingskläder 

• Uddevalla kommun marknadsförs i samtliga annonser där Uddevalla Sim 
informerar om intagning till simskola, tävlingar mm och i föreningens övriga 
presentationsmaterial 

• Marknadsföring i Walkesborgsbadet och på föreningens hemsida med länk till 
Uddevalla kommun. 

• Exklusiv grensponsor i program till samtliga tävlingar som Uddevalla Sim 
arrangerar. 

• Tryck med uddevalla.se på föreningens simmares badmössor 
• Tillkommande kostnader for Uddevalla kommun är tryckkostnader för ovan 

uppräknade åtgärder. 
• Uddevalla Sim ska vara goda ambassadörer för kommunen och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla som en plats för möten och evenemang. 
• Uddevalla Sim deltar med tränare, simmare eller andra aktiva som ambassadörer 

eller föreläsare vid möten/evenemang i samarbete med Uddevalla kommun. 
• Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 
social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
Uddevalla kommun sponsrar Uddevalla Sim med 250 000 kr per år för 2020 och 2021.  
Sponsoreringen betalas ut årsvis i januari. 
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Uddevalla 
Sim inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och Uddevalla Sim kan då 
bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa 
förhållanden gäller även om verksamheten i Uddevalla Sim upphör under avtalstiden. 
 
Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning. 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 
beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 
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Uddevalla december 2019 
 
 
 
Christer Hasslebäck                   Adam Schön 
Kommunstyrelsens ordförande                  Verksamhetsansvarig Uddevalla Sim
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Per Olsson om gång och cykelväg 

mellan Sundsandvik och Rotviksbro 

Sammanfattning 

Per Olsson påtalar att väg 160 mellan Sundsandvik och Rotviksbro är mycket starkt 
trafikerad och har ingen vägren. Boende och besökande efterfrågar att tryggt färdas till 
fots eller cykel utmed denna vägsträcka. Flera olyckor och incidenter har inträffat. 
Samtliga 3 vägföreningar och de båda campingplatserna i anslutning till denna sträcka 
står bakom medborgarförslaget och vill att en GC-väg snarast anläggs. 
 
Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 
regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 
och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 
man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 
är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  
 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 
cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket 
pengar måste kommunen prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 160, delen 
Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin 
ansökan till Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka 
objekt som skulle ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån 
kommunernas förslag att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under 
perioden 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 
Medborgarförslag jämte bilaga från Per Olsson, 2019-09-27. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.   
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Ärendebeskrivning 

Per Olsson påtalar att väg 160 mellan Sundsandvik och Rotviksbro är mycket starkt 
trafikerad och har ingen vägren. Boende och besökande efterfrågar att tryggt färdas till 
fots eller cykel utmed denna vägsträcka. Flera olyckor och incidenter har inträffat. 
Samtliga 3 vägföreningar och de båda campingplatserna i anslutning till denna sträcka 
står bakom medborgarförslaget och vill att en GC-väg snarast anläggs. 
 
Väg 160 är en statlig väg varför Trafikverket är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Västra Götalandsregionen har dock ett ansvar för 
de statliga vägarnas utveckling i länet. Regionen upprättar därför en plan för vägar som 
bör byggas eller upprustas. I planen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 
och cykelbanor (GC-vägar) längs det statliga vägnätet i den s.k. cykelpotten. 
Kommunerna får lämna förslag på vägar där man anser att det behöver tillskapas bättre 
gång- och cykelmöjligheter. En förutsättning för sådan utbyggnad är dock att 
kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %. Utbyggnad av GC-väg 
beräknas enligt schablon kosta 6.500 kr/meter.  
 
Under hösten 2019 gjordes en ny utlysning för ansökning ur cykelpotten. Kommunerna 
har fått möjlighet att lämna förslag på GC-vägar som ska byggas under perioden 2022–
2025. Till grund för dessa ansökningar fanns bl.a. Västra Götalandsregionens strategi 
för ökad cykling och en cykelpotentialstudie som redovisar var det finns goda förut-
sättningar för att nå målet om ökad cykling. I den regionala strategin prioriteras 
vardagscykling (till arbete/skola) följt av cykelbehov för fritid och s.k. felande länkar. 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrateg inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur cykelpotten. 
Objekten har ställts mot behov och samhällsnytta samt värderats utifrån cykelstrategier 
och potential för ökad cykling.   
 
Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket pengar, har 
kommunen varit tvungen att prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 160, delen 
Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin 
ansökan till Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att 
ansökan om nya GC-vägar skulle ske enligt följande prioritering: 
 
1  Väg 679 Ammenäs – Råssbyn 
2 Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö 
3 Väg 675 Råssbyn – Ranneberg  
4   Väg 788 Lanesund – Utbyvägen 
5 Väg 172 Kopperöd-Lane-Fagerhult 
6  Väg 675 Ulvesund 
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Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag och efter samråd med 
Trafikverket att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 
2022–2025. 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Per Olsson 



Medborgarförslagets ärende: 
Gång- och cykelväg mellan Sundsandvik och Rotviksbro 
 
Ditt medborgarförslag: 
Väg 160 mellan Sundsandvik och Rotviksbro är mycket starkt trafikerad och har ingen vägren. Boende 
och besökande efterfrågar att tryggt färdas till fots eller cykel utmed denna vägsträcka. Flera olyckor 
och incidenter har inträffat. Samtliga 3 vägföreningar och de båda campingplatserna i anslutning till  
denna sträcka står bakom rubricerat medborgarförslag som hemställer att en GC-väg snarast anläggs, 
se bilaga. 
Kontakt har tagits med Trafikverket som hänvisar till kommunal och regional finansiering, med 
respektive 50%. För att möjliggöra projektet krävs först att kommunen är villig till medfinansiering 
och därefter sker prioritering av regionen.  
Då det för närvarande inte finns planer på rubricerad GC-väg lämnar jag härmed ett 
medborgarförslag, med stöd från bl.a. alla anslutande vägföreningar som representerar samtliga 
boende inom aktuellt område. I övrigt hänvisas till bifogade bilagor. 
Med vänlig hälsning 
Per Olsson 
 
Dagens datum: 
2019-09-27 
 
Namn: 
Per Olsson 
 
 
Skicka med en bilaga 
Skrivelse till U-a kommun Miljö och trafiksäkerhet 2019-09.pdf 
 
 



Medborgarförslag	till	Uddevalla	kommun	

MILJÖ	OCH	TRAFIKSÄKERHET	
Rubricerade	två	begrepp	som,	bland	andra	utgör	viktiga	parametrar	för	hur	människor	väljer	
och	upplever	sitt	boende.	

Två	begrepp	som	också	präglar	samhällsdebatten,	och	som	förmodligen	är	ledord	när	
politiker	och	tjänstemän	inom	offentlig	förvaltning	planerar	bostadsområden.	

Två	begrepp	som,	vi	som	bor	och/eller	driver	olika	verksamheter	i	områden	i	anslutning	till	
väg	160	sträckan	Rotviksbro	–	Sundsandvik	inte	anser	vara	tillgodosedda.	

Denna	vägsträcka	är	mycket	starkt,	speciellt	sommartid,	trafikerad.	Husbilar,	–	vagnar,	
bussar	och	lastbilar	utgör	en	betydande	andel	av	denna	trafik.	

Att	gå	eller	cykla	utefter	den	sträckan,	som	i	princip	saknar	vägren,	är	bokstavligen	livsfarligt.		

Det	resulterar	i	att	varje	förflyttning,	som	skulle	kunna	ske	till	fots	eller	på	cykel,	görs	med	
bil.	En	utveckling	som	inte,	på	något	sätt	rimmar	med	de	tankar	och	intentioner	som	idag	är	
prioriterade.	

Därför	anser	vi	att	en	gång-och	cykelväg	mellan	Sundsandvik	och	Rotviksbro	är,	inte	endast	
ett	önskemål	utan	snarare	en	självklarhet	om	kommunen	skall	leva	upp	till	ingressen	i	
Cykelplanen:	¨För	ett	ökat	och	säkert	cyklande	i	Uddevalla	kommun	samt	en	förbättrad	miljö	
och	folkhälsa¨	och	hemställer	att	den	utförs	så	snart	som	möjligt.	

	

Uddevalla	2019-09-17	

Gamla	Postvägens	Samfällighetsförening	

Sunds	Vägsamfällighet	

Högåskyrka-Båröd-Ulvevik	Vägsamfällighets	vägförening		

Hafsten	Resort	AB	

Vindöns	Camping	och	Marina	
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Hans Niklasson angående åtgärder 

längs med väg 697 för att främja cykling 

Sammanfattning 

Hans Niklasson påtalar att det skett en markant ökning av trafiken på väg 697, främst 
tung trafik, vilket inneburit att cykelpendling mellan Uddevalla och Trollhättan 
försvårats märkbart. Bästa alternativet för både miljö, cykelfrämjande och turism hade 
varit att smalna vägbanorna något och lägga en cementrefug som delat vägen något för 
cykelbanan och sänkt hastigheten till 70. 
 
Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 
regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 
och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 
man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 
är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  
 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 
cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och också kostar 
mycket pengar, måste kommunen prioritera objekt som är mest angelägna. Väg 697 har 
funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 
ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 
besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 
Medborgarförslag från Hans Niklasson, 2019-07-25. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.   
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Ärendebeskrivning 

Hans Niklasson påtalar att det skett en markant ökning av trafiken på väg 697, och då 
främst tung trafik, vilket inneburit att cykelpendling mellan Uddevalla och Trollhättan 
försvårats märkbart. Därför borde tung trafik som ej har verksamhet eller ärende längst 
vägen hänvisas till nya väg 44, exv. genom att införa genomfartförbud för tung trafik på 
väg 697. Bästa alternativet för både miljö, cykelfrämjande och turism hade varit att 
smalna vägbanorna något och lägga en cementrefug som delat vägen något för cykel-
banan och sänkt hastigheten till 70. Då hade vägen inte varit lika inbjudande som ett 
alternativ till nya 44:an som är avsedd för trafik med hög hastighet. Ett bra argument för 
att genomföra detta är att Uddevalla – Trollhättan – Vänersborg kan visa att Trestad 
knyts samman med säker cykelväg hela vägen. 
 
Väg 697 mellan Råsseröd och Båberg är en statlig väg. Trafikverket är väghållare och 
ansvarig för trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Förslag om sänkt hastighet, ändrad 
utformning och förbud för tung trafik osv. bör därför ställas till Trafikverket. Västra 
Götalandsregionen har ett ansvar för de statliga vägarnas utveckling i länet. Regionen 
upprättar därför en plan för vägar som bör byggas eller upprustas. I planen har även 
anslagits medel för utbyggnad av gång- och cykelbanor (GC-vägar) längs det statliga 
vägnätet i den s.k. cykelpotten. Kommunerna får lämna förslag på vägar där man anser 
att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. En förutsättning för sådan 
utbyggnad är dock att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %. 
Utbyggnad av GC-väg beräknas enligt schablon kosta 6.500 kr/meter.  
 
Under hösten 2019 gjordes en ny utlysning för ansökning ur cykelpotten. Kommunerna 
har fått möjlighet att lämna förslag på GC-vägar som ska byggas under perioden 2022–
2025. Till grund för dessa ansökningar fanns bl.a. Västra Götalandsregionens strategi 
för ökad cykling och en cykelpotentialstudie som redovisar var det finns goda förut-
sättningar för att nå målet om ökad cykling. I den regionala strategin prioriteras 
vardagscykling (till arbete/skola) följt av cykelbehov för fritid och s.k. felande länkar. 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrateg inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur cykelpotten. 
Objekten har ställts mot behov och samhällsnytta samt värderats utifrån cykelstrategier 
och potential för ökad cykling.   
 
Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och också kostar mycket pengar, 
har kommunen varit tvungen att prioritera objekt som kan anses vara mest angelägna. 
Väg 697 har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till 
Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att ansökan om nya 
GC-vägar skulle ske enligt följande prioritering: 
 
1  Väg 679 Ammenäs – Råssbyn 
2 Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö 
3 Väg 675 Råssbyn – Ranneberg  
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4   Väg 788 Lanesund – Utbyvägen 
5 Väg 172 Kopperöd-Lane-Fagerhult 
6  Väg 675 Ulvesund 
 
Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag efter samråd med 
Trafikverket att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 
2022–2025.   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Hans Niklasson 
 



Från: Hans Niklasson
Skickat: den 18 juli 2019 15..r.w.-c
Till : M ikael Staxä ng <m ikael.staxans@uddeva lla.se>
Ämne: Väg 697 Uddevalla

UDDEVA L-LA KOfIIMUN
Kortr trr r r ns tVrclsr:r r

Kornm u rrlecir r i n.c;sl<orrtoret

2019 -07- 2 5

Di arienr

Ks 2o/
Hej Mikael. Mitt ärende gäller Väg 697 Uddevalla-Trollhättan.
Cykelled mellan Uddevalla-Trollhättan -Vbg för arbetspendling Cykelturism m.m

Då trafiken det senaste åren har fått en markant ökning av trafik, då främst tung trafik på väg 697 har
cykelpendling mellan Uddevalla och Trollhättan försvårats märkbart. Då det inte är ovanligt att det
kommer både 3-4 st lastbilar med släp på rad. Har de då möte samtidigt och inte kan gå ut så blir det
riktigt otäckt vindsug både för cyklister och gående som då får gå ned i dikeskanten. Vägen används
mest av tung trafik som är stationerade på Kuröd Typ DHL,Schenker och Stena Metalloch vissa av
dessa har ju frakt pågående dygnet runt som är påfrestande både för miljö och ur buller hänseende
för oss boende längst vägen. Nu finns den nya 44:an som är 4 filig med mitträcke och är avsedd för
sådan trafik. Nya 44:an är utmärkt för biltrafik, och framförallt tung trafik där både gående och
cyklister är förbjudna. Vägarna skiljer inte mer än ca 600- meter i längd så det bör inte vara en stor
omställning då stora 44 an har betydligt bättre kvalitet att hålla både fart och säker frakt även för
åkarna, då de givetvis måste kunna sköta sitt jobb så smidigt som möjligt. Därför borde tung trafik
som ej har verksamhet eller ärende längst vägen gå att hänvisa dit, med tex. Genomfart för tung
trafik förbjuden.
Bästa alternativet för både miljö ,cykelfrämjande och turism hade varit att smalnat vägbanorna något
och lagt en cementrefug som delat vägen något för cykelbana(led) och sänkt hastigheten till 70. Då

hade vägen inte varit lika inbjudande som ett alternativ till nya 44:an som är avsedd för trafik med
hög hastighet.
Visom bor längst vägen ser jobbpendlare på cykel både morgon och kväll, men det har avtagit på
grund av mer tung trafik som upplevs som obehagligt längst vägen. Då har dessa pendlare valt bil
istället som ett säkrare alternativ. Detta kan väl aldrig vara Uddevallas tanke nu med alla
miljösatsningar och cykel o turismfrämjande som det i alla fall talas mycket om från kommunens
sida.( stor satsning på cykelfrämjande). Det passerar även cykelturister längst vägen på sommaren.
Dom frågar om det finns något alternativ till väg 697 om man skall cykla mot Trollhättan -Vbg. Eller
mot Uddevalla . De frågar om det finns någon cykeled med cykelbana istället. Det går även skolbuss
längst vägen där skolbarn är tvungna att gå längst vägen och det upplevs väldigt otryggt framförallt
vintertid med mörker snö och tung trafik.
Ett bra argument för genomföra detta är att Uddevalla -Trollhättan-Vbg kan visa att Trestad knyts
samman med säker cykelväg hela vägen, då både Trollhättan och Vänersborg har cykelbana hela
vägen in till sig från Grunnebo ( en liten bit ovanför Väne Ryr.) Man borde kunna slå sig samman och
genomföra detta tillsam mans.
Verkligen något att trycka på för turistnäringen då folk kan cykla säkert från Sjö till Hav. Från Sött till
Salt. Från Sveriges största sjö till Sveriges vackraste hav. ( det finns många slogans att jobba med)

Jag har varit i kontakt med Vägverket , men de hänvisade mig att ta kontakt med Uddevalla Kommun
då kommuner måste vara med och finansiera 50% av kostnaden.

Från kommungränsen nästan vid Väne Ryr och upp till Grunnebo vid Stora almås blir ju Vänersborg
Trollhättan Kommuns ansvar. Men det borde väl gå att samarbeta om. Vägverket sa också att vi bör
lämna förslaget så fort som möjligt innan hösten, då beslut fattas för kommande projekt. Vägverket
sa att de blev bara utförare av projektet om det går igenom ej huvudfinansiär. Utan det låg hos
Västra Götalandsregionen som samarbetade i dessa frågor.( Gällde det cykelleder skulle tydligen
kommunerna vara med med 50%).





Jag skickar detta till dig Mikael då jag förstod att du var ansvarig för Vägar och trafik i Uddevalla
Kommun.
Om det skall lämnas till annan instans eller som Medborgarförslag får du gärna skicka det vidare där
det tas upp och behandlas av rätt instans.
Med vänlig hälsning Hans Niklasson2OL9-O7-18 Uddevalla.
Trevlig Sommar.

Skickades från E-post för Windows L0
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Anna Svensson om sänkt hastighet på 

Uddevallavägen och del av Vällebergsvägen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Anna Svensson önskar att hastigheten på Uddevallavägen genom Ljungskile sänks till 50 km/h på 
hela sträckan Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i söder. Hastighetsbegränsning till 50 sker 
idag först när man passerat genom halva Ljungskile centrum i höjd med busstationen. Under senare 
år har det byggts bostäder samt en förskola i Kärr och det vistas numera många barn i området. Att 
då ha en hastighetsbegränsning på 70 upplevs farligt. Dessutom har tung trafik såsom långtradare 
ökat längst den aktuella vägsträckan vilket gör att säkerheten för barnen försämrats ytterligare. Med 
en hastighetsbegränsning på 50 skulle förhoppningsvis denna tunga trafik hålla sig till E6. 
 
Väg 680 genom Ljungskile är en statlig väg och Trafikverket är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Kommunen ansvarar för gator och vägar inom tättbebyggda 
områden. Hastighetsreglering styrs av trafikförordningen (1998:1276). Generellt gäller den s.k. 
bashastigheten (70 km/h) utanför tättbebyggt område. Ansvaret läggs enligt förordningen i hög 
grad på föraren att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Enligt 
Trafikförordningen (10 kap. lokala trafikföreskrifter) kan dock begränsning till lägre hastighet 
meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 
Länsstyrelsen är den myndighet som får besluta om sänkning av en hastighetsgräns utanför 
tättbebyggt område. Kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område 
och för vägar utom tättbebyggt område bara om kommunen är väghållare. Förslaget om 
hastighetssänkning på väg 680 i Ljungskile måste därför ställas till Länsstyrelsen som i detta fall 
kan besluta om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 
Medborgarförslag från Anna Svensson, 2019-07-16. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 
besvarat.   
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Skickas till Anna Svensson 



Medborgarförslagets ärende: 
Sänk hastighetsbegränsningen på Uddevallavägen och del av Vällebergsvägen i Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hastighetsbegränsningen längst den aktuella vägsträckan tycks inte ha hängt med i takt med 
byggnationerna i området. Från Aröds korsväg, via Uddevallavägen och in i halva samhället längst 
Vällebergsvägen finns en hastighetsbegränsning på 70. Hastighetsbegränsningen sänks till 50 först 
när man passerat genom halva Ljungskile centrum i höjd med busstationen. Under senare år har det 
byggts väldigt många flerfamiljshus och villor samt en förskola i Kärr. På andra sidan vägen i Aröd 
finns både villor och ett behandlingshem. Det vistas med andra ord numera väldigt många barn i 
området. Att då ha en hastighetsbegränsning på 70 upplevs farligt. Ur säkerhetssynpunkt bör 
hastigheten begränsas till 50 genom hela området, från Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i 
söder. Dessutom har tung trafik såsom långtradare ökat längst den aktuella vägsträckan, av oklar 
anledning. Det gör att säkerheten för barnen försämras ytterligare. Med en hastighetsbegränsning på 
50 skulle förhoppningsvis denna tunga trafik hålla sig till E6. 
 
Dagens datum: 
190716 
 
Namn: 
Anna Svensson 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ingrid Kennborn om väg 167, gång och 

cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid kyrkan och Ström i 

Lilla Edets kommun 

Sammanfattning 

Ingrid Kennborn framför att boende i Grinneröds socken vill kunna ta sig fram med 
cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Det är farligt att cykla och gå på 
denna väg då den är smal och trafikeras av stora lastbilar/långtradare samt personbilar 
mellan E45 och E6, inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Den tunga 
trafiken till bl.a. grustagen ökar allt mer. Det är därför förenat med livsfara att cykla 
eller gå på väg 167 och invånarna vill snarast få en gång och cykelväg mellan 
Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet.  
 
Västra Götalandsregionen har ett ansvar utveckling av de statliga vägarna i länet. I den 
regionala planen för infrastrukturen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 
och cykelbanor längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna förslag på vägar där 
man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen 
är att kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %.  
 
Kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen cykelstrategi 
inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. cykelpotten. Då 
utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket pengar, måste 
kommunen prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 167, delen Grinneröd-
Backamo, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till 
Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som 
skulle ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag 
att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26. 
Medborgarförslag jämte bilaga från Ingrid Kennborn, 2019-09-27. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.   
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Ärendebeskrivning 

Ingrid Kennborn framför att boende i Grinneröds socken vill kunna ta sig fram med 
cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Det är farligt att cykla och gå på 
denna väg då den är smal och trafikeras av stora lastbilar/långtradare samt personbilar 
mellan E45 och E6, inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Den tunga 
trafiken bl.a. till grustagen ökar allt mer. Det är därför förenat med livsfara att cykla 
eller gå på väg 167 och invånarna vill snarast få en gång och cykelväg mellan 
Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet.  
 
Väg 167 är en statlig väg varför Trafikverket är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Västra Götalandsregionen har dock ett ansvar för 
de statliga vägarnas utveckling i länet. Regionen upprättar därför en plan för vägar som 
bör byggas eller upprustas. I planen har även anslagits medel för utbyggnad av gång- 
och cykelbanor (GC-vägar) längs det statliga vägnätet i den s.k. cykelpotten. 
Kommunerna får lämna förslag på vägar där man anser att det behöver skapas bättre 
gång- och cykelmöjligheter. En förutsättning för sådan utbyggnad är dock att 
kommunen är villig att medfinansiera kostnaden med 50 %. Utbyggnad av GC-väg 
beräknas enligt schablon kosta 6.500 kr/meter.  
 
Under hösten 2019 gjordes en ny utlysning för ansökning ur cykelpotten. Kommunerna 
har fått möjlighet att lämna förslag på GC-vägar som ska byggas under perioden 2022–
2025. Till grund för dessa ansökningar fanns bl.a. Västra Götalandsregionens strategi 
för ökad cykling och en cykelpotentialstudie som redovisar var det finns goda förut-
sättningar för att nå målet om ökad cykling. I den regionala strategin prioriteras 
vardagscykling (till arbete/skola) följt av cykelbehov för fritid och s.k. felande länkar. 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrateg inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur cykelpotten. 
Objekten har ställts mot behov och samhällsnytta samt värderats utifrån cykelstrategier 
och potential för ökad cykling.   
 
Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och kostar mycket pengar, har 
kommunen varit tvungen att prioritera de objekt som är mest angelägna. Väg 167, delen 
Grinneröd-Backamo, har funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin 
ansökan till Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 att 
ansökan om nya GC-vägar skulle ske enligt följande prioritering: 
 
1  Väg 679 Ammenäs – Råssbyn 
2 Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö 
3 Väg 675 Råssbyn – Ranneberg  
4   Väg 788 Lanesund – Utbyvägen 
5 Väg 172 Kopperöd-Lane-Fagerhult 
6  Väg 675 Ulvesund 
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Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag och efter samråd med 
Trafikverket att besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 
2022–2025. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Ingrid Kennborn 



Medborgarförslagets ärende: 
Säker väg 167, gång och cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid kyrkan och Ström i Lilla Edets 
kommun. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bifogar skrivelse. Denna kommer även genom PostNord. 
 
Trafiken ökar allt mer med tung trafik bl.a. till och från grustagen utefter väg 167. Även stora 
långtradare trafikerar mellan E45 och E 6. 
Det är förenat med livsfara att cykla eller gå på väg 167. Det är en statlig väg men prioritering sker 
genom kommunala prioriteringar inom Västra Götalands regionen. Uddevalla kommun måste därför 
intressera sig för denna väg. 
 
Dagens datum: 
191120 
 
Namn: 
Ingrid Kennborn 



MEDBORGARFÖRSLAG till Uddevalla kommun. 

Kunna cykla och gå på ett säkert sätt mellan Grinneröds korsväg i Uddevalla kommun och 

Ström i Lilla Edets kommun. 

Vi vill kunna ta oss fram med cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Därför vill vi snarast 

få en gång och cykelväg mellan Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet. Det är farligt att cykla och 

gå på denna väg. Mellan Grinneröds korsväg fram till avtagsvägen till Måröd ca 5 km tar det ca 7 

minuter med bil.  Det innebär i nuläget ofta möte med 15 stora lastbilar. När nya tillstånd (att ta ut 

grus) träder i kraft kommer enligt ansökan transportbilar med grusprodukter att köra var 4 minut. 

Vägen är smal för dessa stora fordon. Det är mycket både stora lastbilar/långtradare och personbilar 

som kör mellan E45 och E6 inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Pendlingen har 

ökat. Pilgrimsleden d.v.s. vandrare från Hjärtum ut mot kusten (eller i motsatt rikning) går också 

denna väg.  

Redan på 1970-talet klassades vägen att vara Sveriges sämsta länsväg, och både väghållare och 

allmänheten önskade att vägen skulle byggas om och bli rakare och bredare. Eftersom det då var två 

län kom de aldrig överens vem som skulle betala, men nu när det är ett län borde det gå lättare. I 

samband med landsbygdsplanen 2014 lyftes gång och cykelväg upp men inget har hänt. Vid varje 

möte med almänheten i södra Uddevalla kommer frånvaron av säker gång och cykelväg upp. Eller 

snarare möjlig gång och cykelväg. Ett annat argument för att vägen bör breddas är att det delas ut 

extra stöd att köpa el-cyklar för att man skall kunna pendla till sina arbeten.  Det finns ingen säker 

väg eller cykelväg om man vill ta sig österut.  

Att ta sig mellan södra delen av kommunen mot Hjärtum och Lilla Edet fodras för närvarande bil. Det 

finns inte någon kollektivtrafik endast via Uddevalla och Trollhättan vilket tar ca 5½ timma. 

Nu är det dags för kommunen att gemensamt med Lilla Edets kommun prioritera denna väg inför 

Trafikverket. 

För innevånarna i Grinneröds socken 20191120 

 

………………………………………………………………  
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Utveckling av vandringsleder och framtida skyddsformer-

Majoreberg 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har under en längre tid diskuterat att bilda ett naturreservat på fastigheten 
Trollgil 1:3 med flera, Majoreberg, i Uddevalla kommun. Marken är till större delen 
privatägd men Uddevalla kommun äger en mindre del. Uddevalla kommun har varit 
positiva till ett skydd för området så länge det inte blir en konflikt med kommunens 
översiktsplan, bland annat med två eventuella kommande vägar och utveckling av 
järnväg.  
 
Ärendet är nu åter uppe för diskussion och markägarna har ett önskemål om ett aktivt 
samarbete med Uddevalla kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att skydda 
området. Markägarna har också lyft frågan om att tillsammans med dessa parter anlägga 
en vandringsled genom området.  
 
Uddevalla kommun är positiva till att det anläggs vandringsleder för allmänheten. Det 
är en stor efterfrågan på rundslingor, särskilt tätortsnära och särskilt nu i ”corona” tider, 
och en led i området vore väldigt positivt för såväl närboende som besökare till 
kommunen.  
 
Uddevalla kommun håller med markägarna om att arbetet med att skapa leden görs med 
fördel i projektform exempelvis via Leader eller liknande. Avdelningen för Hållbar 
tillväxt har lång erfarenhet av att söka projektmedel och förslagsvis inleds arbetet med 
vandringsleden genom att undersöka vart man kan söka medel för att anlägga en 
vandringsled. Från Uddevalla kommun föreslås att det bildas en arbetsgrupp som 
förutom representanter från avdelningen för Hållbar tillväxt också består av 
kommunekologer, reservatsförvaltare och representant/er från Kultur och fritid. 
Markägarna har uttryckt önskemål att ta en aktiv roll i arbetsgruppen och planerar bidra 
med 500tkr i byggandet av leden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen blir viktiga 
bollplank i framtagandet av leden.  
 
Arbetet med att skapa en vandringsled bedöms kunna startas omgående. Det är ett 
arbete som bedöms ingå till största delen i den ordinarie verksamheten. Uddevalla 
kommun föreslås som sammankallande för denna arbetsgrupp. 
 
Området i frågan har mycket höga värden. En beskrivning av områdets naturvärden 
beskrivs nedan i ärendebeskrivningen. Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, kommunen 
samt markägarna är överens om att området ska skyddas. Olika sätt att skydda området 
har diskuterats och även om området ska skyddas av kommunen eller av Länsstyrelsen. 
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De skydd som framförallt diskuterats är naturvårdsavtal och naturreservat. Markägarna 
har uttryck en stark önskan om att teckna naturvårdsavtal med kommunen. Uddevalla 
kommun avser se över formerna för ett naturvårdsavtal. Innan beslut om naturvårdsavtal 
tas måste de ekonomiska möjligheterna utredas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27. 
Karta med förslag till gränser för naturreservat/naturavtal. 
Karta över områdets naturvärden. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har under en längre tid diskuterat reservatsbildning på fastigheten Trollgil 
1:3, Majoreberg, i Uddevalla kommun. Marken är till större delen privatägd men 
Uddevalla kommun äger en mindre del. Uddevalla kommun har varit positiva ett skydd 
för området så länge det inte blir en konflikt med kommunens översiktsplan, bland 
annat med två eventuella kommande vägar och utveckling av järnväg.  
 
Ärendet är nu åter uppe för diskussion och markägarna har ett önskemål om ett aktivt 
samarbete med Uddevalla kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att skydda 
området. Markägarna har också lyft frågan om att tillsammans med dessa parter anlägga 
en vandringsled genom området.  
 
Arbetet med att skapa en vandringsled bedöms kunna startas omgående. Det är ett 
arbete som bedöms ingå till största delen i den ordinarie verksamheten.  
 
Att bestämma hur området skyddas på bästa sätt och om det ska vara Länsstyrelsen eller 
kommun som skyddar området är ett arbete som kräver lite mer tid. Det är också ett 
arbete som, om kommunen ska driva det, kräver extra resurser som vi inte har i 
dagsläget. Uddevalla kommun avser ta ställning till denna del av ärendet hösten 2020.  
 
Uddevalla kommuns ställningstagande - vandringsled 
Uddevalla kommun är positiva till att det anläggs vandringsleder för allmänheten. Det 
är en stor efterfrågan på rundslingor, särskilt tätortsnära och särskilt nu i ”corona” tider, 
och en led i området vore väldigt positivt för såväl närboende som besökare till 
kommunen.  
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Uddevalla kommun håller med markägarna om att detta projekt med fördel drivs av 
markägarna tillsammans med kommunen.  Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen blir viktiga 
bollplank i framtagandet av leden.  
 
Uddevalla kommun är positiv till att arbetet med att skapa leden görs i projektform 
exempelvis via Leader eller liknande. Avdelningen för Hållbar tillväxt har lång 
erfarenhet av att söka projektmedel och förslagsvis inleds arbetet med vandringsleden 
genom att undersöka vart man kan söka medel för att anlägga en vandringsled. Från 
Uddevalla kommun föreslås att det bildas en arbetsgrupp som förutom representanter 
från avdelningen för Hållbar tillväxt också består av kommunekologer, 
reservatsförvaltare och representant/er från Kultur och fritid. Markägaren har uttryckt 
önskemål att ta en aktiv roll arbetsgruppen och planerar bidrag med 500tkr i byggandet 
av leden. Uddevalla kommun föreslås som sammankallande för denna arbetsgrupp.  
 
Områdets naturvärden 
Det aktuella området utgörs av ett kustnära sprickdalslandskap med leriga bäckraviner 
och flertal olika naturmiljöer såsom vattendrag, lövskogar, barrskogar och betesmarker. 
Kärraån har höga limniska värden med bl a öring. Inom lövskogarna är merparten 
klassad som nyckelbiotoper (5 st) eller som naturvärdesobjekt (5 st). Andelen 
ädellövskog är hög. I området förekommer flera rödlistade arter och s k signalarter. 
 
Området runt Majoreberg består i norr av Herrestadsfjällets höglänta barrskogsområden 
medan omgivningarna i övrigt präglas av en mera småbruten terräng där öppna 
odlingsmarker, bäckdalar och lövskogar avlöser varandra. Jordmånen i dalgångarna är 
ofta lerig och på många ställen innehåller marken skalgrus. Detta gör att man i 
beskogade dalstråk ofta hittar frodiga skogar där ask, alm och klibbal ofta bildar 
trädskikt. I dessa skogar hittar man också ofta en rik lundflora. Goda exempel på rika 
lundmiljöer finns längs en stor del av Kärraåns dalgång och det är också här 
Majorebergsområdets värdefullaste delar är belägna. Närheten till rika lundmiljöer vid 
Gustavsberg och Emmaus, där bl. a. den rödlistade strävlostan (Bromus beneckenii) 
växer, förstärker ytterligare detta värde. Fältskiktet i bäckravinen är lundartad och består 
av krävande arter som skogsbingel, humleblomster, svalört, stinksyska strutbräken mm.  
 
Av stort intresse är också områdets ekdominerade skogar. Såväl inom som utanför 
området finns flera ytor med ek och hasseldominerade skogar som bl. a. visat sig hysa 
en rik och divers svampflora. Lågor och torrakor är inte ovanliga i skogen. Med tiden, 
då trädskiktet blir äldre, kommer naturvärdena i dessa skogar att öka ytterligare. I 
anslutning till lövskogarna förekommer ofta brynmiljöer där buskage av slån, nypon 
och andra taggiga buskar bildar en mjuk övergång mellan öppna och beskogade marker. 
På planare mark har ekskogarna bitvis hagmarkskaraktär. Strukturen är sådan att 
restaureringsåtgärder lämpligen sätts in för att skapa en hagmark med glest stående, 
grova solitärekar. I områdets södra del, i Kärraåns dalgång, finns en långsträckt 
betesmark. Förutom en smal alridå intill bäcken saknas trädskikt till största delen. Bitvis 
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finns fina brynmiljöer med svällande buskage där rosor, vildapel och slån dominerar. 
Området har under senare år varit svagt hävdat eller helt ohävdat.  
 
I höjdlägen är skogen ofta barrdominerad. Trädskiktet domineras på bättre jordar av 
gran medan hällmarkspartierna främst är bevuxna av tall. Lövträd som björk, klibbal, ek 
och rönn förekommer som inslag. Skogen är endast i liten utsträckning påverkad av 
skogliga ingrepp.  
 
Olika typer av skydd för områdets natur och rekreationsvärden 
Området har som ovan nämns mycket höga värden. Olika sätt att skydda området har 
diskuterats och även om området ska skyddas av kommunen eller av Länsstyrelsen.  
De skydd som framförallt diskuterats är naturvårdsavtal och naturreservat. 
 

Naturvårdsavtal 

Tecknas mellan markägaren och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen på 
mellan 1 och 50 år. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal. Fastighetsägaren och staten 
eller en kommun kommer överens om en viss ekonomisk ersättning för fastighetsägaren 
mot att denne avstår från till exempel skogsbruk i ett visst område. Naturvårdsavtal är 
en skyddsform som myndigheterna använder för att tillsammans med fastighetsägaren 
verka för att ett områdes naturvärde bevaras och utvecklas. 
För markägaren ska det inte spela någon roll vilken myndighet man avtalar med då 
processen ska vara densamma.  
Ett naturvårdsavtal måste skiljas från avtal om skötselåtgärder (skötselavtal), där 
fastighetsägaren eller annan åtar sig att utföra åtgärd eller prestation. Om naturvårdande 
åtgärder ska utföras mot ersättning, tecknas ett särskilt avtal, t.ex. skötselavtal, 
fristående från ett eventuellt naturvårdsavtal. 
När bör annan skyddsform än naturvårdsavtal användas? Det finns tillfällen och 
förhållanden när naturvårdsavtal är mindre lämpligt. Det kan bl.a. handla om att 
området berör ett större antal fastigheter, fastigheter med en komplicerad ägarstruktur, 
t.ex. ett stort antal delägare, oskiftade dödsbon eller samfällda markområden utan 
ordnad förvaltning, att ordningsföreskrifter för allmänheten krävs för att tillgodose 
syftet med skyddet och exploateringsplaner.  
I sådana fall bör hellre områdesskydd enligt miljöbalken användas som bevarandeform 
exempelvis naturreservat. 
 
Naturreservat 

Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen 
beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten. 

Naturreservat kan bildas för att: 
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 bevara biologisk mångfald 
 vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
 tillgodose behov av områden för friluftslivet 
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Ett naturreservat bevarar områdets naturvärden för all framtid. Det inrättas av 
Länsstyrelsen eller kommunen. Föreskrifter och skötselplan tas fram för reservatet 
som beskriver vad man får göra och inte i reservatet samt hur det ska skötas och av 
vem. Markägaren kan välja mellan att få intrångsersättning eller att sälja marken till 
staten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara 
naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. 

Naturreservat eller Naturvårdsavtal? 

En skillnad mellan dessa skydd är tidsaspekten inte skyddsvärdet i sig. Om man bildar 
naturreservat är det ett långsiktigt skydd medan ett naturvårdsavtal är tidsbegränsat. I 
samband med bildande av ett reservat tas det fram föreskrifter och skötselplan vilket 
inte ingår i naturvårdsavtalet. 

Naturvårdsavtalet bygger på frivillighet och det innebär att processen med största 
sannolikhet blir kortare än vid bildandet av ett reservat.  

Vem skyddar området? 

Både kommunen och Länsstyrelsen kan bilda naturreservat. Om Uddevalla kommun 
väljer att skydda området som reservat innebär det att det är kommunen som leder 
arbetet med reservatsbildningen, dvs tar fram föreskrifter och skötselplan samt fattar 
beslut om att bilda reservatet. I det fallet fungerar Länsstyrelsen som en remissinstans.  
Om det är Länsstyrelsen som bildar reservatet blir kommunen istället en remissinstans 
i arbetet och har på så sätt möjlighet att påverka exempelvis skötselplanen. Syftet med 
skyddet av området ska ju dock vara detsamma så det innebär inte att kommunen 
exempelvis kan välja att göra mer tillåtande föreskrifter om det är kommunen som 
bildar reservatet.  

Ekonomi 

Kostnaden för Uddevalla kommun beror på vilken typ av skydd man väljer samt vem 
som bildar det. Om kommunen själv väljer att bilda ett naturreservat är det kommunen 
som också får stå för de resurser och det arbete som krävs. Om naturvårdsavtal 
upprättas kommer kostnader för drift och kompensation regleras i avtalet.  
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Tidsmässigt och kostnadsmässigt skulle det bli billigare för kommunen att teckna ett 
naturvårdsavtal med markägarna än att bilda ett reservat då det är en mer omfattande 
process.  

Länsstyrelsen är positiv till ett naturvårdsavtal mellan markägarna och kommunen. 

 

 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd Hållbar tillväxt 
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Handläggare 

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

 

Rapportering av kommunstyrelsens 

informationssäkerhetsarbete 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 
dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 
informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 
informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  
 
I rapport daterad 2020-05-26 redogör dataskyddsombudet för de brister och 
förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 
rapportering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26 
Rapport, 2020-05-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Dataskyddsombudet 
Dataskyddshandläggaren 
Avdelningschef juridik och administration 
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Kodnyckel 

DSO  Dataskyddsombud 

DSH  Dataskyddshandläggare 

ISS  Informationsäkerhetssamordnare 

PUB Personuppgiftsbiträde 

PUB-A Personuppgiftsbiträdesavtal 

 

Rapport arbetet med GDPR till Kommunstyrelsen 

1. Kommunövergripande 

2. KS 

 

Kommunövergripande arbete 

 Nanoutbildning Uddevalla kommuns informationssäkerhetsregler för Chefer 

 Kortvariant av informationssäkerhetsreglerna på Inblicken 

 Utbildningssatsning Cybersäkerhetsmånad Oktober via inblicken 

 Uppstart och samordning av ”städdagar” gällande informationshantering 

 Processkartläggningar GDPR 

 Samordning dataskyddshandläggare respektive förvaltning för kunskapsutbyte och 

samsyn 

 E-tjänst registerutdrag: Fungerar bra, få förfrågningar 
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 Nytt sätt att rapportera informations- säkerhetsincidenter, integreras i befintlig e-

tjänst: Avvikelserapportering för miljö, brandskydd och säkerhet 

o Nytt namn: Avvikelser för miljö, brandskydd, säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet 

 Arbete med årshjul i VUV-IT (Stratsys) 

 

Revision 

 Brist gällande avsaknad av informationsäkerhetssamordnare (ISS) 

o Ska finnas enligt informationssäkerhetspolicy (KF 180516) 

o Stöd i informationssäkerhetsarbetet 

 Ingen som kommunövergripande driver frågor kring informationssäkerhet 

o Stöd vid upphandlingar 

o Stöd vid riskanalyser 

o Stöd vid konsekvensbedömningar 

 Stöd vid framtagande av processer gällande informationssäkerhet 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbete med GDPR 

 Dataskyddshandläggaren (DSH) har varit delaktig i gemensamma arbeten enligt ovan 

punkt 

 Informationssäkerhet 

o Avsaknad av formellt utsedd person (ISS) som leder det övergripande arbetet 

med informationssäkerhet inom Uddevalla kommun 

o Saknar med anledning av detta stöd kring informationssäkerhetsfrågor 
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 Kommit in sent i de processer som DSH ska vara delaktig i 

 Mycket arbete med att säkra upp personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

 Besök lantmäteriet 

o Dialog kring personuppgifter och information kring hur man krypterar e-post 

 Svarat på frågor från verksamheten 
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Handläggare 

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

 

Remiss från Socialdepartementet om Hälso- och sjukvård i det 

civila försvaret SOU 2020:23 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har inkommit med remiss Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret. Uddevalla kommun erbjuds lämna synpunkter.  
 
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra en 
översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga 
att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. Föreliggande remiss är ett 
delbetänkande. 
 
Utredningen tar fasta på det glapp som infunnit sig mellan den tidigare 
krigsorganisationen och det nuvarande läget. Kopplingen mellan vardagskriser är 
tydliggjord men de faktum att staten idag detaljstyr hur kommunala risk och 
sårbarhetsanalyser ska genomföras innebär att dom lätt reduceras i användbarhet och 
istället blir enbart en arbetsuppgift, utan eget värde.  
 
Kommunens säkerhetschef har tagit fram ett förslag till yttrande med bl.a. synpunkterna 
att mycket av den planering som beskrivs i utredningen redan genomförs i kommuner. 
Detta sker på vitt olika sätt eftersom kommunerna är mycket olika till sin demografi 
eller ekonomiska sammansättning. Uppfattningar om att staten eller länsstyrelsen 
initierar eller utvecklar kommunernas arbete är förhållandevis överdrivet eftersom de 
flesta kommuner hade en risk och sårbarhetsanalys, en krisledningsplan och ett 
beredskapsförråd långt innan lagen om extraordinära händelser ens blev aktuellt. Det 
största problemet med dessa punkter kom när MSB eller dess föregångare gavs 
uppdraget att utveckla verksamheter dom inte känner där dagens säkerhetschefer och 
säkerhetssamordnare förvandlades från att vara operativ planerare till att vara 
administrativa rapporterare, experter på att tolka text, men som inte hinner göra verkligt 
planeringsarbete.  
 
Uddevalla kommun delar i huvuddrag utredningens slutsatser med tillägget att planering 
måste ha lokal förankring avseende behov, svårigheter och organisationers inneboende 
kompetens.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-08. 
Förslag till yttrande 2020-06-08. 
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Remiss från Socialdepartementet om Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 
2020:23. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på remissen lämna yttrande daterat 2020-06-08. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Socialdepartementet 
Säkerhetschefen 
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Handläggare 

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

 
 
 
  
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Hälso- och 

sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har inkommit med remiss Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret. Uddevalla kommun erbjuds lämna synpunkter.  

Synpunkter 

Uddevalla kommun lämnar följande synpunkter på remissen:  
 

1. Utredningen tar fasta på det glapp som infunnit sig mellan den tidigare 
krigsorganisationen och det nuvarande läget. Kopplingen mellan vardagskriser 
är tydliggjord men de faktum att staten idag detaljstyr hur kommunala risk och 
sårbarhetsanalyser ska genomföras innebär att de lätt reduceras i användbarhet 
och istället blir enbart en arbetsuppgift, utan eget värde. Detta får till följd att det 
är svårt i ett kommunalt perspektiv att koppla totalförsvarsfrågor till lagen om 
extraordinära händelser. I praktiken svarar kommunerna på vad MSB vill ha 
svar på för sin egen verksamhet och använder inte analysen som något egentligt 
underlag.  
 

2. Försörjningsfrågor är av stor vikt avseende alla typer av kriser. Utredningen ger 
flera exempel på hur detta bör utvecklas i framtiden. Det är Uddevalla kommuns 
uppfattning att det är inom detta område som de största utmaningarna ligger vid 
utvecklingen av ett robustare samhälle. I dagens samhälle gäller oftast principen 
”just in time” när det gäller olika former av inköp, detta kan innebära att 
samhället helt enkelt blir utan vissa former av försörjning i kristider.  
 

3. Mycket av den planering som beskrivs i utredningen redan genomförs i 
kommuner. Detta sker på vitt olika sätt eftersom kommunerna är mycket olika 
till sin demografi eller ekonomiska sammansättning. Uppfattningar om att staten 
eller länsstyrelsen initierar eller utvecklar kommunernas arbete är förhållandevis 
överdrivet eftersom de flesta kommuner hade en risk och sårbarhetsanalys, en 
krisledningsplan och ett beredskapsförråd långt innan lagen om extraordinära 
händelser ens blev aktuellt. Det största problemet med dessa punkter kom när 
MSB eller dess föregångare gavs uppdraget att utveckla verksamheter de inte 
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känner där dagens säkerhetschefer och säkerhetssamordnare förvandlades från 
att vara operativ planerare till att vara administrativa rapporterare, experter på att 
tolka text, men som inte hinner göra verkligt planeringsarbete.  
 

4. Uddevalla kommun delar i huvuddrag utredningens slutsatser med tillägget att 
planering måste ha lokal förankring avseende behov, svårigheter och 
organisationers inneboende kompetens. 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Hurtig  
Utredare 
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Synpunkter på Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-

2025 

 
 
Målstrukturen  
Programmets struktur är enkel att ta till sig medan det är svårare att svara på i vilken 
utsträckning de formulerade målen för kollektivtrafiken kommer att bidra till det 
övergripande målet om ökad andel hållbara resor i hela Västra Götaland.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att geografiskt knyta 
samman Västra Götalandsregionen och att skapa tillgänglighet till studier och 
arbetsmarknad. Målen är kvantitativa och avser totalt antal resor i stråk och noder och 
andel invånare med viss restid till pendlingsnoder. Dessa mål bidrar sannolikt till det 
övergripande målet men kollektivtrafiken måste även utvecklas på fler områden än vad 
dessa mål pekar ut för att det övergripande målet ska nås. Restid, restidskvoter, 
systemets robusthet osv. är också viktiga och ibland helt avgörande faktorer för valet av 
transportsätt. Målen för kollektivtrafiken kan därför behöva utökas med mål om 
invånarnas tillgång till kollektivtrafik av viss kvalitet, uttryckt i termer av 
restid/restidskvot till regionens huvudort Göteborg, i stråk, mellan noder o likn.   
 
Övergripande planeringsstrategier 
Prioriterade stråk och noder 
Prioriteringen av stråk mellan huvudorter är viktig för att binda samman regionenens 
olika delar. Dessa ska präglas av långsiktig planering. Skillnaderna mellan trafiken i 
olika stråk och dess skilda förutsättningar är däremot svårare att förstå. För Uddevalla 
som regional nod och starkt pendlingsstråk mot Göteborg kvarstår restids- och 
kapacitetsbehov som behöver prioriteras. En likvärdig värdering av regionens noder bör 
leda till att det i regionens strategi- och planeringsdokument uttrycks en strävan att 
utjämna dessa skillnader och skapa likvärdiga förhållanden.1  
 
Grundutbud 
Landsbygdsutredningens servicenivå känns teoretisk och grundar sig inte i verkliga 
lokala förhållanden eller i ett funktionellt tänkande. Konceptet är en teoretisk modell 
som i det praktiska sällan kommer till tillämpning då en rad lokala faktorer skapar stora 
skillnader på olika platser. Det är därför svårt att ta till sig vad denna planeringsstrategi i 
praktiken får för betydelse för programmets genomförande.  

                                                      
1  
 km  tid  
Göteborg-Uddevalla  87  1:09  
Göteborg-Trollhättan/Vänersborg  75/87  0:38/0:51  
Göteborg-Skövde  154  1:25  
Göteborg-Borås  63  1:00 (buss 100)  
Göteborg-Varberg  75  0:40   
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Planeringsprinciperna för kollektivtrafikutbud 
Dessa principer är kopplade till den regionala ekonomin och mycket svåra att översätta 
till den lokala nivån. Ska tex en ökning/minskning av resurser hanteras solidariskt eller 
på vilka grunder sker annars prioriteringar? Principerna är därför svårförståeliga på 
kommunal nivå.  
 
Genomförande och samverkan 
Kommunerna kan medverka aktivt i genomförandet av trafikförsörjningsprogrammets 
mål, framför allt genom samhällsplanering, men även genom att med egna strategier och 
policys driva på och underlätta hållbara resval. Detta förutsätter dock att kopplingen till 
kollektivtrafikens utveckling är tydliggörs på den lokala nivån. Ett ökat kommunalt 
engagemang förutsätter en starkare koppling mellan trafikförsörjningsprogrammets mål 
och uppföljning på lokal/kommunal nivå.  
 
Trafikförsörjningsprogrammets användbarhet  
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling i hela Västra Götaland. Målen avser regionen som helhet 
och är inte nedbrutna till vare sig regiondelar eller kommuner. Generellt önskar 
kommunerna mål och indikatorer som är nedbrytbara på den enskilda kommunens nivå 
vilka då kan omsättas i direkt planering inom den egna kommunen. Trafikförsörjnings-
programmet har därför svårt att kvalificera sig som planeringsinstrument i det vardagliga 
planeringsarbetet i en kommun. Programmets mål finns i bakgrunden men andra 
planeringsfaktorer tenderar att ta en mer framträdande plats. Programmet behöver därför 
brytas ned på lokala nivåer för att bli levande på den lokal nivån. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Läsanvisning
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra Götaland 
innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande målet är 
att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som en del av 
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska och 
ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Lista över 
prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 
Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna uppdateras tätare än programmet 
revideras.

I Västra Götaland ligger ansvaret för färdtjänst hos kommunerna och ingår inte i Västra Götalands-
regionens trafikförsörjningsprogram.

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
SWECO

Processledning för framtagande av trafikförsörjningsprogrammet:

Anna Kronvall
Martin Elofsson 
Karin Ryberg
Frida Karlge
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Dags att ta nästa steg! 

Att ställa om sina resvanor kan vara en tröskel som upplevs svår att komma över. Med stöd av forskning 
och erfarenhet från vår egen region har vi sett att det går. Det handlar ofta om att testa en tid för att 
hitta det sätt som passar bäst för just mig, just där jag bor. Det är detta som är fokus i det nya 
trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas för att vi ska nå ett hållbart 
transportsystem och utgöra stommen, men vi måste jobba bredare för att nå ett hållbart 
transportsystem. Gång, cykel, samåkning, elbilen till en pendelparkering med mera. Olika lösningar 
passar olika individer och olika geografier. 

Västra Götalandsregionen är länets kollektivtrafikmyndighet. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande måldokumentet för regionens styrning av kollektivtrafikens utveckling. Programmet 
revideras en gång per mandatperiod och utgör både grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till 
Västtrafik och för regionens samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Därför har 
programmet tagits fram genom en bred samrådsprocess. För att nå målen krävs samverkan och att 
många aktörer bidrar. 

Under förra programperioden, som slutade år 2020, togs viktiga steg med ökat resande i kollektiv-
trafiken. Det har blivit enklare för resenären att köpa biljett, tillgängligheten för funktionshindrade har 
förbättrats och kollektivtrafikens klimatpåverkan har minskat, 97 procent av trafiken körs med förnybara 
drivmedel och andelen eldrift ökar kraftigt.  

Nu tar vi nästa steg!

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL FÖR 
REGIONAL UTVECKLING

De globala målen för hållbar utveckling och Vision Västra Götaland 
utgör grunden för arbetet med regional utveckling. 
Utvecklingen i hela Västra Götaland ska ske med samtliga 
hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 
49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det 
önskade framtida tillståndet – Det goda livet. 

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål 
och beskriver inriktningen för att bidra till att uppfylla visionen:

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturstrategi 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
 
Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med region-
fullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett 
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att 
bo, leva och utvecklas i hela Västra Götaland – i samklang med en mer 
hållbar samhällsutveckling. 

För att uppnå regional utveckling är en prioritering av goda möjligheter 
till studie- och arbetspendling en grundsten. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av verksamheter och service 
skapar tillsammans med kollektivtrafiken en grund för en hållbar 
region där människor ges goda förutsättningar att leva och utvecklas. 
Kollektivtrafiken ska planeras både utifrån att minska transporternas 
påverkan på miljön och med hänsyn till dem som är beroende av en 
fungerande kollektivtrafik.

Samhällsplanering sker på olika nivåer och av olika aktörer. Det är 
angeläget att kollektivtrafiken ses i ett större sammanhang för att 
kunna utvecklas i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets 
inriktning. Översiktsplaner och detaljplaner samt nationell- och 
regional plan för transportinfrastruktur är särskilt avgörande för att 
skapa en hållbar samhällsstruktur. Bebyggelse, verksamheter och 
service behöver finnas i närhet av kollektivtrafiken. I städer och större 
tätorter är det av vikt att kollektivtrafiken prioriteras i stadsrummet.  
För att möjliggöra en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik krävs 
det stora investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. 

Vision 
Västra Götaland

-Det goda livet

Västra Götaland
2020 – strategi 

för tillväxt 
och utveckling

Regionalt 
trafikförsörjnings-

program

Kulturstrategi

Strategi för 
hälso-och 

sjukvårdens 
omställning
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MÅL

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet 
är att ”Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland” med 
mål för åren 2025 och 2035. De tre målområdena ”God geografisk 
tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik” och 
”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement till målen 
finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett visst 
område.

* Nulägesmätning pågår – målnivå sätts under remissperioden
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Fördjupad beskrivning av målen

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland
Definition: Resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka i 
förhållande till övriga resor. 

Mål år 2025: 

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       42 procent. 

Mål år 2035:

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       50 procent.

       Nivå år 2018: 39 procent.  

Det övergripande målet syftar till att bidra till en hållbar samhälls-
utveckling. När fler väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång 
istället för med bil minskar resandets miljö- och klimatbelastning, 
samtidigt som ytor frigörs i gaturummet. 

Sverige har högt satta miljö- och klimatmål. Detsamma gäller för Västra 
Götaland, som till år 2030 ska minska klimatutsläppen med 80 procent 
jämfört med år 2009. Kollektivtrafiken är i stort sett fossilfri och 
utsläppen av koldioxid hade år 2018 minskat med cirka 70 procent 
jämfört med år 2006. Att kollektivtrafiken är fossilfri är en del i
arbetet för att nå klimatmålen, men det behövs även en stor omställning 
i invånarnas resvanor där fler behöver välja hållbara färdmedel. Det är 
en utmaning att skapa förutsättningar för 50 procent hållbara resor i 
Västra Götaland till år 2035, men genomförbart om Västra Götalands-
regionen, kommunerna, Trafikverket och andra berörda aktörer agerar 
tillsammans. För att nå klimatmålen behöver andelen hållbara resor öka 
betydligt mer än detta. Det kräver kraftfulla nationella och kommunala 
styrmedel tillsammans med satsningar för att stödja omställningen till ett 
mer transporteffektivt samhälle, där fler väljer kollektivtrafik, cykel och 
gång. Vidare krävs en betydande teknik- och drivmedelsomställning i 
transportsektorn. 

I de mindre tätbebyggda delarna av Västra Götaland är bilen ofta det 
mest effektiva alternativet. En bilresa kan vara en hållbar resa utifrån 
ett miljöperspektiv om den sker på förnybart drivmedel, om fler väljer 
att samåka eller om bilen används i kombination med kollektivtrafik. 
Andelen bilar som år 2018 drevs med förnybart drivmedel var endast nio 
procent av totala antalet bilar i Västra Götaland. Utvecklingen går framåt 
och andelen bilar som drivs av förnybara drivmedel ökar, men inte 
tillräckligt snabbt för att andelen ska vara en övervägande del av 
bilparken till år 2025. 

År 2018 var andelen hållbara resor i Västra Götaland 39 procent. Jämfört 
med år 2010 har andelen hållbara resor ökat svagt till år 2018 (knappt 
fyra procentenheter). Andelen varierar dock kraftigt över de olika delarna 
av Västra Götaland. 

Hållbara resor definieras i detta 
sammanhang som resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång.
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I städer och tätorter är andelen hållbara resor högre än i mindre 
tätbebyggda delar av regionen. Det är viktigt att ta hänsyn till olika 
geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd olika initiativ 
för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Med utgångspunkt i kollektivtrafikbarometern tillsammans med den 
resvaneundersökning som genomförts inom Västsvenska paketet år 
2017 kan andelen hållbara resor uppdelat på olika geografier 
uppskattas. Eftersom statistiken är hämtad från två olika källor är 
underlagen inte helt jämförbara med varandra, men ger en bild av 
fördelningen av resor i olika geografiska delar av Västra Götaland år 
2018.
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Genomsnitt för 
Västra Götaland 2018

Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra Götalands delregioner och regionala pendlingsnav (Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla). Göteborgsregionen övriga presenteras exklusive Kungsbacka, som trafikeras av 
Västtrafik men inte tillhör Västra Götaland

Kollektivtrafikbarometern är en 
branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som genomförs 
av Svensk Kollektivtrafik.

Västsvenska paketet är en 
överenskommelse som innehåller en 
rad stora satsningar på infrastruktur  
i Göteborgsområdet under åren 
2010-2027.

Uppskattad andel hållbara resor 2018
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För att nå en andel hållbara resor på minst 50 procent till år 2035 
behövs en kraftsamling i hela Västra Götaland.

Det går att uppnå en andel hållbara resor i Västra Götaland på 
50 procent till år 2035 på fler sätt. Tre mer eller mindre tänkbara 

Det hållbara resandet ökar procentuellt sett lika 
mycket i alla delar av Västra Götaland 
En procentuell ökning av det hållbara resandet på cirka 15 procent för 
respektive geografi ger en genomsnittlig nivå på 50 procent hållbara 
resor år 2035. Göteborg ökar i detta scenario sin andel hållbara resor till 
drygt 70 procent (från 62 procent) och Mölndal till drygt 
50 procent (från 44 procent). Pendlingsnaven Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla uppnår tillsammans med 
Göteborgsregionens kommuner (exklusive Göteborg, Mölndal och 
Kungsbacka) i detta scenario en andel hållbart resande på 
30 – 45 procent. Övriga delar av Västra Götaland 15 – 25 procent.

De fem regionala pendlingsnaven står för hela ökningen
I ett scenario där de fem regionala pendlingsnaven står för hela 
ökningen behöver Göteborg öka andelen hållbara resor med 27 procent 
till en andel på 85 procent. Övriga regionala pendlingsnav behöver öka 
med 40 – 60 procent och nå en andel hållbara resor på 70 – 75 procent. 
Detta scenario förutsätter en avsevärd minskning av biltrafiken i de fem 
pendlingsnaven och kräver troligen kraftfulla ekonomiska styrmedel 
tillsammans med stora satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång.

Samtliga bilister byter bilen mot kollektivtrafik, cykel eller 
gång en arbetsdag i veckan
Om samtliga bilister ställer bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel 
eller gång en av veckans arbetsdagar minskar andelen bilresor med 20 
procent till förmån för det hållbara resandet som då ökar med 
26 procent. Den totala andelen hållbara resor i Västra Götaland uppnår 
i detta scenario en nivå på något över 50 procent. 

Västra Götalandsregionens huvudscenario 
Beslutade strategier och målbilder för kollektivtrafikens 
utveckling behöver genomföras och resandemål uppnås. Vidare 
behöver antalet cykel- och gångresor fördubblas, samtidigt som 
antalet bilresor bibehålls på 2018-års nivå trots att befolkningen 
förväntas öka med cirka 200 000 invånare.
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God geografisk tillgänglighet
Definition: Invånarna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken 
utifrån olika geografiska förutsättningar. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik 
till närmsta regionala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 

      (i båda riktningar) per dag ska öka till 80 – 85* procent.  
      Nivå år 2018: Under framtagande.

• Antal resor med kollektivtrafik ska öka till minst 380 miljoner 
(fördubblingsmålet).

      Nivå år 2018: 339 miljoner resor.

• Antal kollektivtrafikresor i stråk och stadstrafik ska öka till 
      65 miljoner resor i stråk och 295 miljoner resor i stadstrafik.

      Nivå år 2018: Stråk 55 miljoner resor, stadstrafik 258 miljoner      
      resor.

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att 
geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa 
tillgänglighet till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till 
välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en viktig roll för att 
människor ska kunna vara delaktiga i samhället.

Idag finns kollektivtrafik utbyggd i hela Västra Götaland och invånare 
har i enlighet med Landsbygdsutredningen tillgång till minst en 
tur- och returresa per vardag. I de prioriterade stråken uppgår utbudet 
till minst 10 resmöjligheter per riktning i de flesta relationer. I områden 
med stadstrafik är det ofta möjligt att använda kollektivtrafiken under 
större delen av dagen. 
 
Målet om andel invånare med högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter syftar till att öka 
invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de stora 
arbetsmarknadsorterna i Västra Götaland; Göteborg/Mölndal/Partille, 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Genom 
att inkludera minst tio resmöjligheter i vardera riktningen kan 
kollektivtrafiken ge möjlighet för arbets- och studiependling. 

Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler 
invånare möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i 
stadstrafiken och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett 
tydligt sätt knyter ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkurrenskraftig 
gentemot bilen och det är därför viktigt att invånarna kan ansluta till 
kollektivtrafikens stråk, antingen via bebyggelseutveckling i närhet till 
stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

* Nulägesmätning pågår



14

Enkel, trygg och inkluderande
Definition: Invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och 
inkluderande. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik 
ska öka till minst 65 procent. 

       Nivå år 2018: 61 procent.

• Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka till minst 70 procent. 

       Nivå år 2018: 66 procent.

• Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning ska öka till minst 800 stycken.

       Nivå år 2018: Cirka 400 fullt anpassade hållplatser och terminaler.

För att nå målet om ökad andel hållbart resande behöver fler resenärer 
välja kollektivtrafiken framför bilen. Kollektivtrafiken behöver då 
upplevas attraktiv, som ett naturligt val i vardagen och vara utformad 
med en medvetenhet om den variation av förutsättningar och behov som 
finns hos befolkningen. Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte 
enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen/stationen och 
efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. Det är därför viktigt att 
arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med kommuner 
och Trafikverket är avgörande för resultatet. Framkomlighet och prioritet 
för kollektivtrafiken krävs för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl 
i städernas infrastruktur som på järnväg. Trafikföretagen spelar en viktig 
roll, när det gäller körsätt, bemötande, fordonens kvalitet och 
trafiksäkerhet. 

Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med 
kollektivtrafiken och här har utvecklingen av appen ToGo bidragit till 
en förbättring. I november år 2018 beslutade regionfullmäktige om att 
införa en ny zonstruktur för Västtrafik, vilket innebar att fler än 
70 zoner i Västra Götaland ersattes med tre stora zoner i november år 
2020. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år, men det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för 
tillgänglighetsanpassning är en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet 
och finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras tätare än programmet revideras. Många åtgärder som 
förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla resenärer.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för 

tillgänglighetsanpassning finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Låg miljöpåverkan
Definition: Kollektivtrafiken ska bidra till minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

Mål år 2025:

• Utsläppen av CO2  per personkilometer i kollektivtrafiken ska 
minska med minst 85 procent jämfört med år 2006.

       Nivå år 2018: Minskning med 72 procent jämfört med år 2006.

• Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 
35 procent. 

       Nivå år 2018: 33 procent.

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimat-
påverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I 
detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara drivmedel med låg 
klimatpåverkan, samt att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. 
 
År 2018 låg utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken i Västra Götaland 
på 15 gram per personkilometer. Det är en minskning med cirka 
70 procent jämfört med år 2006. Fram till år 2025 är målet en 
minskning med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tätorts-
trafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning på 
elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och 
klimat, bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga 
lokala utsläpp av partiklar och avgaser. 

Fram till år 2025 är målet att den motoriserade marknadsandelen ska 
öka till minst 35 procent. Att få fler att välja kollektivtrafiken framför 
egen bil är en stor utmaning. Det gäller för kollektivtrafiken att vara ett 
fullgott alternativ för att få vardagen att gå ihop för invånarna, trots 
olika förutsättningar. I vissa fall kan det vara svårt att få hela resan att 
ske med kollektivtrafiken. Då kan bil eller cykel till en pendelparkering 
vara en del i att skapa ett mer hållbart transportsystem.  

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel är kollektivtrafikre-
sor i förhållande till alla resor med 
motorfordon inklusive kollektivtrafik. 

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Indikatorer kopplade till målen 
Till målen i programmet finns ett flertal indikatorer. Indikatorerna är 
inte målsatta, utan finns för att följa utvecklingen inom områden som 
bedömts relevanta för att nå målen. Flera indikatorer har bedömts 
intressanta ur mer än ett perspektiv och de är därför inte kopplade till 
ett specifikt målområde. 

INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor max 
1,5 km från hållplats i prioriterat 
stråk eller stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning 
implementeras.

Antal resor per funktion:

-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik*

Antal pendelparkeringar för bil 
och cykel.

Andel kilometer per drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik

Andel bilpassagerare.

Restidskvot 0,8 för tåg och
1,3 för buss i prioriterade 
stråk.

Andel fordon som är anpassade 
för personer med 
funktionsnedsättning.

* Övrig trafik innefattar buss på landsbygd och båt i skärgård



STRATEGISK INRIKTNING 
OCH GENOMFÖRANDE
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STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Gullspång

Mariestad

Falköping

KarlsborgLidköping

Ulricehamn

Tanumshede

Kungsbacka

Vänersborg

Svenljunga

Bengtsfors

Färgelanda

Herrljunga
Stenungsund

Trollhättan

Kristinehamn

Utpekad målort
utanför länsgräns

Prioriterade
kollektivtrafikstråk

Pendlingsnav

! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.
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De noder inom Västra Götaland som ges särskilt hög prioritet är de 
delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är pendlingsnav och utgörs 
av Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla.

Stadsområdet Göteborg/Mölndal/Partille utgör ett tydligt centrum i 
Västra Götaland med en hög andel arbetsplatser och stort utbud av 
olika slags service. Detta innebär ett stort tryck på infrastrukturen både 
i form av godstransporter och personresor. Majoriteten av alla 
kollektivtrafikresor inom Västra Götaland utförs inom detta område.

Större målorter utanför Västra Götaland är Halden, Karlstad, Örebro, 
Jönköping, Värnamo och Varberg/Halmstad. Därtill är Landvetter 
flygplats en prioriterad regional målpunkt.  

Grundutbud 
I Landsbygdsutredningen finns beslutade nivåer för lägsta utbud av 
kollektivtrafik på landsbygder och orter upp till 3000 invånare, utanför 
de prioriterade stråken. Kollektivtrafikens syfte är här i första hand att 
tillgodose ett grundläggande behov av resor för service och 
fritidsändamål och i andra hand arbets- och studiependling. Sedan år 
2016 är ett minimiutbud infört i hela Västra Götaland och dessa nivåer 
ska upprätthållas. Information om närtrafik, exempelvis i reseplaneraren 
eller liknande kanaler där resenärer söker sin resa, ska förbättras. Vidare 
finns det ett behov av att integrera biljett- och betalningsfunktioner 
med den linjelagda kollektivtrafiken.

Grundläggande servicenivå enligt Landsbygdsutredningen

Tätort Invånare
Syfte/reseärenden i 
första hand

Grundläggande minsta 
utbud

Trafikslag

Ej tätort <200 invånare Serviceresor 1 tur- och returresa/vardag,
flera olika tidsfönster Anropstyrd närtrafik

Tätort mellan 200-499 Serviceresor, fritidsresor 
gymnasieresor*

2 dubbelturer per vardag + 
närtrafik

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 500-999
Serviceresor, fritidsresor, i viss 
mån arbets-och 
studiependling*

5 dubbelturer per vardag Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 1000-3000 Serviceresor, fritidsresor, och 
arbets-och studiependling

10 dubbelturer per vardag
3 dubbelturer per helgdag

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Dubbeltur innebär en avgång tur och retur mellan punkt A och B.
* Lokala förutsättningar avgör möjligheten till resurseffektiva lösningar.
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Planeringsprinciper för kollektivtrafikutbud 
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid 
planering och utveckling av kollektivtrafiken. Vid förändrade 
ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över för 
att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras 
utifrån nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till 
uppsatta mål kan klaras på ett kostnadseffektivt sätt.  

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Ökad turtäthet

Nya linjer

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad förväntad
efterfrågan

Ökad förväntad efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser

Attrahera 
fler
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och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

MINSKAD (FÖRVÄNTAD)
EFTERFRÅGAN

ÖKAD (FÖRVÄNTAD) EFTERFRÅGAN

ÖKADE RESURSERBEFINTLIGA RESURSER
MINSKADE
RESURSER

Attrahera 
fler
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och prioritera

Förstärk
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efterfrågan
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resurser
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Genomförande - hur målen ska nås

För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en tydlig 
prioritering och riktning i arbetet. På följande sidor beskrivs 
prioriterade områden att arbeta med under programperioden 
år 2021 – 2025.

Det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor handlar om 
att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå istället för att resa 
ensamma i bil. För att nå målet behövs både förbättrande 
förutsättningar och förändringar i invånarnas val av färdsätt. Målet 
kan inte nås av en enskild part. Genom att strategiskt och systematiskt 
arbeta tillsammans över organisatoriska gränser skapas möjligheten att 
gemensamt nå längre än vad varje part kan göra enskilt.

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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Driva på och underlätta för hållbara resval
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs aktivt arbete för att öka det 
hållbara resandet. Arbetet sker brett, direkt riktat mot invånare men 
också tillsammans med kommuner och på nationell nivå.

Det finns ett antal institutionella förutsättningar som främjar 
privatbilism, så som subventionering av boendeparkering, förmånsbilar 
och reseavdrag som påverkar konkurrenssituationen för de hållbara 
resalternativen. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att 
förenkla och reformera lagar och regler som hindrar eller försvårar för 
att nå ett ökat hållbart resande. 

Kommunerna har med stöd av parkeringspolicy och parkeringsavgifter 
samt utformning av detaljplaner möjlighet att främja hållbara resor, 
både i ett kort och långsiktigt perspektiv. Västtrafik medverkar aktivt i 
den kommunala planeringens tidiga skeden. Kommunerna stöttas 
också i sitt arbete med hållbart resande bland annat genom ett 
kunskapsspridande nätverk för kommunala tjänstepersoner som Västra 
Götalandsregionen driver. Samlad statistik och underlag ger stöd i 
arbetet, så som den potentialstudie för cykel som Västra Götalands-
regionen tagit fram. Studien visar att det finns stor potential för fler 
pendlingsresor med cykel, elcykel eller med cykel i kombination med 
kollektivtrafik. I genomsnitt kan 37 procent av den arbetande 
befolkningen i Västra Götaland cykla till sin arbetsplats på mindre än 
30 minuter.

Strategiskt arbete med pendelparkeringar kopplade till kollektivtrafiken 
är ytterligare ett sätt att underlätta för hållbara resval. Under år 2019 
startade Västtrafik upp ett arbete kring detta tillsammans med 
kommuner, kommunalförbund och Trafikverket. Syftet med arbetet är 
att ge en långsiktig prioritering och stöd i det löpande arbetet genom 
en tydligare koppling till de prioriterade stråken och resenärernas 
behov.

Många resor i Västra Götaland är korta och görs av en ensam förare i 
bil. Om fler valde att samåka skulle stora ytor frigöras i trafiksystemet 
och i tätorterna, samtidigt som avgasutsläppen skulle minska. Genom 
digitalisering och ny teknik kan innovativa lösningar för samåkning 
utvecklas. Vidare kan autonoma fordon eller taxiliknande tjänster bidra 
till att fler reser tillsammans, vilket även skapar ökad tillgänglighet för 
de som inte har tillgång till bil. Denna typ av kombinerade 
mobilitetstjänster behöver utvecklas för både städer och landsbygder.

”37 procent av den 
arbetande befolk-
ningen kan cykla till 
sin arbetsplats på 
mindre än 30 
minuter” 
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Kombinerad mobilitet 
Västra Götalandsregionen jobbar aktivt för att främja tjänster inom 
kombinerad mobilitet, det vill säga tjänster som möjliggör för resenärer 
att hitta, boka och köpa både kollektivtrafik och andra typer av 
transporttjänster genom en och samma digitala kanal. Målen är att 
bidra till att öka transportsystemets tillgänglighet, göra det enklare att 
resa och minska resandets klimatpåverkan. Västra Götalandsregionens 
arbete sker genom bland annat pilotprojekt där kombinerad mobilitet 
testas och utvärderingsmetoder för att påvisa samhällsnyttorna 
utforskas.

För att få kombinerad mobilitet att fungera i praktiken krävs det 
teknisk utveckling av till exempel appar och plattformar som samlar 
utbud och data, men framförallt fordrar konceptet nya modeller och 
metoder för affärs- och innovationssamarbeten mellan offentliga och 
privata aktörer. Idag råder det delade meningar om hur investeringar, 
risker och operationella roller kan fördelas för att kombinerad 
mobilitet ska följa lagar och regler, locka resenärer, bidra till 
samhälleliga hållbarhetsmål och vara ekonomiskt lönsamt och 
berättigat för ingående parter. Aktuell forskning om kombinerad 
mobilitet pekar på att kollektivtrafiken är en nödvändig komponent för 
att få en välfungerande tjänst för kombinerad mobilitet. 

Västra Götalandsregionen ska agera för att möjliggöra och främja 
samverkan mellan privat och offentlig sektor genom till exempel 
tredjepartsförsäljning av Västtrafiks biljetter, samt genom samarbete 
med aktörer som utvecklar, tillämpar och utvärderar kombinerade 
mobilitetstjänster.

Samhällsplanering och kollektivtrafik  
I samband med planering av nya områden finns störst möjlighet att 
skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval, inte minst genom att 
lokalisera nya områden på ett sätt som underlättar för kollektivtrafik, 
cykel och gång. En samhällsutveckling som stödjer det hållbara 
resandet är avgörande om klimatmålen ska nås. Ett utvecklingsarbete 
har bedrivits i samverkan med flera parter under åren 2017 – 2020 med 
fokus på ömsesidigt kunskapsbyggande, utvecklad samverkan och 
tydligare processer gällande samhällsplanering och kollektivtrafik. För 
att nå målet om ett ökat hållbart resande behövs fortsatt ömsesidigt 
kunskapsbyggande och fortsatt utveckling av arbetsformerna för 
samordning mellan kollektivtrafik och kommunal bebyggelseplanering. 

Driva på och bidra till forskning och innovation 
Att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet 
ingår i kollektivtrafiknämndens grunduppgifter. Västra Götalands-
regionen samverkar med flera aktörer för att driva forskning och 
innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens 
kollektivtrafik och strävar efter att vara i framkant. Det handlar om att 
ta till sig av den samlade kunskapen för bättre beslutsunderlag till den 
ordinarie verksamheten och att testa nya idéer i praktiken för att driva 
på utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet. 
Ett exempel på detta är det arbetet som genomförts inom ElectriCity 
och som kommer fortsätta framöver.

Kombinerad mobilitet benämns på 
engelska Mobility as a Service, MaaS. 

ElectriCity är ett samarbete i 
Göteborg där industri, forskning och 
samhälle utvecklar och testar 
lösningar för morgondagens 
elektrifierade transporter.
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De närmsta åren kommer Västra Götalandsregionen att fokusera på 
följande forsknings- och innovationsområden kopplade till 
kollektivtrafiken: 

• Långsiktig finansiering av kollektivtrafikens 
       utveckling

• Elektrifiering och digitalisering

• Drivmedelsmix för fossilfrihet, energieffektivitet och minskat 
buller 

• Kollektivtrafik och samhällsbyggnad/stadsutveckling, 
       beteendeförändring

• Social hållbarhet och trygghet

Västra Götalandsregionen finansierar tillsammans med fem andra 
parter verksamheten och forskningen som bedrivs inom Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. För åren 2020 – 2024 lyfter 
K2 ”Framtidens mobilitet” och ”Kollektivtrafik för alla” som två nya 
områden som behöver få mer uppmärksamhet. ”Framtidens 
mobilitet” handlar om kollektivtrafikens möjligheter och 
utmaningar med ny digital teknik, samt om den traditionella 
kollektivtrafikens gränsyta gentemot nya mobilitetstjänster. 
”Kollektivtrafik för alla” fokuserar på hur kollektivtrafik och tillgång 
till mobilitet bidrar till och påverkar tillgänglighet, demokratiprocesser, 
innanför- och utanförskap. Utöver dessa områden är ”Framtida 
finansiering och styrning av kollektivtrafik” ett särskilt intressant 
forskningsfält som kan ha potential för stor påverkan framöver.  

K2 är Sveriges nationella centrum för 
forskning och utbildning om 
kollektivtrafik. Verksamheten 
bredrivs i samverkan mellan 
akademi, offentliga aktörer och 
näringslivet.
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Beslutade strategier 

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal beslutade strategier 
och målbilder som konkretiserar programmets mål och viljeinriktning. 
Dessa är en del av trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur 
målen i programmet ska nås inom olika områden. 

Beslutade strategier gäller tills vidare men revideras vid behov, till 
exempel vid avsevärt förändrade förutsättningar. Följande strategier 
finns kopplade till trafikförsörjningsprogrammet:

• Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen

• Målbild Koll2035, Göteborg/Mölndal/Partille

• Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla

• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  

Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen 
Målbild tåg 2035 beskriver utvecklingsambitionen för den regionala 
tågtrafiken i Västra Götaland med målsättningen om ett tredubblat 
tågresandet till år 2035. Restid med tåg ska minska, antalet turer ska 
öka och antalet platser i tågen ska öka genom längre tåg. En utveckling 
av tågtrafiken kräver att järnvägens infrastruktur förbättras och byggs 
ut, vilket är en politiskt prioriterad fråga inom Västra Götaland. 

Enligt Målbild tåg 2035 ska resandet öka från 21 miljoner tågresor år 
2018 till 32 miljoner tågresor år 2028. För att möjliggöra detta krävs 
det utökad tågtrafik och ökad attraktivitet i form av kortare restider. 
Utredningen Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
beskriver hur resandemålen till år 2028 kan uppnås. Under åren 
2021 – 2025 är fokus genomförbarhet och utveckling fram till att 
större infrastrukturprojekt i den natioenlla infrastrukturplanen kommer 
på plats.

Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille och 
Västsvenska paketet 
År 2018 beslutade regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i 
Göteborg, Mölndal och Partille om en gemensam målbild för 
utvecklingen av stadstrafikens stomnät i storgöteborg, Målbild 
Koll2035. Stadstrafiken i området Göteborg/Mölndal/Partille står för 
över 90 procent av antalet resor i Västra Götalands fem pendlingsnav. 
En mer kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik i 
storstadsområdet är en förutsättning för tillväxt och utveckling i staden 
och i regionen som helhet. En handlingsplan för genomförande av 
målbilden med fokus på åren 2020 – 2024 finns framtagen. 

Under samma tidsperiod pågår byggandet av Västlänken och flera stora 
infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet, vilket innebär stora 
påfrestningar på trafiksystemet med köbildning, längre restider och 
minskad punktlighet som följd. Ett stort fokus behöver läggas dels på 
att säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken i 
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storstadsområdet under de närmaste årens intensiva byggskede, dels på 
att ta de första stegen mot genomförande av Målbild Koll2035 med 
utgångspunkt i handlingsplanen.

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 
Beslutade kollektivtrafikplaner finns för de delregionala pendlingsnaven 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla*. Planerna pekar 
ut riktningen för att möta kommunernas befolkningstillväxt och uppnå 
en ökad marknadsandel för hållbara resor. Utvecklingen i 
respektive pendlingsnav sker efter behov och i samverkan med 
kommunens utbyggnadsplaner. Kommunens och Västra Götalands-
regionens gemensamma prioriteringar och genomförandeplan för 
åtgärder, både gällande infrastruktur och trafiksatsningar, beskrivs i 
handlings- eller genomförandeplaner.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan 
diskriminering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa 
kollektivt. Området handlar om att resans olika moment ska gå att 
genomföra i ett prioriterat nät, att resenärer ska bli bemötta med respekt 
och värdighet och kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken. Även 
kommunikation ska vara inkluderande och förståelig. Därtill ska 
strategin bidra till att sociala hänsyn tas på ett medvetet och 
systematiskt sätt i den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. 
Fokus för åren 2021 – 2025 är att fortsätta utveckla arbetet med att ta 
sociala hänsyn i strategisk planering av kollektivtrafiken samt att, utifrån 
den handlingsplan som Västtrafik tar fram för att verkställa strategin, 
genomföra åtgärder som leder till en kollektivtrafik på jämlika villkor.

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär 
en utfasning av fossila drivmedel med minskad energianvändning och 
trafik med låga nivåer av avgaser och buller. Strategins huvudmål om 
minskad klimatpåverkan återfinns i trafikförsörjningsprogrammet, men 
strategin har även mål för luftkvalitet, energianvändning och bullernivå.
 
Förnybar el och biogas är de drivmedel som prioriteras främst, 
medan flytande biodrivmedel rekommenderas där el eller biogas inte 
kan användas. Prioriteringen beror bland annat på nuvarande tekniska 
möjligheter, men även på osäkerheter kring prisutveckling, tillgång och 
miljömässig hållbarhet för flytande biodrivmedel. På grund av rådande 
osäkerheter kring utvecklingen av drivmedel för kollektivtrafiken och 
den snabba teknikutveckling som sker följs utvecklingen av både 
drivmedel och framdrivningstekniker noga. 

* Kollektivtrafikplan för Uddevalla är under framtagande och väntas vara beslu-
tad vid programstart 2021.
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Strategin genomförs i huvudsak genom Västtrafiks miljö- och 
klimatplan som utarbetades parallellt med strategin. Planen genomförs 
främst genom miljökrav i trafikupphandlingar. Även kommersiella 
aktörer förväntas bidra till att uppnå målen. 

De största utmaningarna i genomförandet av miljö- och klimatstrategin 
är att inom given budget ställa om stadsbusstrafik från biodiesel och 
gas till eldrift, samtidigt som biogasanvändningen flyttas till delar av 
regionbusstrafiken. Närmare 100 procent av kollektivtrafiken med 
buss och eldriven spårtrafik drivs av förnybar energi. Däremot väntar 
stora utmaningar med att ställa om kollektivtrafiken med båt och tåg 
på oelektrifierad bana till förnybara drivmedel. Denna trafik står idag 
för en stor andel av kollektivtrafikens miljö- och klimatutsläpp, trots 
relativt liten del av resandet.



ROLLER OCH ANSVAR
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ROLLER OCH ANSVAR

Ansvarsfördelning
Västra Götalandsregionen är regional 
kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionen beslutar 
om den övergripande inriktningen och tar fram 
målbilder och strategier för kollektivtrafikens 
utveckling. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det 
viktigaste måldokumentet och ska enligt beslutade 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland uppdateras en gång per mandatperiod. 
Processen att ta fram trafikförsörjningsprogram, 
strategier och måldokument för kollektivtrafiken 
bygger på delaktighet från samtliga kommuner 
genom de delregionala kollektivtrafikråden. 

Västra Götalandsregionen är ensam ägare av 
Västtrafik och beslutar om budget och uppdrag för 
Västtrafik. Västra Götalandsregionen har organiserat 
ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. 
Regionfullmäktiges budget ger tillsammans med 
trafikförsörjningsprogrammet inriktningen för 
kollektivtrafiknämndens arbete.

Västtrafik är ett bolag helägt av Västra Götalandsregionen och 
upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland i enlighet med de mål 
och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna 
ekonomiska ramar. Västtrafik beslutar, i samverkan med upphandlade 
trafikföretag, i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var 
hållplatser ska ligga och hur ofta trafiken ska gå. Upphandlade 
trafikföretag, med ca 10-åriga avtalsperioder, utför trafiken och 
ansvarar för förare och fordon (med undantag för tåg och vissa båtar). 

Kommunerna ansvarar för fysisk planering och bebyggelseutveckling 
och lägger därmed grunderna för kollektivtrafikens förutsättningar. 
Kommunerna har även befogenhet över bl.a. parkeringsavgifter och 
parkeringstal, vilket i stor grad kan påverka andelen hållbara resor. 

Kommun/Trafikverket ansvarar som väghållare för många delar av 
kollektivtrafikens infrastruktur, så som hållplatsytor och 
framkomligheten i vägsystemet.

Västfastigheter, som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, 
förvaltar och utvecklar resecentrum, terminaler och hållplatser. 

ROLLER OCH ANSVAR

VÄSTTRAFIK
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Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
Gränssnitt i ansvar och samverkansformer för kollektivtrafik mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal 
som tecknades år 2011 i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet 
innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst, 
trafik som riktas främst till äldre samt för skolskjuts. 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har enats om 
samverkansformer som innebär att gemensamt bereda den långsiktiga 
strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker 
genom de fyra delregionala kollektivtrafikråden. Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) ingår som regionalt kollektivtrafikråd och ger 
rekommendation gällande beslut om strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Kollektivtrafikråden och BHU har inte beslutsmandat men 
synpunkter och rekommendationer väger tungt i Västra Götalands-
regionens beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från 
samtliga kommuner och två representanter från Västra Götalands-
regionens kollektivtrafiknämnd. Representanter från Västtrafiks 
styrelse adjungeras. Delregionala kollektivtrafikråd ska enligt beslutade 
samverkansformer hållas minst två gånger per år. 
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För Västra Götalands fem regionala pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och 
Uddevalla finns särskilda stadstrafikforum för samverkan kring frågor 
som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling. Inom respektive 
stadstrafikforum har en kollektivtrafikplan/målbild tagits fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och 
beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med 
stadsutvecklingen. Målsättningen är att stödja en hållbar region- och 
stadsutveckling och öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång.

Västtrafik för dialog med kommunerna om bland annat konkreta 
förändringarna i trafiken i en årligt återkommande process. Därtill 
finns kontaktpersoner hos Västtrafik och i respektive kommun som 
ansvarar för löpande dialog. Västtrafik för även dialog med kommunen 
i samhällsplaneringens tidiga skeden och kan vara ett stöd i 
detaljplanearbetet gällande kollektivtrafikfrågor. 

Tillköp
Kommunerna har möjlighet att göra tillköp i trafik och biljetter, för en 
höjd ambitionsnivå, förutsatt att det går i linje med trafikförsörjnings- 
programmet och beslutade strategier. Övergripande principer för 
tillköp beskrivs i avtalet. Kollektivtrafiknämnden har, efter beredning i 
kollektivtrafikråden, beslutat om principer för tillköp av färdbevis.



FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH UTMANINGAR 
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Kollektivtrafik är en grundsten i ett transporteffektivt och hållbart 
samhälle, både miljömässigt och socialt, där alla ges möjlighet att resa 
utifrån sina personliga förutsättningar. Följande kapitel är till största 
del ett utdrag ur underlaget Förutsättningar Trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2021 – 2024, som tagits fram inom ramen för 
framtagandet av detta trafikförsörjningsprogram. 

Befolkningsstruktur och resmönster
För att planera kollektivtrafik behövs kunskap om rådande 
befolkningsstruktur, befolkningens resmönster och behov samt olika  
förutsättningar. Generellt sett är det lättare att kollektivtrafikförsörja
ett område effektivt ju mer tätbefolkat det är. Totalt bor det drygt 
1,7 miljoner människor i Västra Götaland (2018). Fler än hälften av 
dessa är bosatta i Göteborgsregionen där Göteborgs kommun är den 
mest tätbefolkade kommunen. I de övriga tre delregionerna; 
Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad finns det flera glest befolkade 
kommuner med färre än 25 invånare per km2. Genomsnittlig 
befolkningstäthet för hela länet är 69 invånare 
per km2 men befolkningstätheten skiljer sig i hög 
grad åt mellan såväl enskilda kommuner inom 
länet som mellan delregionerna.

Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka till 
drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Ökningen 
förväntas främst ske i Göteborgsregionen. Även 
befolkningssammansättningen förväntas ändras 
genom att andelen barn och invånare över 80 år 
ökar. Detta ställer krav på kollektivtrafiken, då 
fler ska åka, men också genom att trafiken 
behöver anpassas för dessa åldersgruppers behov.

Invånarna i Västra Götaland bor relativt utspritt 
men arbetar mer koncentrerat. Ungefär en 
tredjedel av befolkningen pendlar till en annan 
kommun för att arbeta. I Göteborgs 
kranskommuner är andelen pendlare så hög som 
7 av 10. Det är också i dessa kranskommuner 
som invånarna pendlar längst. Sett till den totala 
pendlingen är det tydligt att Västra Götaland är 
en flerkärnig region, med Göteborg som stark 
regionkärna och tydligt arbetsmarknadscentrum. 
Pendlingen är till stor del enkelriktad in mot 
regionens fem pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR

I bilden redovisas en uppskattning av längre resor med bil och 
kollektivtrafik, fördelade på stråk. Dessa kan ses som en potential för 
ökat resande med kollektivtrafik i framtiden. 

Förutsättningsrapporten finns på 
www.vgregion.se/ kollektivtrafk
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Generellt sett är tillgängligheten till kollektivtrafiken som störst i de 
regionala pendlingsnaven och längs de prioriterade stråken. Värt att 
notera är också att även om befolkningen bor utspritt i Västra 
Götaland, når 86 procent av invånarna sitt närmsta regionala 
pendlingsnav inom 60 minuters restid med kollektivtrafiken. Det finns 
också goda möjligheter för arbetspendling med cykel och elcykel. 
Totalt sett kan 37 procent av invånarna i Västra Götaland nå sin 
arbetsplats med cykel inom 30 minuter. 

År 2018 hade kollektivtrafiken i Västra Götaland en motoriserad 
marknadsandel på cirka 33 procent. Kollektivtrafikandelen varierar 
dock stort mellan de olika delregionerna och mellan olika kommuner. 
Störst andel kollektivtrafikresande finns i Göteborg och i 
Göteborgsregionen med en andel på 55 respektive 45 procent. I de 
övriga tre delregionerna är kollektivtrafikandelen betydligt lägre. Flest 
antal resor görs i stadstrafiken, med en andel på 77 procent, följt av 
resor i stråken. Ser man istället till andel personkilometer i 
kollektivtrafiken är stadstrafikens andel av resandet 40 procent. Flest 
personkilometer med kollektivtrafik görs i stråken, med en andel på 
knappt 50 procent.  

Infrastruktur
Behovet av investeringar i infrastruktur för järnväg och väg i Västra 
Götaland är stort. Infrastrukturen har en nyckelroll för tillgängligheten 
till arbete och skola samt kapacitet och attraktivitet i kollektivtrafiken.

Målbild tåg 2035 förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa. Målsättningen är att 
tredubbla resandet med tåg till år 2035 jämfört med år 2006. För att 
klara av detta krävs det investeringar i järnvägsinfrastruktren på 
flertalet ställen. Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg – Borås, fler 
spår på Västra stambanan mellan Göteborg – Alingsås, dubbelspår 
Göteborg – Oslo och satsningar på samtliga regionala järnvägar är 
några av Västra Götalandsregionens prioriterade infrastruktur-
satsningar. I den nationella infrastrukturplanen finns det knappt 
193 miljarder kronor för namngivna investeringar för åren 
2018 – 2029. Av dessa är 3,7 miljarder kronor avsatta för att påbörja 
arbetet med järnväg mellan Göteborg och Borås. Resterande 
investeringsbehov på järnväg i Västra Götalands saknar finansiering. 

För att ställa om till en ökad andel hållbara resor finns stora behov av 
infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken i vägnätet. Det handlar 
bland annat om framkomlighetsåtgärder i gaturummet, busskörfält för 
nya trafikkoncept och pendelparkeringar för bil och cykel.  Behoven 
finns främst i och omkring de regionala pendlingsnaven, vilket bland 
annat lyfts i de målbilder och planer som tagits fram för respektive 
nav. De största behoven finns i Göteborg och Göteborgsregionen, där 
också de flesta resorna sker. Utmaningar finns bland annat i kapacitets-
begränsningar, som väntas förvärras till följd av ett ökat resandebehov 
i och med den ökande befolkningen. I takt med att kollektivtrafiken 
utökas påverkas även tillgången till terminaler och större bytespunkter 
runt om i regionen, framför allt i Göteborg.
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Depåer är en viktig och kostsam funktion som krävs för att 
kollektivtrafiken ska fungera. Västra Götalandsregionen/Västtrafik ser 
stora behov av nya depåer för både buss och spårfordon för att kunna 
utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och 
kostnadseffektivt sätt. Omställningen till elbussar kräver nya 
infrastrukturlösningar, där bland annat nya depåer i strategiska lägen är 
en förutsättning för att klara en elektrifiering av kollektivtrafiken.
 
Omvärld och trender
I ett modernt samhälle är det viktigt att människor kan förflytta sig och 
mötas. Teknikutveckling och samhällsförändringar kan minska en del 
av resbehovet, men i stor utsträckning kommer behovet av att förflytta 
sig finnas kvar. Fyra megatrender är identifierade som alla har någon 
påverkan på kollektivtrafikens utveckling: globalisering, digitalisering, 
demografiska förändringar samt klimatförändringar.

En fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar. När tjänster och 
kommunikation kan levereras direkt i mobiltelefoner, datorer och 
övriga hjälpmedel skapas möjlighet för en mer tillgänglig kollektivtrafik. 
Teknikutvecklingen kommer också att medföra en diversifiering av 
fordon samt att elektrifierade transportmedel utvecklas. Därtill 
kommer automatisering av fordon, informationsflöden inom 
transportsystemet, e-handel och insamling samt lagring av data. Allt 
detta kan ha en påverkan på invånarnas resmönster och val av färdsätt. 
Att stödja och följa aktuell forskning och innovation är därför viktigt 
för att bygga kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya 
lösningar som behövs för att åstadkomma en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik.

Behov av styrmedel och finansieringsformer
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är att öka andelen 
hållbart resande i Västra Götaland. Lagar, styrmedel, finansierings-
former och statliga investeringar behöver anpassas för att klara en 
omställning till ett hållbart transportsystem, i riktning mot nationella, 
regionala och lokala mål. Ett systemskifte kräver genomgripande 
förändringar. Det handlar både om nationella styrmedel för att ställa 
om resandet till mer hållbara alternativ, men också om satsningar för att 
främja kollektivtrafiken. Bland annat behövs förbättrade 
förutsättningarna för en utvecklad regiontågtrafik, breddad finansiering 
av kollektivtrafikens driftskostnader, ökade möjligheter till statlig 
medfinansiering av depåer och spårfordon samt styrmedel för att 
underlätta minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken.
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Öka resurseffektiviteten
En stor del av resandet i Västra Götaland är enkelriktat in mot de 
regionala pendlingsnaven. Resandet med kollektivtrafik är också ojämnt 
fördelat över dygnet med tydliga toppar morgon och eftermiddag. En 
bättre spridning av resorna i tid och rum skulle innebära både ett bättre 
resursutnyttjande av kollektivtrafikfordon och minskade kostnader.

Antalet påstigande på buss och tåg enligt Västrtrafiks kundräkningsystem 
(KRS). Diagrammet avser perioden december 2018 till och med november 
2019, exklusive juni-augusti.

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00Klockslag

Kollektivtrafikresandets fördelning
över dygnet
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Samhällsnytta
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det som 
traditionellt syns i beräkningar av kostnader och intäkter. Nyttorna 
uppstår genom bland annat bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre olyckor, minskad trängsel i vägsystemet, regional sammanhållning
och möjligheter att ta del av arbetstillfällen, utbildning och kultur. Det 
finns olika modeller för att beräkna samhällsnyttan i ekonomiska 
termer. Västtrafik har i tidigare arbete visat att en satsad krona på 
kollektivtrafiken i Västra Götaland gav 1,75 kronor tillbaka i 
samhällsnytta. Det innebär att regionbidrag till kollektivtrafiken utifrån 
prognosen för år 2035 skulle generera en samhällsnytta på 17 miljarder 
kronor per år. 

Nuläge
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt i 
Västra Götaland och resandet har ökat kraftigt enligt uppsatta mål. 
Regionbidraget till kollektivtrafiken har ökat med i genomsnitt cirka sju 
procent per år sedan år 2012. Intäkterna har historiskt sett utvecklats i 
takt med att kollektivtrafiken byggts ut, vilket innebär att Västtrafiks 
självfinansieringsgrad (intäkternas andel av kostnaderna) har varit 
omkring 50 procent under en längre tid. De senaste åren har 
intäktsutvecklingen varit mer måttlig vilket innebär att gapet mellan 
kostnader och intäkter ökar.  

Under år 2018 uppgick de totala kostnaderna för Västtrafik till 
9, miljarder kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter uppgick till 
4,9 miljarder kronor och regionbidrag till 4,6 miljarder kronor. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FINANSIERING
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Framtida kostnadsutveckling
Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar årligen vilket främst beror på 
ökade kostnader för den befintliga trafiken, investeringar i nya fordon 
samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna för den 
befintliga trafiken ökar främst genom det index som Västtrafiks 
trafikavtal med trafikföretagen är kopplade till. 

Målet om att öka andelen hållbara resor i hela Västra Götaland 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafikens kapacitet och 
attraktivitet. En översiktlig beräkning av kostnadsutvecklingen fram 
till år 2035 visar att regionbidraget till Västtrafik fortsatt behöver öka i 
genomsnitt cirka 5 procent per år för att nå uppsatta mål. Avvägningar 
kring kollektivtrafikens medelstilldelning sker årligen i 
regionfullmäktiges budgetarbete. 

Prognosen innehåller alla driftskostnader och bygger på flera 
antaganden, bland annat antalet resor med kollektivtrafiken, 
investeringar i nya fordon och depåer, samt biljettpriser och 
indexutveckling. 

Indexutvecklingen för kollektivtrafiken är beräknad till 2 – 3 procent 
per år. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt. Därtill förväntas en 
effektivisering av kollektivtrafiken ske genom kontinuerligt arbete med 
exempelvis utjämning av topparna i högtrafik, samordning mellan 
kollektivtrafik och skolskjutstrafik samt smarta trafikupplägg. 
Tillsammans med en ökad intäktsutveckling är bedömningen att 
självfinansieringsgraden kan bibehållas kring dagens nivå på omkring 
50 procent. 

Regionbidrag prognos 
2018 – 2035 (miljoner kronor)
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer som är svåra att förutse. Införandet 
av tre zoner med tillhörande prissättning innebär en av de största 
förändringarna som gjorts i kollektivtrafiken i Västra Götaland på 
många år. Andra faktorer som påverkar är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till 
trafiknära depåer, osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen och 
drivmedelspriser,  utvecklingen av delade mobilitetstjänster, 
självkörande fordon samt framkomlighet i städerna och utbyggnad av 
infrastruktur, framför allt järnvägsinfrastruktur. 

Finansieringsmöjligheter 
En fortsatt ökning av kostnaderna för kollektivtrafiken innebär att 
regionbidraget behöver öka ytterligare eller att nya intäktskällor 
behöver tillkomma. 

Tidigare och pågående utredningar kring breddad finansiering av 
kollektivtrafikens driftskostnader visar på olika möjliga intäktskällor. 
Samtliga förutsätter ändrad lagstiftning vilket innebär att frågan är av 
nationell karaktär. Exempel på alternativa finansieringskällor kan vara 
användning av trängselskatt, arbetsgivaravgifter eller parkeringsavgifter. 
Dessa exempel skulle kunna utgöra en del av framtida finansiering. 
Bedömningen är emellertid att nuvarande driftbidrag via skattemedel 
fortsatt skulle utgöra merparten av kollektivtrafikens finansiering. 

Under kommande period är det angeläget att ytterligare utreda och 
bedriva aktivt påverkansarbete kring breddad finansiering. Västra 
Götalandsregionen bör tillsammans med andra parter lyfta behovet av 
en mer långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken. 

KOMMERSIELL TRAFIK



KOMMERSIELL TRAFIK



42

Trafikföretag har enligt kollektivtrafiklagen rätt att etablera 
kollektivtrafik på kommersiell grund. Trafikföretag har också rätt till 
kokurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. 
Principer för tillträde till infrastrukturen finns framtaget i dokumentet 
”Principer för tillträde till bytespunkter”, vilket Västra Götalands-
regionen har tagit fram tillsammans med trafikföretagens 
branschföreningar. 

Det är kollektivtrafikmyndigheten i varje region som ansvarar för att 
värdera samhällsnytta, beslutar om vilken kollektivtrafik som ska 
handlas upp av samhället. Samtliga mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-
programmet gäller både kommersiell och upphandlad kollektivtrafik. 

För all upphandlad kollektivtrafik tas beslut om allmän trafikplikt av 
kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden kan också besluta om 
att avstå trafikplikt. Det sker då nämnden anser att trafikförsörjnings-
programmets trafik- och samhällsmål kan nås genom kommersiell trafik. 
Dokumentet ”Kriterier för trafikplikt” beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt och har tagits fram av Västra Götalands-
regionen i dialog med kollektivtrafikbranschens parter. 

För att underlätta marknadsanalys för kommersiell trafik ska Västtrafik i 
samband med samråd inför upphandling av trafik tillhandahålla en 
öppen redovisning av data över bland annat antal resande och intäkter 
för utgående avtal. Trafikföretagen kan med hjälp av detta underlag 
avgöra om det finns grund för kommersiell trafik eller inte. Generellt 
kan sägas att förutsättningarna för kommersiell trafik bedöms som störst 
där det finns en hög andel enkelbiljettskunder och ett mindre beroende 
av det större sammanhängande kollektivtrafiksystemet.

KOMMERSIELL TRAFIK

Information kopplat till kommersiell trafik finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik 

• Kriterier för trafikplikt – beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt. 

• PM Principer för tillträde till bytespunkter.  
• Förteckning över alla trafikavtal, samt när dessa löper 

ut. Publiceras löpande.
• Förteckning av kommersiell regional kollektivtrafik. 
        
      Publiceras löpande.



FRAMTAGANDE AV 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

2021 – 2025 
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Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 har pågått 
under år 2019 och 2020. Kollektivtrafiknämnden har efter ett 
inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden 
under processens gång. 

Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för 
kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin 
hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom 
Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. De delregionala 
kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk har bidragit med inspel, 
bland annat vid en gemensam workshop. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, 
omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter 
och organisationer, näringsliv och resenärsgrupper. Inspel från 
samråden finns samlade i en samrådslogg. 

Under hösten år 2019 har en remissversion av programmet tagits fram, 
vilken du nu håller i din hand. Remissvar kommer att samlas in och 
tas om hand under hösten år 2020. Därefter startar beslutsprocessen 
för att ha ett nytt gällande trafikförsörjningsprogram från och med år 
2021. 

Detta kapitel skrivs klart i sin helhet efter remiss.

FRAMTAGANDE AV 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021–2025
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En hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet för 
år 2017 – 2020 har gjorts. Bedömningen utgår från principerna för 
miljöbedömning men med ett vidgat perspektiv genom att inkludera 
fler sociala och ekonomiska aspekter än vad som vanligtvis ingår i en 
miljöbedömning, därav benämningen hållbarhetsbedömning. 

Relevanta måldokument från global och nationell nivå samt de mest 
övergripande måldokumenten på regional nivå genomlystes för att 
identifiera de mål som ansågs relevanta för trafikförsörjnings-
programmets hållbarhetsbedömning. Målen grupperades i olika 
kategorier och underkategorier som trafikförsörjningsprogrammet 
bedömdes mot. 

Hållbarhetsbedömningen har legat till grund för arbetet med att ta 
fram trafikförsörjningsprogrammet för år 2021 – 2025. Även beslut 
som tagits under processen har bedömts ur ett hållbarhetsperspektiv. 

I beslutsversionen av trafikförsörjningsprogrammet kommer en kort redovisning av 
resultatet av hållbarhetsbedömningen av trafikförsörjningsprogrammet för år 
2021 – 2025 att finnas med. Mer information om hållbarhetsbedömningen kom-
mer då också att publiceras på www.vgregion.se/kollektivtrafik.

Hållbarhetsbedömning av programmet

Begränsa 
klimat-

förändringar

Knyta 
samman

Öka 
tillgänglihetFrämja hälsa

Minska 
miljö-

påverkan

Främja
ekonomisk

tillväxt

RELEVANTA
MÅLDOKUMENT



UPPFÖLJNING
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet ska ske årligen och följa 
Västra Götalandsregionens modell ”Lärande uppföljning och 
utvärdering” för redovisning av måluppfyllelse, genomförande och 
aktiviteter. Uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet innehåller 
både uppföljning av målen och en skriftlig redovisning av insatser som 
gjorts för att nå målen. Mål och indikatorer följs upp årligen (om inte 
annat anges) enligt tabeller på nästkommande sidor. Uppföljningen 
sker i de flesta fall via nationella insamlingssystem, såsom 
kollektivtrafikbarometern, via Svensk kollektivtrafik samt via statistik 
från Västtrafik.

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 
kommunerna av arbetet med implementeringen av trafikförsörjnings-
programmet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken.

 

UPPFÖLJNING

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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MÅL NIVÅ MÅLTAL INDIKATORER KOPPLADE TILL 

Övergripande mål:
Andelen hållbara resor ska 
öka i hela Västra Götaland 

2018 2025

Andelen hållbara resor ska 
öka i Västra Götaland.

39% ≥ 42 %

2035

≥ 50 %

God geografisk tillgänglighet 2018 2025

Andelen invånare med högst 60 
minuters restid med kollektiv-
trafik till närmaste pendlingsnav och 
minst 10 resmöjligheter 
(i båda riktningar) ska öka. 

xx %* 80 – 85 % Antal personkilometer. 

Antal resor per funktion:  
b) stadstrafik (per pendlingsnav) 
c) tätortstrafik 
d) landsbygd /övrigt

Andel invånare, avgångstider  som passar deras resbehov.

Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i prioriterade stråk.

Antal invånare som bor 1,5 km från hållplats i prioriterat stråk eller stadstra-
fik, redovisas 1 gång per 4 år.

Antal pendelparkering för bil och cykel, redovisas 1 gång  per 4 
år.

Antal resor i kollektivtrafiken 
ska öka.

339 miljoner  ≥ 380 miljoner

Antal kollektivtrafikresor i stråk och 
stadstrafik ska öka.

55 miljoner i stråk och 
258 miljoner i stadstrafik

65 miljoner i stråk och 
295 miljoner i stadstrafik.

Enkel, trygg och inkluderande 2018 2025

Andelen invånare som anser att det 
är enkelt att åka med Västtrafik ska 
öka.

61 % ≥ 65 %

Andel nöjda resenärer med
Västtrafik.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer för personer med
funtionsnedsättning
implementeras.

Andelen invånare som känner 
trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka.

66 % ≥ 70 %

Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
ska öka.

Ca 400 stycken ≥ 800 stycken

Låg miljöpåverkan 2018 2025

Utsläppen av CO
2
 per 

personkilometer i kollektivtrafiken 
jämfört med år 2006 ska minska.

72 % ≥ 85 % 

Minska   
≥ 80% 

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel ska öka.

33 % ≥ 35%

* Nulägesmätning pågår
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INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor 1,5 km från 
hållplats i prioriterat stråk eller 
stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning implementeras.

Nivå år 2018:

2833 miljoner

Nivå år 2018:

Under framtagande

Antal resor per funktion:
-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik

Antal pendelparkeringar för bil och 
cykel.

Andel kilometer per 
drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Nivå år 2018:

- Stadstrafik 
  GMP: 236 miljoner
  Borås: 10 miljoner
  ToV: 6,8 miljoner
  Uddevalla: 2,9 miljoner
  Skövde: 2,7 miljoner

- Tätortstrafik:
  4 miljoner

- Övrig trafik:
  19 miljoner

Nivå år 2018:

387 st pendelparkeringar för bil 
(18 163 platser)

249 st pendelparkeringar för cykel 
(17 956 platser)

Nivå år 2018:

km elbuss: 30 miljoner

km biogasbuss: 24 miljoner

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik.

Andel bilpassagerare.

Nivå år 2018:

56 %

Nivå år 2018:

57 %

Nivå år 2018:

10 %

Restidskvot 0,8 för tåg och 
1,3 för buss i prioriterat stråk.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning.

Nivå år 2018:

Redovisas i karta

Nivå år 2018:

97 %
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Diarienummer:  KTN 2019–00023 

Datum: 2020-02-28 

 

Följebrev 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland,    

har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025.  

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjnings-

programmet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren 

2017–2020. 

Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och 

2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik 

och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika 

grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt 

förfogande. 

Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel 

och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen för framtagandet av 

programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på 

prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över mål-

struktur och kalibrera målnivåer. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande 

läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv 

och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersons-

nätverk gett inspel till programmets mål och inriktning. 

Remissversionen kommer inom kort även att finnas på: 

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/ 

  

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/
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Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt 

intresserade av era tankar kring följande: 

Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den 

tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland 

och tre målområden för kollektivtrafiken. 

- Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 

kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara 

resor? 

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både 

grunderna för trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar 

befintliga målbilder och strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra 

utpekade områden för arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden 

har prioriterats under de samråd som genomförts under framtagandet av programmet. 

För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs 

samverkan över våra organisatoriska gränser. 

- Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för 

utbud av kollektivtrafik tydliga? 

- Är det något område som saknas under genomförande? 

- På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad 

andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande 

målet? 

Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd 

i ert arbete för frågor som rör kollektivtrafiken. 

- På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er 

verksamhet? 

 

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2020. Svaret skickas till 

kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar TFP, 

KTN 2019-00023”. 

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
mailto:anna.kronvall@vgregion.se
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Sändlista remiss  
 

Kommunerna inom Västra Götaland 

via                    

Delregionala kollektivtrafikråd  

- Boråsregionen  

- Göteborgsregionen  

- Fyrbodal 

- Skaraborg 

 

Kollektivtrafikmyndigheter i 

angränsande län 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Värmland 

Region Örebro 

Viken fylkeskommune (tidigare Östfold 

Fylke) 

 

Myndigheter och statliga bolag 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Trafikverket Region Väst 

Swedavia Göteborg-Landvetter Airport 

 

Trafikföretag via 

branschorganisationer 

Sveriges Bussföretag 

Västra Sveriges Bussbranschförening 

Branschföreningen Tågoperatörerna 

Taxiförbundet  

Skärgårdsredarna 

 

Företrädare för näringslivet 

Västsvenska handelskammaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företrädare för 

resenärer/resenärsgrupper 

Resenärsforum 

Västra Götalandsregionens samråd:  

- Funktionshinder 

- Mänskliga rättigheter 

- Nationella minoriteter 

- Hbtq 

- Barnrätt 

 

Organisationer 

Naturskyddsföreningen 

Cykelfrämjandet 

Svenska cykelstäder 

Svensk kollektivtrafik 

Svinesundskommittén  

 

Hela Sverige ska leva  

- Fyrbodal 

- Göteborgsregionen  

- Sjuhärad  

- Skaraborg 

 

Inom Västra Götalandsregionen 

Västtrafik 

Västfastigheter 

Turistrådet Västsverige  

Kulturnämnden 

Miljönämnden 

Regionala utvecklingsnämnden 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2020/00202  

Svar på remiss av Målbild tåg 2028 inklusive storregional 
busstrafik   

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen vill utveckla tågtrafiken mot målen i den tidigare antagna 
Målbild Tåg 2035. Den nu framtagna utredningen Målbild Tåg 2028 inkl storregional 
busstrafik syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för att uppnå målet om att 
tredubbla tågresandet till 2035. Utredningen lägger fokus vid genomförbarhet och 
utgångspunkten är dagens infrastruktur. För varje regionalt stråk föreslås ett bästa 
alternativ sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet.  
  
Kommunens yttrande ska lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 
 

Beslutsunderlag 

Följebrev Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik, 2020-02-28. 
Remissversion huvudrapport Målbild Tåg 2028. 
Val av huvudalternativ per bana, Trivector 2020-02-04. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att som svar på remiss av Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik anta 
kommunledningskontorets yttrande enligt denna tjänsteskrivelse som sitt eget.  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-08 
Jarmo Uusitalo, Annelie Högberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-08 intygar 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Remiss av Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen vill utveckla tågtrafiken mot målen i den tidigare antagna 
Målbild Tåg 2035. Den nu framtagna utredningen Målbild Tåg 2028 inkl storregional 
busstrafik syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för att uppnå målet om att 
tredubbla tågresandet till 2035. Utredningen lägger fokus vid genomförbarhet och 
utgångspunkten är dagens infrastruktur. För varje regionalt stråk föreslås ett bästa 
alternativ sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet.  
 
Kommunens yttrande ska lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 

Följebrev Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik, 2020-02-28. 
Remissversion huvudrapport Målbild Tåg 2028. 
Val av huvudalternativ per bana, Trivector 2020-02-04. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22. 

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar på remiss av Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik anta 
kommunledningskontorets yttrande enligt denna tjänsteskrivelse som sitt eget.  
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Yttrande över remiss av Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
 
Västra Götalandsregionen har genom Målbild tåg 2028 lämnat ett förslag till 
konkretisering av utvecklingsstegen för att tredubbla tågresandet till 2035 samt öka 
attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. 
 
En huvudinriktning i målbild 2028 är tågtrafik enligt ett s.k. knutpunktupplägg. 
Tidtabellen ska styra planering av tågtrafiken så att denna sammanfaller i knutpunkter 
och där möjliggöra smidiga resandeövergångar mellan tåg och buss i storregional trafik. 
Det schweiziska tågsystemet utgör ledstjärna för denna s.k. takttrafik. Trafikupplägget 
har efter genomförande på olika platser gett resandeökningar.  
 
Knutpunktsupplägg rätt strategi? 
Knutpunktsupplägg ser vid en översiktlig bedömning attraktivt ut och innebär i många 
stycken stora fördelar genom systemets enkelhet, nätverkseffekter och resiliens. Rent 
allmänt är det önskvärt att tåg och annan trafik kan mötas på gemensamma tidpunkter 
vid vissa knutpunkter för att skapa bästa möjliga resandeförutsättningar. Med hänsyn till 
målen om resandeökningar och attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet 
måste ändå frågan om knutpunktsupplägget skapar mesta möjliga regionala nytta ställas. 
Gäller de positiva erfarenheterna från andra platser även i Västra Götaland?  
 
Västra Götalandsregionen brukar beskrivas som enkärnigt pga. Göteborgs dominerande 
storlek och ställning i regionens södra del. Därutöver finns ytterligare utpekade noder av 
delregional betydelse men också av betydelse för den regionala utvecklingen. Dessa 
noder fungerar som delregionala utvecklingscentra med stort resande i den delregionala 
geografin men är för övrigt i hög grad inriktade mot utbytet med regionens största nod - 
Göteborg. Göteborgs arbetsmarknadsregion utökas stegvis och behovet av 
persontransporter och effektiva resor i stråken in och ut ur Göteborg ökar ständigt. 
Förutsättningarna i de fem huvudstråken mot Göteborg ser f.n. mycket olika ut. 
Pendlingsmöjligheterna från Kungsbacka, Alingsås och Trollhättan/Vänersborg är goda 
och för stråket mot Borås förbättras möjligheterna ytterligare genom Götalandsbanan. 
Bohusstråket har inte dessa förutsättningar och lever också med en svag målbild för 
stråkets utveckling. Målbilden för tåg 2035 uppnås redan i närtid när mötesspåret i 
Grohed tas i bruk. Därefter bör den nyligen inarbetade Västtågsutbildningen vara nästa 
steg. Utredningen pekar på möjligheten att öppna ytterligare stationer men också på 
nödvändigheten av att trafikera banan med pendeltåg till Stenungsund och 
regionexpress till Uddevalla. Utan dessa åtgärder kommer södra Bohusbanans brister 
avseende kapacitet och restid att kvarstå mycket länge.  
 
För Bohusstråket, liksom för andra stråk och även för Bohusbanan som helhet, är därför 
tillgänglighet och restid de mest viktiga faktorerna för tågresandets utveckling. 
Knutpunktsupplägget är i sig positivt men ersätter inte behovet av effektiva resor genom 
restid och utbud. Knutpunkttrafik förutsätter också en lång planeringshorisont vilken 
inte kan förändras med kort varsel eller anpassas till enskilda efterfrågeanpassningar 
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eftersom hela systemet kan komma att påverkas. Knutpunktsupplägget kräver att 
resurser för infrastruktur styrs till åtgärder som stöder detta trafikupplägg medan andra 
åtgärder får stå tillbaka. Om resurser för lång tid framåt låses för denna utveckling och 
dessa med säkerhet inte bidrar till önskade mål om resandeutveckling är strategin 
olycklig. Analysen om hur bästa regional nytta uppnås måste därför göras. Behoven ser 
olika ut på regionens olika banor, vilket bl.a. tydliggörs i målbildens sammanställning 
av effekterna för varje banan. För södra Bohusbanan saknas effekterna helt (0%). För 
norra Bohusbanan beräknas positiva effekter, men samtidigt råder det stora skillnader i 
resandevolymer mellan bandelarna. För övriga stråk beräknas med något undantag 
vinster med föreslaget upplägg. Södra Bohusbanan tycks således genom sin sämre 
restidskvot, svaga målbild och ringa nytta av knutpunktsupplägg som inriktning för 
tågtrafikens utveckling inta en särställning bland regionens tågbanor. Målbild Tåg 2028 
tycks därför inte i nämnvärd utsträckning bidra till utvecklingen av tågresandet på södra 
Bohusbanan. Inriktningen av åtgärder på södra Bohusbanan bör därför utvecklas med 
ett annat fokus än just knutpunktstrafik som enda lösning. Åtgärder som i högre grad 
bidrar till utvecklingsmålen – fler resande och högre andel hållbart resande. Södra 
Bohusbanan har resandeunderlag och potential för ökat resande! 
 
 
Södra och norra Bohusbanan som olika tågsystem  
Målbilden föreslår en uppdelning av tågtrafiken på norra respektive södra Bohusbanan. 
Bandelarnas åtskillnad är inte logisk vare sig på kort eller lång sikt. Skälet är att det 
finns ett stort resande mellan norra och södra Bohusbanan, både vad gäller 
arbetskraftsförsörjning, gemensamt behov till Bohusläns besöksnäringsdestinationer och 
studeranderesor till gymnasieskolor. Södra Bohusbanan med dess kommuner ingår alla i 
Göteborgs arbetsmarknadsregion och har ett befolkningsunderlag som är lika med eller 
rent av större än i övriga fyra stråk mot Göteborg. Södra Bohusbanan bör därför 
utvecklas på sina egna meriter och med en ambitionsnivå som motsvarar tågtrafiken i 
övriga fyra stråk mot Göteborg.  
 
För norra Bohusbanan är det angeläget att nå Uddevalla som centralort i mellersta 
Bohuslän och resor mot Göteborg. Resvägen över Trollhättan kan dock inte bli 
lösningen för vare sig Uddevalla eller norra och södra Bohusläns behov av koppling till 
Göteborgsregionen. Här måste utveckling av södra Bohusbanan som beskrivs i 
Västtågsutredningen (Målbild Tåg 2035) vara utgångspunkt. Pendeltåg till Stenungsund 
och regionexpress till Uddevalla. På sikt bör norra Bohusbanan utvecklas för att nå en 
standard som möjliggör sammanhängande tågtrafik i hela Bohuslän mot regionens 
kärna Göteborg. Det är därför önskvärt att Västra Götalandsregionen vill vara 
pådrivande i en sådan utveckling. 
 
En uppdelning av tågtrafiken på norra och södra Bohusbanan innebär alltså att 
direktresor till Uddevalla Östra eller stationer på södra Bohusbanan inte längre är 
möjligt vilket bl.a. berör gymnasieelever vid Uddevalla gymnasium och andra 
förvärvsarbetande i Uddevalla centrum. Knutpunktstrafik innebär då en bytesmöjlighet 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(4) 

2020-05-22 Dnr KS 2020/00202 

  

 

 

 

mellan men kan innebära oklara konsekvenser när ett stort antal resenärer ska 
genomföra ett byte på kort tid för en kort resa. Problemet bör belysas i kommande 
planering.  
 
Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 
Busstråket föreslås ingå i den storregionala trafiken och anpassas till tåget över 
Trollhättan. Dagens linje 730 har en krånglig och tidsödande körväg i Uddevalla och 
ska angöra såväl Uddevalla central som Kampenhof. Körvägen påvisar behovet av en 
bättre koppling mellan storregional trafik, expressbussar och stadsbussar samt tåg vilket 
bedöms kunna förbättras genom ett nytt resecentrum som bättre tydliggör knutpunkten 
Uddevalla.  
 
Svar på frågor från Västra Götalandsregionen 
Regional nytta och ökat hållbart resande 
Kommunen bedömer att restidsförkortning på södra Bohusbanan är den enskilt 
viktigaste faktor som kan bidra till större regional nytta och ökat hållbart resande. 
Takttrafik är redan införd och målbildens ambitioner om turutbud är i princip redan 
uppnådd. Framtida åtgärder måste därför inriktas mot kortare restid för att öka såväl 
nytta som ökad andel hållbart resande. Knutpunktsupplägget är bra men 
infrastrukturåtgärder som bara stöder detta kan inte ersätta stråkets behov av åtgärder 
som likställer stråket med övriga stråk.  
 
Samhällsutvecklingen 
Kommunen kan och vill bidra till en samhällsutveckling som stöder ökat tågresande. I 
Uddevalla ligger fokus på stadens utveckling centralt på Kampenhofsområdet och 
områdena kring Bäveån. Här planeras för över 4 000 nya bostäder. Ett resecentrum i 
Uddevalla ingår som del i planeringen för ökad andel hållbara resor. Ljungskile utgör 
stationsort som genom sin relativa närhet till Göteborg och har potential för utveckling 
som stöder hållbart resande.  
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver förslagen som ligger till grund för utveckling av 

storregional tåg- och busstrafik fram till år 2028, som är en konkretisering av 

Målbild tåg 2035. På ett antal stråk har varianter på utredningsalternativ 

analyserats och beräknats. Dessa varianter och mer information finns att läsa i 

underlagsrapporten Målbild tåg 2028 - underlagsrapport. Samtliga 

beskrivningar av utvecklingssteg i kapitel 2 och 3 är förslag på målsättningar 

som bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med mindre 

infrastrukturinvesteringar. Framtagna målsättningar kommer även efter 

beslutad utredning att kräva ytterligare beslut för att kunna förverkligas:  

• Ofinansierad infrastruktur ska hanteras inom nationell 

transportinfrastrukturplan. 

• Trafikens utvecklingstakt styrs av årlig budget och 

planeringsförutsättningar. 

1.1 Syfte 
Stärka järnvägsutvecklingen för Västra Götaland med fokus till år 2028 samt 

att ta fram målsättningar för den storregionala kollektivtrafiken oavsett 

trafikslag. 

1.2 Mål 
Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus 

på delmål 2028. Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 

storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande åren fram till år 2028 och 

tydliggöra kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet. 

1.3 Ingående stråk 
Detta arbete syftar till att se potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa 

tillsammans bildar ett regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.  

 

Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår 

i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur 

dessa samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken 

konkret kan utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning. 

Utöver järnvägsstråken (blåa i bilden nedan) ingår fyra storregionala busstråk (röda i 

bilden). Dessa busstråk går genom flera lokala arbetsmarknadsregioner och kommuner 

och har en regionsammanbindande funktion likt järnvägen.  

1.3.1 Förtydligande angående stråket Göteborg-Borås 
För stråket Göteborg – Borås finns avsatta medel i nationell plan för att bygga ny 

järnväg Göteborg – Stockholm, via Borås. Parallellt med detta arbete driver 

Trafikverket, VGR och berörda kommuner och kommunalförbund arbeten med hur 

denna järnväg ska trafikeras och utformas. Den nya järnvägen kommer inte vara färdig 

till år 2028. Järnvägsstråket Göteborg-Borås ingår därför inte i detta arbete, utan 

sträckan ingår som ett storregionalt busstråk. Busstråket ses som en helhet tillsammans 

med sträckan Borås-Ulricehamn-Jönköping i väntan på järnväg.  

 



  4 (42) 
 

 

 
Figur 1-1 Prioriterade stråk som ingår i utredningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk 

och streckade linjer indikerar överlappande stråk, med både tåg- och busstrafik. 

Knutpunktsupplägg 
Tågtrafiken har en viktig funktion i att knyta samman länet och tillsammans 

med storregional busstrafik kan den regionala trafiken bilda ett sammanhållet 

system som gör det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i hela länet.  

 

För att kunna binda samman Västra Götaland på ett effektivt sätt, föreslås ett 

tankesätt som varit ledstjärnan i uppbyggnaden av det schweiziska 

tågsystemet, nedan kallat takttrafik. Istället för att fokusera på infrastruktur 

och fordon har tidtabellen fått vara styrande i planeringen. Utgångspunkten är 

att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 

tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som 

trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att 

detta sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från 

vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna 

ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.  
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Figur 1-2 Knutpunktstrafik i sin enklaste form, där turerna möts i en knutpunkt vid jämna klockslag1 

 
Figur 1-3 I en utbyggd knutpunktstrafik möts turer i flera knutpunkter vid samma klockslag 
(symmetritiden), vilket ställer krav på att körtiden mellan knutpunkterna, t ex max 30 minuter, 60 
minuter etc. 

Tack vare detta upplägg har Schweiz Europas högsta kollektivtrafikresande, 

den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. En 

utgångspunkt för detta arbete är att få det regionala kollektivtrafiksystemet i 

Västra Götaland uppbyggt på samma sätt med väl fungerande knutpunkter.  

 

Möjligheter med takttrafik i knutpunktsupplägg 

När takttrafik undersökts och utvärderats visar ofta resultaten på 10–15 

procentiga resandeökningar i regional trafik jämfört med oregelbundna 

tidtabeller2. I fjärrtrafik är effekten mindre (5–10 %)3. Knutpunktsupplägg 

kan ge ytterligare resandeökningar utöver enbart takttrafik. 

 

Ett knutpunktsupplägg kring Sjöbo i Skåne (med endast busstrafik) infördes 

under 2014. Efter ett år uppmättes en resandeökning på 39 %, med endast en 

måttlig utökning av turutbudet4. I takttidtabellens första två utvecklingssteg är 

det framför allt enkelheten som förbättras, medan det tredje steget även 

innebär nätverkseffekter. En grov uppskattning är att knutpunktsupplägg kan 

ge lika stora ytterligare resandeökningar som takttrafik. Sammanlagt bör 

alltså takttrafik med knutpunktsupplägg kunna ge 20–30 % resandeökning. 

En fördel med knutpunktstrafik, som bör framhållas, är resiliensen. Med 

 
1 Bild från HiTrans Best Practise Guide, Public transport - planning the networks (2005), bearbetad av 
Stephan Bösch & Joel Hansson. 
2 Källa: The Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables. Mark Wardman et al, Institute 
for Transport Studies, University of Leeds, 2003 
3 Källa: Elasticity Model for Determination of Rail Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, 
2003 
4 Källa: Pressmeddelande från Skånetrafiken ”Stor succé för knutpunkt Sjöbo”, 2015-09-24. 
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knutpunktsupplägg får resenären ofta tillgång till flera olika resvägar, vilket 

innebär att hen lättare kan ta sig runt en eventuell störning. 

 

Begränsningar att se upp med 

Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För 

detta är det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. 

Det går inte att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra 

tillfälliga efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet. 

Å andra sidan är trafikuppläggets stabilitet över tiden en del av 

framgångskonceptet.  

 

Produktionskostnaderna kan bli större med takttrafik, eftersom enstaka turer 

med lågt resande inte kan tas bort. Ofta kan det större resandet och därmed 

högre biljettintäkterna på sikt kompensera för detta. Kortsiktigt blir det dock 

ofta en puckel med något försämrat företagsekonomiskt resultat, vilket kräver 

uthållighet för att ta sig igenom.  

 

Det svenska regelverket för tilldelning av kapacitet är ytterligare en 

begränsning att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala 

knutpunktsystem ska kunna fungerar riktigt bra och vara stabilt över tid.  

Knutpunktsupplägg i Västra Götaland 
Nedan illustreras hur Västra Götaland kan sammanflätas i knutpunkter, där 

cirklarna symboliserar klockor. Ett streck mot klockslaget 12 innebär att tåg 

och/eller bussar möts runt minuttal 00, ett streck mot ”halv” indikerar att tåg 

och bussar möts runt minuttal 30.  

 

Förutsatt att trafiken har samma öppettider är det alltså möjligt att 

nedanstående mönster upprepar sig varje timme, och det är enkelt för 

resenären att känna igen sig, vilket ger en trygghet i att bytet alltid finns och 

fungerar. 
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Figur 1-4 Knutpunktupplägg i Västra Götaland enligt förslag. Cirklarna ska illustrera klockor där tåg 
och bussar möts runt minuttal 30 om strecket är rakt nedåt. Streckade cirklar indikerar att knutpunkten 
endast uppstår varannan timme. 

2 Förslag per stråk 
I detta kapitel beskrivs möjlig förändring per stråk. I denna rapport lyfts det 

utredningsalternativ per stråk som bedöms bäst svara mot utrednings syfte 

och mål. Målnivåerna bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med 

mindre infrastrukturinvesteringar. Trafikens utvecklingstakt styrs sedan av 

årlig budget och planeringsförutsättningar. 

 

För att läsa mer i detalj om samtliga utredningsalternativ som beräknats, 

nuläget i trafiken samt hur målsättningen är till år 2028 inom Målbild Tåg 

2035 hänvisas till underlagsrapporten ”Stråkvis genomgång storregional 
trafik 2028”. 

2.1 Västra Stambanan 
Alingsås – Göteborg är ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår. 

Situationen kompliceras av att tågtrafiken är väldigt blandad; flera 

fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och en omfattande godstrafik. 

Sträckan är över 4 mil, vilket är längre än andra bandelar med så tät tågtrafik. 

Kappkörning kan därmed bli ett problem på sträckan, eftersom de olika 

tågtyperna har olika medelhastighet. Ju längre sträckorna är där tåg med olika 

hastigheter ska samsas, desto större blir problemen, vilket gör att det finns 
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kapacitetsbrist även nordost om Alingsås. Många tåg måste idag köras om, 

särskilt godståg, men även regionala tåg som förbigås av snabbtåg. 

 

Trafikverkets genomförandeplan 2018–2023 innehåller en rad åtgärder på 

sträckan, som spår- och kontaktledningsbyten, fler förbigångsspår och olika 

signal- och trimningsåtgärder. Floda och Lerum stationer ska byggas om, 

Alingsås och Herrljunga är redan ombyggda. Åtgärderna kommer främst att 

bidra till att trafiken flyter bättre och att felfrekvensen i infrastrukturen 

minskar. De innebär dock ingen egentlig ökning av kapaciteten på linjen, mer 

än marginellt. 

 

Krav som bör ställas på arbetet med trafiken på Västra Stambanan är att:  

• dagens hårt ansträngda kapacitetssituation förbättras  

• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 

• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  

• planenliga förbigångar av persontåg mellan Alingsås och Göteborg 

bör undvikas av restidsskäl 

• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg-Alingsås 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 

• Kvartstrafik mellan Alingsås-Göteborg (åtminstone på de större 

stationerna) 

• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg utan uppehåll (körs idag av SJ) 

• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs idag av SJ) 

• Ett ytterligare snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs 

idag av MTR) 

• Ett regionexpresståg Stockholm – Mälardalen – Göteborg (körs idag 

av SJ) 

• Två regiontåg från Göteborg- till antingen 

Skövde/Falköping/Herrljunga/Kinnekulle 

Trafikeringsförslag till 2028 
Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör att trafikera enligt behovet 

i maxtimmen, samt kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg-

Alingsås. Detta är möjligt genom att snabba upp pendeltågstrafiken genom att 

inte stanna vid två av dagens 10 uppehåll. Trafikförslaget nedan bygger på att 

tågen inte stannar i Sävenäs eller i antingen Aspen eller Aspedalen i Lerums 

tätort. Trafikeringsmässigt är det möjligt att ersätta Sävenäs station med en ny 

tågstation vid Gustavsplatsen då denna ligger innanför Västlänkens 

avgränsning och fyrspår och därför inte hamnar i konflikt med fjärrtågen. I 

Herrljunga och Falköping tillskapas väl fungerande knutpunkter med 

attraktiva bytestider mellan tågen. Regionexpresstågen har kortare restider än 

regiontågen och gör uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda. 

Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på 

anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där. Trafiken mellan 

Skövde-Jönköping-Nässjö förlängs till Töreboda med ett par avgångar per 
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dag. För att öka kapaciteten mellan Göteborg-Alingsås är förslaget att 

regiontåget gör uppehåll i Partille, Lerum, Floda och Alingsås.  

Detta ger en mer renodlad trafikering av Västra Stambanan med en bas på två 

regiontåg i timmen mellan Skövde-Göteborg där anslutande banor 

(Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan och Jönköpingsbanan) anpassas med 

attraktiva bytestider i Herrljunga och Falköping för vidare resa på Västra 

Stambanan.  

 
Figur 2-1 Förslag som möter listade krav ovan samt behovet i maxtimmen. Varje streck 

symboliserar ett tåg/h.  
*Finns en möjlighet tidtabellstekniskt, men behovet behöver utredas vidare och det 
finns i dagsläget ingen station för resandeutbyte på platsen.  

Infrastruktur kopplat till förslaget 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov: 

• Trimningsåtgärder så att tågtrafiken kan köra med 3 minuters 

mellanrum mellan tågen på ett robust sätt på sträckan Alingsås-

Göteborg. 

 

Utöver föreslagna åtgärder kan det övervägas om samtliga stationer ska 

förlängas till 250 meter, d v s samma plattformslängd som i Västlänken. 

Detta måste inte genomföras för att möjliggöra trafikförslaget år 2028.  

2.1.1 Västra Stambanan - förslaget jämfört med idag 
Dagens trafik går med ojämna intervall och möter inte resandeefterfrågan i 

stråket. Förslaget bygger på att strukturera upp regionaltågstrafiken och 

trafikera Västra Stambanan med jämna intervall och fler turer. Detta för att få 

ut maximal nytta av varje tur samt att skapa attraktiva bytestider med 

återkommande mönster i knutpunkterna Herrljunga och Falköping. Utöver 

Sammanfattade effekter: 
▪ +3 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Utökad trafik på samtliga större stationer mellan 

Göteborg-Alingsås (möjligt med upp till 6 tåg/h) 
▪ Införandet av snabba regionexpresståg  

(grön i bilden) 
▪ Plats för 2 godståg och 3 fjärrtåg per timme utöver 

tågen på bilden.  
▪ Kostnaderna för utökad trafik beräknas till 80 % 

täckas av tillkommande intäkter. 
▪ Slutar trafikera 2 stationer mellan Göteborg-

Alingsås 
▪ Skapar resmöjligheter varje timme mellan 

Göteborg-Kinnekulle, två gånger per timme 
mellan Göteborg-Jönköping 

▪ 3 tåg/h mellan Skövde/Falköping - Göteborg 
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trafiken som kan utläsas i bilden nedan så finns det plats för 3 fjärrtåg och 1–

2 godståg per timme.  

 

 
Genom att snabba upp pendeltågen med färre stationer kan dagens trafik 

utvecklas. Alingsåspendeln står idag för 70% av totala resandet på Västra 

Stambanan med Västtrafiks biljetter. Av dessa resorna står Partille, Lerum, 

Floda och Alingsås för 74 % av resandet på Alingsåspendeln. Detta 

motsvarar ungefär 50% av totala resandet med Västtrafiks biljetter på Västra 

Stambanan.  

Turutbud 
Förslaget som presenteras ovan medger ett kraftigt utökat turutbud från de 

största pendeltågstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har 2 tåg/h 

med enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, där förslaget medger upp 

till 6 tåg/timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och 

regiontåg.  

Förslaget medger upp till 7 avgångar/h från Alingsås jämfört med dagens 4 

avgångar/h. Samtliga stationer mellan Alingsås-Töreboda föreslås få ett 

högre turutbud än idag. 

Trafiken mellan Töreboda/Skövde/Falköping och Jönköping kan med 

föreslagen trafikering utökas till halvtimmestrafik i högtrafik. Med 

välanpassade byten i Falköping innebär detta ett utökat turutbud mellan 

Göteborg-Jönköping. 

Restid 
Restiden snabbas upp för längre resor från exempelvis Töreboda, Skövde och 

Falköping genom att regionexpresståget integreras i Västtrafiks system som 

inte stannar så ofta och utbudet utökas till timmestrafik.  

Resor från Alingsås, Floda Lerum och Partille får i och med snabbpendeltåget 

kortare restid mellan varandra och Göteborg/Västlänken.  
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Restiden med röda regiontåg i bilden kommer likt dagens tåg trafikera 

Skövde-Göteborg på cirka 1h 30 min medan regionexpresståget kör samma 

sträcka på 1 h 15 min. Fjärrtrafiken antas samma trafikeringsmönster likt 

idag.  

 

I och med föreslagen trafikering skapas nya resrelationer utan byten på 

Västra Stambanan där exempelvis Partille/Lerum/Floda får direktförbindelse 

med Herrljunga, Falköping och Skövde.  

2.2 Jönköpingsbanan 
Sträckan Jönköping-Nässjö är mycket hårt belastad och mötesspåren på 

stationerna är delvis korta. På några stationer ligger gångväg till plattform i 

plan. 

 

Trafikverket har påbörjat arbeten på Jönköpingsbanan som förbättrar 

kapaciteten på sträckan, inklusive hastighetshöjningar på delsträckor. Detta 

ger möjlighet till mer robust trafik, kortade restider. 

 

För Jönköpingsbanan är det viktigt att kopplingen till Västra Stambanan i 

Falköping är välanpassad. 

Behov på Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan har något enstaka fjärrtåg Jönköping-Nässjö-Stockholm, 

och domineras istället av region- och godståg. Behovet under maxtimmen på 

delen Falköping-Jönköping är: 
• ett regiontåg Skövde-Nässjö 

• ett kompletterande regiontåg Skövde/Falköping-Jönköping under 

högtrafik 

• ett godståg 

 

Delen Jönköping-Nässjö behandlas inte i detalj här. Behovet ur Västra 

Götalandsperspektiv är ett regiontåg (Töreboda5)-Skövde-Nässjö varje timme 

med bra anslutningar till snabbtågen på Södra stambanan, både norr- och 

söderut. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på en tydlig koppling i Falköping till Västra Stambanan. Utöver det 

är förslaget att köra ett heldagsutbud (d v s ett tåg i timmen från tidig morgon till sen 

kväll) mellan Skövde och Nässjö. Delen Skövde-Jönköping kompletteras med 

ytterligare ett tåg från under högtrafiken. Detta innebär två tåg i timmen på sträckan 

Skövde-Jönköping. Tidtabellsanlysen visar att uppehåll i Sandhem inte ryms för 

insatstågen, men resbehovet till Sandhem bedöms täckas med timmestrafik som sker 

med grundutbudet mellan Skövde-Nässjö som då stannar i Sandhem.  

 
5 Vartannat tåg förlängs till/startar i Töreboda istället för Skövde.  
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Föreslagna trafikupplägg går att trafikera med befintlig och beslutad 

infrastruktur som håller på att genomföras och beräknas färdigt år 2021.  

2.2.1 Jönköpingsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Tack vare pågående infrastrukturförbättringar på Jönköpingsbanan som 

beräknas vara färdigt till år 2021 kan trafiken effektiviseras, utökas och 

trafikeras med jämna intervall. Förslaget innebär att halvtimmestrafik 

förlängs och utökas mellan Skövde-Jönköping under högtrafiken jämfört med 

dagens timmestrafik. Genom en utökad trafik på Västra Stambanan kan dessa 

tåg anpassas för byte i Falköping för vidare resa mot Göteborg 2 gånger per 

timme under högtrafiken. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Genomgående tåg Skövde-Nässjö via Jönköping 
▪ Kompletteras till halvtimmestrafik Skövde-

Jönköping.  
▪ Välanpassade byten i Falköping mellan 

regiontåg, regionexpresståg och fjärrtåg. 
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2.3 Norge-/Vänerbanan 
Resandet har ökat kraftigt sedan den nya linjen Göteborg-Öxnered invigdes 

och turutbudet i regiontrafiken ökades samtidigt som den nya 

pendeltågslinjen Göteborg-Älvängen startades. Turutbudet till Göteborg-

Karlstad har fördubblats. Trafiken till Oslo ligger kvar med ett mindre utbud, 

även om några kompletterande turer Göteborg-Halden har tillkommit.  

 

Norge-Vänerbanan är hårt trafikerad, särskilt på den södra delen Göteborg-

Öxnered-Skälebol (delningspunkten mot Oslo respektive Karlstad) med flera 

linjer och olika tågtyper. Knutpunkten har i huvudsak tillräcklig kapacitet för 

dagens trafik, med undantag för Göteborg-Älvängen där en 

kappkörningseffekt uppstår, vilket innebär att ett stort antal tåg får förlängd 

körtid (cirka två minuter). Kappkörningseffekten med 2 minuters tillägg som 

följd beräknas åtgärdas år 2027 då vändspåret i Älvängen byggs. 

Behov på Norge-/Vänerbanan 
Den framtida trafikeringen förväntas öka framförallt med fler godståg både 

på grenen mot Kil när alla delar i utbyggnaden av godstågsstråket väster om 

Vänern är klart, och mot Norge. Dessutom förväntas utbudet av resandetåg 

Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik i maxtimmen: 

• Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen 

• Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett 

till Karlstad och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad 

• Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo 

• Två-tre godståg 

 

Såväl region- som pendeltåg behöver dubbelkopplas. Tåglängden uppgår då 

till 160 meter vilket plattformarna mellan Göteborg-Vänersborg klarar av.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 liknar i hög grad dagens, men med ökat antal 

turer. Tågen från Oslo anpassas i Göteborg för att kunna fortsätta till 

Köpenhamn. Utbudet Karlstad-Göteborg ökas och går som mest varje timma. 

Tågen Karlstad - Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett 

första steg mot Västtågsutredningens målsättning. Däremot introduceras inte 

regiontågslinjen Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större 

infrastrukturinvesteringar. 

 

Tågen Strömstad-Göteborg går via Trollhättan för att korta restiden både från 

norra Bohusbanan och Uddevalla till Göteborg. Tåget kan därmed köra lika 

snabbt eller i vissa relationer snabbare än bussen. I Älvängen blir det mycket 

bra koppling mellan region- och pendeltåg då de stannar vid samma plattform 

i båda riktningarna. Trollhättan-Göteborg får fyra snabba regiontåg per 

timme. 
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Infrastruktur som finns beslutad i gällande plan:  

• Ombyggnad av Älvängen med förlängt vändspår 

 

Ny infrastruktur enligt förslag: 

• Ny station i Brålanda  

(förutsätter kommunavtal enligt västtågsutredningen) 

 

Utöver föreslagna åtgärder kan övervägas om samtliga stationer Älvängen-

Gamlestaden på sikt ska förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma 

plattformslängd som i Västlänken. Detta måste inte till för att föreslagen 

trafik ska kunna utföras år 2028.  

Sammanfattade effekter: 
▪ Fler och snabbare regiontåg mellan Trollhättan-

Göteborg 
▪ Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax 

innan fjärrtåg mot Köpenhamn avgår. Det kan 
alltså vara samma tåg Köpenhamn-Oslo.  

▪ Ny station i Brålanda 
▪ Snabba regiontåg via Trollhättan som fortsätter 

till Uddevalla/Munkedal. 
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2.3.1 Norge-/Vänerbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Idag går det enstaka turer mellan Göteborg och Uddevalla via Trollhättan. 

Dessa föreslås utökas och förlängas till Munkedal/Strömstad.  

Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax innan fjärrtåg mot Köpenhamn 

avgår vilket innebär att det kan vara samma tåg hela vägen Köpenhamn-Oslo. 

Infrastrukturen medger endast ett tåg varannan timme på Norgebanan där 

spåret delar sig och går vidare till Norge.  

Ny station i Brålanda som Karlstadstågen och Västtrafiks tåg Trollhättan-

Ed/Halden stannar vid. Karlstadstågen föreslås utökas enligt målbilden till 

timmestrafik under högtrafik och något fler turer på morgon/kväll. 

Pendeltågstrafiken ligger i huvudinriktningen ihopkopplade med 

Kungsbackapendeln vilket skulle innebära fler och längre pendeltåg till 

Älvängen.  

 

2.4 Älvsborgsbanan 
För Älvsborgsbanans del är anslutningarna Herrljunga - Västra Stambanan 

mycket viktiga och styrande för tidtabellsupplägget. I trafikeringsförslaget 

har tågen från Borås och Uddevalla anslutning både till regiontåg mot Skövde 

och snabbtåg till Stockholm. Det kan också bli anslutning i riktning mot 

Göteborg, vilket är intressant för resenärer från Grästorp, Vara och Ljung. 

 

Tiderna i Herrljunga för att passa anslutande tåg gör att uppehållet där blir 

långt. Dessutom skulle en genomgående linje orsaka trafikproblem, då 

Älvsborgsbanans tåg måste korsa stambanan och förslaget bygger därför på 

att regionaltågslinjen på Älvsborgsbanan bryts i Herrljunga.  

Behov på Älvsborgsbanan 
Behovet på Älvsborgsbanan är att kunna köra ett regiontåg/timme Uddevalla-

Herrljunga. På delsträckan Uddevalla-Trollhättan/Öxnered tillkommer 

ytterligare ett regiontåg per timme och godståg, mellan Öxnered-Vänersborg 

tillkommer två regiontåg/timme från Göteborg och mellan Håkantorp-
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Herrljunga tillkommer ett regiontåg från Kinnekullebanan varje timme. 

Mellan Herrljunga och Borås är behovet ett regiontåg/timme. 

 

Sträckan Öxnered-Herrljunga-Borås trafikeras normalt sparsamt av godståg 

men har däremot en viktig roll som omledningssträcka för både snabbtåg och 

godståg vid problem på Västra Stambanan. Det är därför viktigt att det finns 

en viss reservkapacitet på denna sträcka. 

 

Plattformar på sträckan Vargön-Knalleland behöver förlängas till minst 85 

meter för att passa de nya fordon som gradvis sätts in på linjen. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är timmestrafik med samma uppehåll för alla 

tåg. Fördjupad dialog med Herrljunga kommun behövs för att prioritera 

mellan olika behov och mål. Utredningen har prioriterat kort restid mellan 

Herrljunga och Borås för att tillskapa bra anslutning mellan regiontåg och 

övriga tåg i knutpunkten Herrljunga, samt att minska restiden för resande 

mellan Herrljunga-Borås. För att detta ska vara möjligt behöver hållplatserna 

Mollaryd och Torpåkra slopas.  

 

Etappvis utbyggnad 
I beslutade planer (steg 0): 

• Spårbyte samt fjärrblockering för att återta hastigheter och 

upprätthålla dagens standard.  

• Ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt. 

• Mötesspår vid Borgstena 

 

Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov (steg 1): 

• Höjd hastighet Öxnered-Håkantorp 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp, egentligen för Kinnekullebans 

behov, se nedan 

• Plattform vid båda spåren i Borgstena 

Sammanfattade effekter: 
▪ Cirka +0,5 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kortare restid Uddevalla-Herrljunga samt 

Herrljunga-Borås 
▪ Knutpunkten i Herrljunga har attraktiva byten till 

övriga regiontåg samt fjärrtåg till/från Stockholm 
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• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m 

2.4.1 Älvsborgsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Dagens trafik på Älvsborgsbanan går med ojämna intervall med 

målsättningen att erbjuda bytesresor i Herrljunga till tågen på Västra 

Stambanan. När trafiken på Västra Stambanan stannar i Herrljunga med 

ojämna intervall sprider sig detta till Älvsborgsbanan. Trafiken på 

Älvsborgsbanan är i förslaget på många sätt likt dagens trafik, men med fler 

tåg i jämna intervall. Förslaget innebär taktfast tidtabell och med höjd 

hastighet på delsträckan Öxnered-Håkantorp kan bytesresor i Herrljunga 

bättre anpassas. Rent generellt vinner Älvsborgsbanan både från Borås och 

Uddevalla väldigt mycket på att knutpunkten i Herrljunga förstärks i förslaget 

för Västra Stambanan. Idag går tågen på Västra Stambanan inte i jämna 

intervall vilket gör det svårt att passa tågen på Älvsborgsbanan till övriga tåg 

på stambanan.  

2.5 Kinnekullebanan 
Kinnekullebanan har varierande efterfrågan utmed sin sträckning och består 

egentligen av flera linjer med olika resmönster. Förenklat kan det uttryckas 

att ju längre söderut, desto fler resenärer i tågen där utbudet också är bättre. 

Från Mariestad och österut är utbudet idag bara fyra dubbelturer per dag. 

Kinnekullebanans tåg föreslås fortsatt gå till Herrljunga och där byta till tåg 

mot Göteborg. För att knyta ihop länet och målpunkter i angränsande län är 

det fördelaktigt att på sikt låta alla tåg vara genomgående hela vägen Örebro-

Göteborg, både ur resande- och produktionssynpunkt. För att kunna trafikera 

Västlänken och uppnå miljömålen i miljö- och klimatstrategin behöver 

dagens fordon ersättas med ett fossilfritt alternativ, eller om Kinnekullebanan 

elektrifieras på sikt.  
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Behov på Kinnekullebanan 
Kinnekullebanans behov är att kunna köra ett regiontåg/timme. Dagens 

godstrafik utgörs av ett tåg några dagar i veckan Gårdsjö-Mariestad och 

förväntas inte öka.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där 

bytet anpassas till tåget mot Göteborg. Trafiken mot Örebro föreslås utökas.  

 

 

Etappvis utbyggnad 
Steg 0: 

• Spårbyte för att återta hastigheter 

• I samband med spårbytet titta på ny mötesstation i Järpås (detta 

saknar finansiering) 

 

Steg 1: 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp där Kinnekullebanan tåg kommer att mötas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ +0,36 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Resmöjlighet en gång/timme mot Göteborg med 

byte i Herrljunga 
▪ Majoriteten av tågen föreslås fortsätta till Örebro 
▪ Bussen mellan Trollhättan-Skövde passar till 

tåget i Lidköping för resa till/från 
Grästorp/Trollhättan och Skövde. 
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2.5.1 Kinnekullebanan - förslaget jämfört med idag 

 
Jämfört med idag innebär förslaget en utökad och konsekvent trafikering av 

Kinnekullebanan. Med fasta minuttal och välanpassade byten i Herrljunga till 

både fjärrtåg mot Stockholm och regiontåg till Göteborg blir trafiken mer 

attraktiv. Direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjligt om fordon 

införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan. För att 

få ut så mycket som möjligt av Västra Stambanan går det inte i framtiden att 

trafikera med ett mindre fordon från Kinnekullebanan som inte stannar på 

alla stationer på Västra Stambanan. Fördelen med att inte köra genomgående 

trafik är att fordon kan anpassas efter behov på Kinnekullebanan istället för 

Västra Stambanan, och det är möjligt att köra fler turer på ett 

trafikekonomiskt effektivare sätt.  

2.6 Viskadalsbanan 
Viskadalsbanan har både lokalt resande och viktiga anslutningar i Varberg 

och Borås. Det är fördelaktigt om tågen kan gå till Herrljunga för att det ska 

bli bra förbindelser från Marks kommun till Skaraborg och Stockholm. 

Behov på Viskadalsbanan 
Behovet på banan är att kunna köra två regiontåg/timme Borås-Skene och ett 

tåg/timme Skene-Varberg.  Det förekommer normalt ingen godstrafik på 

linjen, men den har en viktig roll som omledningsbana vid störningar på 

Västkustbanan och det bör finnas en viss kapacitet för det.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg 

som på sikt bör kompletteras med ytterligare tåg Borås-Skene för att kunna 

köra halvtimmestrafik med tåg och därmed slopa busstrafik på sträckan. 

Analyser har dock visat att infrastrukturen behöver kompletteras med 

fjärrblockering och en kortare dubbelspårssträcka för att möjliggöra 
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halvtimmestrafik Borås-Skene, vilket detta saknar finansiering och inte 

kommer vara på plats till år 2028. Därför fokuserar förslaget på att återta 

hastigheter och köra timmestrafik mellan Borås-Varberg. Tidtabellen 

förutsätter uppehåll på alla stationer och samma körtider för alla tåg. 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i beslutade planer): 

• Spårbyte 

• förlängda plattformar för att få plats med ett 80 m långt regiontåg. 

• uppsnyggade stationsmiljöer. 

 

Förslaget: 

• Återta hastigheter på järnvägen (110 km/h på flera delsträckor) 

2.6.1 Viskadalsbanan - förslaget jämfört med idag 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Återtar hastigheter för att köra konsekvent 

timmestrafik. 
▪ Uppsnyggade och längre stationer så att nya 

regiontåg kan trafikera sträckan 
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Målsättningen för Viskadalsbanan är dels att förtäta trafiken mellan Skene-

Borås och dels att minska restiden mellan Varberg och Borås. I dagsläget går 

det oregelbunden trafik med varierad frekvens över dygnet. Förslaget innebär 

en mer konsekvent trafik och fokus ligger på att återta hastigheterna och även 

höja hastigheten på delsträckor för att få till en attraktiv timmestrafik i ett 

första steg. Trafiken ska hänga ihop med trafiken mellan Borås-Herrljunga 

där målsättningen är att trafiken ska vara genomgående Herrljunga-Varberg. 

Detta erbjuder resenären mer konsekvent trafik med återkommande mönster 

och möjlighet att resa till Herrljunga för byte till region- och fjärrtåg. 

2.7 Borås-Värnamo 
Den här delen av Kust till kust-banan har idag ett litet lokalt resande. En 

ökning av antalet turer och nya stationer är definierade i Västtågsutredningen. 

Behov på sträckan Borås-Värnamo 
På sträckan finns på sikt ett behov att kunna köra timmestrafik med 

regiontåg. Dessutom ska det finnas plats för fjärrtågen Göteborg-Kalmar och 

godstrafik, vilket kan innebära upp till tre tåg per timme. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är initialt som tätast ett regiontåg/timme Borås-

Limmared, vilket gör att en del av busstrafiken på sträckan kan ersättas. 

Några regiontåg fortsätter till Värnamo/Växjö, främst som komplement till 

fjärrtrafiken. 

 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 

• Spårbyte 

 

Steg 1: 

Som mest timmestrafik Borås-Limmared, några få regiontåg fortsätter till 

Värnamo: 

• Ny mötesplats Borås-Hillared 

• Nya stationer i Hillared och Länghem 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökad kapacitet ger möjlighet till ny tåglinje 

Borås-Limmared 
▪ Öppnandet av två nya stationer i Hillared och 

Länghem 
▪ Tåget ersätter buss på sträckan Borås-Länghem 

och erbjuder kortare restider till/från Borås 
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2.7.1 Borås-Värnamo - förslaget jämfört med idag 
Idag kör inte Västtrafik/Jönköpings länstrafik några egna tåg mellan Borås 

och Värnamo. Istället trafikeras stråket av SJ samt busstrafik. Målsättningen 

är att trafikera sträckan med 10 tåg per dag och riktning och öppna tre nya 

stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. För att detta ska vara möjligt 

krävs det 3 nya mötesspår på sträckan som vardera kostar ungefär 100 mnkr. 

Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad av detta förutsatt att ett nytt 

mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Då är det möjligt att trafikera 

sträckan Borås-Limmared och stanna i Hillared och Länghem om nya 

tågstationer byggs i dessa orter.  

2.8 Västkustbanan 
Västkustbanan har en omfattande trafik med olika tågslag. Det regionala 

resandet växer snabbt och såväl snabbtågs- som godstrafiken förväntas växa. 

Godstrafiken på sträckan påverkas främst av att en del av godstrafiken kan 

komma att läggas om på stråket väster om Vänern där Västkustbanan och den 

upprustade sträckan Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan) ingår. 

Behov på sträckan Mölndal-Halmstad 
Krav som bör ställas är att:  

• kapacitetssituationen inte försämras när ny trafik tillkommer  

• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 

• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  

• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg och Varberg 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 

• Kvartstrafik på pendeltågen Göteborg-Kungsbacka  

• Ett snabbtåg Göteborg-Malmö (körs idag av SJ) 

• Ett ytterligare snabbtåg eller annat fjärrtåg Göteborg-Malmö  

• Två regionexpresståg Göteborg-Malmö (Öresundståg) 

• Två regiontåg Göteborg-Varberg 

 

Söder om Varberg minskar behovet till två godstågs, två snabbtågs- och två 

regionexpresstågskanaler. 

 

Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer att behöva 

trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 

pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-

plattformarna behöver vara minst 225 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på att trafikeringen med regiontåg Göteborg-Varberg ökar 

till att slutligen gå i halvtimmestrafik. Antalet turer i pendeltågstrafiken och i 

Öresundståg ökar. 
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Denna sträcka utreds av Trafikverket inom åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 

Varberg-Göteborg där både Västra Götalandsregionen/Västtrafik och region 

Halland/Hallandstrafiken ingår. Denna ÅVS kommer under 2019 för beslut 

under 2020 att precisera behovet på banan i kort, medellång och lång sikt. 

Denna utredning avvaktar utkomsten av ÅVS:en.  

2.8.1 Västkustbanan - förslaget jämfört med idag 
Det är ett expansivt och vältrafikerat stråk där pendeltågstrafiken redan idag 

går med kvartstrafik. Förslaget innebär utökad kvartstrafik över dygnet samt 

längre pendeltåg. Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen från 

Malmö som kompletteras med insatståg från Halmstad. Förslaget innebär att 

Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela dygnet. I och med 

att förslaget föreslår att regionaltågstrafiken utökas från Varberg föreslås 

dessa tåg stanna i Åsa och eventuellt ny station i Väröbacka istället för 

Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka. 

2.9 Bohusbanan 
Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det 

finns omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är lika 

kort eller kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för 

det turutbud som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på 

södra delen. På delen Strömstad-Uddevalla är den tekniska standarden på 

banan dessutom låg. 

Behov på sträckan Strömstad-Göteborg 
På sträckan Strömstad-Uddevalla finns på sikt ett behov att kunna köra 

timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet 

initialt halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av 

ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal-

Uddevalla och Stenungsund-Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt 

ska rymmas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökade öppettider på Öresundståget och 

regiontåget. 
▪ Fler regionala tåg mellan Varberg-Göteborg som 

stannar i Åsa och Väröbacka och trafikerar 
Västlänken.  

▪ Möjlighet att köra längre tåg i och med 
Västlänkens öppnande. 
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Trafikeringsförslag till 2028 
Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad-

Göteborg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och 

bli konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 

och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla-

Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 

mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra. 

 
Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 

Södra Bohusbanan 

• Ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla för att kunna köra 

halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  

• Dubbelspårssträcka Marieholm och ny station i Brunnsbo.  

 

Norra Bohusbanan 

• Kortare spårbyte på delsträcka. 

 

Steg 1: 

Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar på södra Bohusbanan till 170 m.  

 

Norra Bohusbanan 

• Restiden kortas 2–3 min mellan Tanum-Uddevalla för att tidtabellen 

ska gå ihop. Konkret handlar det om plankorsningar och röjning för 

bättre siktförhållanden.  

2.9.1 Bohusbanan - förslaget jämfört med idag 
Idag går det halvtimmestrafik till Stenungsund och timmestrafik till 

Uddevalla. Vidare på norra Bohusbanan är trafiken lite tätare till Munkedal 

där sträckan Munkedal-Strömstad trafikeras varannan/var tredje timme. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Robustare och mer strukturerad trafik med fasta 

minuttal och knutpunkter på norra Bohusbanan. 
▪ 15 min kortare restid från norra Bohusbanan och 

Uddevalla till Göteborg genom att regiontåget kör 
via Trollhättan. 

▪ Halvtimmestrafik Uddevalla-Göteborg via 
Bohusbanan. 

▪ Ny station i Brunnsbo 
▪ Norra Bohusbanan får direktresa till/från 

Trollhättan med tåg 



  25 (42) 
 

 

Förslaget innebär halvtimmestrafik hela vägen till Uddevalla längs med 

Bohusbanan. På norra Bohusbanan är förslaget timmestrafik till Munkedal 

och konsekvent trafik varannan timme Munkedal-Strömstad. Förslaget 

innebär också att trafiken från norra Bohusbanan trafikerar Uddevalla-

Trollhättan-Göteborg. Detta innebär ett tredje tåg per timme från Uddevalla 

och minskar restiden från norra Bohusbanan och Uddevalla med 15 minuter 

till Göteborg. Dessutom erhålls direktresa till Trollhättan för dessa orter.  
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3 Storregionala busstråk 
Det storregionala kollektivtrafiksystemet knyter ihop arbetsmarknader och 

noder i länet. I flera pendlingsrelationer är det i huvudsak tåget som har 

denna uppgift, men i detta arbete är fyra sträckningar i Västra Götaland där 

det saknas järnväg utpekade. Där är det istället bussen som har denna uppgift 

när det handlar om kollektivtrafikresandet (se Figur 1-1 på sid 4). Det finns 

också exempel på stråk där järnvägen inte är tillräckligt bra för att vara ett 

fullgott alternativ och därför består kollektivtrafiken i dessa stråk av en 

kombination av buss och tåg. Det kommer att krävas fördjupade analyser på 

linjenivå för att avgöra vilka linjer som eventuellt kan ersättas eller läggas om 

till följd av förslagen i denna utredning. 

 

 
Figur 3-1 Linjedragningarna på de busslinjerna som idag har det storregionala uppdraget i de 

ingående stråken. Linje 730 (Uddevalla-Bengtsfors), linje 1 express (Skövde-
Trollhättan), linje 300 (Kinna-Göteborg), Linje 100, 200 och 250 mellan Göteborg-
Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

3.1 Riktlinjer för storregionala busslinjer 
Utgångspunkten är att alla storregionala stråk ska erbjuda samma funktion 

oavsett om det är buss eller tåg. Det innebär att resenären ska kunna förvänta 

sig ett tydligare fokus på restider, hållplatser och komfort. 

 

Turutbud och öppettider 

Målsättningen för de storregionala busslinjerna är att de ska erbjuda minst en 

avgång per timme6 under högtrafik och med fasta öppettider för att vara en 

del av ett knutpunktsupplägg i länet. 

 
6 Detta ska betraktas som ett lägsta utbud och flera ingående stråk har redan idag fler turer än så.  
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Restider och hållplatser 

Beträffande restider är målet för de storregionala busslinjerna att 

restidskvoten inte ska överstiga 1,2 på de delsträckor där bussen knyter ihop 

större tätorter längs med stråken. Det betyder att bussens restid som mest får 

överstiga bilens restid med 20 %. För att detta ska vara möjligt kommer dessa 

linjer inte kunna stanna så ofta och fokus är generellt på att hålla nere restiden 

genom färre hållplatser och gena linjedragningar. Målet är att hållplatserna 

som de storregionala busslinjerna stannar vid ska ha väderskydd och 

realtidsinformation. 

 

Fordon 

Bussarna som trafikerar dessa linjer ska erbjuda hög komfort med faciliteter 

för att resenären ska kunna utnyttja tiden ombord för arbete.  

3.1 Busstråket Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping 
Den storregionala busstrafiken är idag uppdelad på tre linjer; linje 100 mellan 

Göteborg-Borås, linje 200 mellan Borås-Ulricehamn och linje 250 

Ulricehamn-Jönköping. De två sistnämnda är anpassade till varandra med 

fem minuters övergångstid, vilket gör genomgående resor Borås-Jönköping 

möjliga. Restiden blir dock ca 30 min längre än de kommersiella 

expressbussarna på sträckan. Vad gäller bytesresor mellan linje 100 och 200 

för t.ex. resor mellan Göteborg-Ulricehamn varierar bytestiderna som ibland 

hålls nere tack vare täta avgångar, men ibland är dåligt anpassade. 

 

Linje 100 Göteborg-Borås har mycket tät trafik under vardagar med 

avgångar var femte minut under högtrafik. Under vissa perioder på dagen går 

det en buss var 20:e minut och på kvällar och helger går det en gång i 

halvtimmen. Med så tät trafik under vardagar har fasta minuttal spelat ut sin 

roll, men på lördagar och söndagar är det återkommande mönster där bussen 

avgår 00 och 30 ifrån Åkareplatsen. Busslinjens karaktär är mycket tät trafik 

Göteborg-Korsvägen-Delsjömotet-Borås med fokus på restid och få 

hållplatser. Dagens trafik uppfyller redan uppsatta riktlinjer för storregional 

trafik.   

 

Linje 200 Borås – Ulricehamn har idag cirka 20-minuterstrafik i högtrafik, 

30 min i övrig mellantrafik och 60 min på lördagar. På söndagar går bussen 

en gång varannan timme och det är idag gles, oregelbunden trafik på kvällar 

(cirka varannan timme).  

 

Linjen har i stor utsträckning fasta minuttal, få hållplatser och går gent 

bortsett från en slinga inom Södra Älvsborgs länssjukhus.  

 

Linje 250 Ulricehamn – Jönköping trafikeras med timmestrafik i högtrafik, 

ungefär varannantimmestrafik i mellantrafik och glest turutbud i lågtrafik 

med t ex 4 dubbelturer lördag och söndag.   

 

Tidtabellen är oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångar och har bara 

ibland återkommande avgångstider.  
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Restidskvot 

På delen Göteborg-Borås är restidskvoten 1,18 och är redan under målnivån 

för storregional busstrafik. För resor längre än Borås, t.ex. Göteborg-

Ulricehamn/Jönköping är restidskvoten hög då bytestiderna förlänger 

restiderna för kollektivtrafiken.  

 

För delen Borås-Jönköping är restidskvoten bäst på delsträckorna Borås-

Ulricehamn respektive Ulricehamn-Jönköping. Restiden för hela sträckan 

mellan Borås-Jönköping inkluderar ett byte och försämrar restidskvoten 

ytterligare något.  

 Borås Ulricehamn Jönköping 

Borås   1,3 1,4 

Ulricehamn    1,3 

Jönköping     

 

För att nå målnivån på 1,2 på delsträckan Borås-Ulricehamn behöver restiden 

kortas med 3 min. För delsträckan Ulricehamn-Jönköping behöver restiden 

kortas 4 minuter. För hela sträckan Borås-Jönköping finns det flera 

expressbussar som klarar av restidskvoten, men som inte gör några uppehåll 

på vägen. 

3.1.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Stråket har redan idag tydliga inslag av ett storregionalt stråk i bemärkelsen 

att antal hållplatser är få mellan större tätorter i stråket och linjerna har gena 

dragningar.  

 

Stråket är, som konstaterats ovan, uppdelat på tre linjer som under årens gång 

varierat i genomgående linjer och uppdelade linjer. Anledningen till att 

linjerna är uppdelade idag baserar sig på olika behov på respektive delsträcka. 

För delen Göteborg-Borås är resandet mycket stort och sträckan trafikeras av 

stora fordon (dubbeldäckare) som inte fungerar bra i stadstrafik med större 

behov av låggolv-delar m.m. 

För sträckan Borås-Jönköping är det relativt nytt att sträckan delas in i två 

linjer istället för en genomgående linje. Beslutet bygger i huvudsak på olika 

behov på delsträckorna och att i samband med att stadsbusstrafiken i 

Ulricehamn togs bort fick linje 200 ett mer lokalt uppdrag i Ulricehamn innan 

linjer fortsätter mot Borås. Ett sätt att erbjuda genomgående resenärerna från 

Jönköping en kortare restid mellan Jönköping-Borås är att dela upp linjen och 

istället för att åka lokalt i Ulricehamn så kör bussen från Jönköping direkt till 

busstationen i Ulricehamn där bytet anpassas för vidare färd mot Borås. Då 

kan istället linjen som startar i Ulricehamn ha ett lokalt uppdrag innan 

anslutningen från Jönköping för resenärer mot Borås stiger på. Vidare är det 

inte lämpligt att trafikera lokalt i Ulricehamn med dubbeldäckarna från linje 

100.  

 

Målsättningen för detta stråk är inte att slå ihop samtliga linjer till en 

genomgående linje, utan istället arbeta för att dessa linjer är välanpassade till 

varandra och för ett utökat samarbete med kommersiella aktörer som kör 

genomgående trafik på sträckan.  

 

Restiden 
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För att nå målnivåerna om restidskvot behöver god framkomlighet säkras och 

antal hållplatser begränsas.  

 

Beträffande linje 100 mellan Göteborg-Borås har busslinjen inga hållplatser 

mellan Delsjömotet och Borås och har redan idag en restidskvot under 1,2. 

Fordon och hållplatser har redan idag storregional karaktär. Linje 100 har 

mycket tät trafik under högtrafik, men övergången till 20-minuterstrafik 

under vissa perioder på dagen gör att linjen är svår att anpassa byten till när 

omkringliggande linjer och tåg går i annan takt. För att få välanpassade byten 

bör istället turutbudet efter 10-minuterstrafik glesas ut till 15-minuterstrafi, 

30-minuterstrafik och sedan timmestrafik. 20-minuterstrafik som det är idag 

får inte samma återkommande mönster och därför varierar också bytestiderna 

från övriga linjer där det ibland fungerar väl, och ibland blir långa väntetider.  

  

 
Figur 3-2 Linjesträckningen för busslinje 100 mellan Göteborg-Borås 

Linje 200 mellan Borås och Ulricehamn har en storregional karaktär med 

lokala inslag där bussen i Borås går via Södra Älvsborgs länssjukhus (SÄS) 

och har ett lokalt uppdrag inom Ulricehamn.  
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Figur 3-3 Linjesträckning busslinje 200 mellan Borås-Ulricehamn. 

SÄS har en viktig funktions som både mål- och bytespunkt och bör ingå i det 

storregionala systemet. Även det lokala uppdraget i Ulricehamn påverkar inte 

det storregionala resandet mellan Ulricehamn-Borås bortsett från en hållplats 

vid Lidl innan Ulricehamns busstation och en hållplats i Borås som har lokal 

karaktär snarare än regional där en fördjupad utredning får avgöra om dessa 

kan slopas som uppehåll på denna linje.  

 

Linje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping har en gen linjesträckning men 

flertalet mindre busshållplatser längs med vägen som inte har storregional 

karaktär. Busslinjen åker in via Bottnaryd som har en del resor inom 

Jönköpings län som också kompletteras med skollinjer till Bottnaryds skola. 

Körvägen är gen och kan svårligen göras kortare. Fördjupad analys behövs 

för att eventuellt slopa ett antal mindre hållplatser för att korta restiden. 

Viktigt att fortsatt anpassa byten mellan linje 250 och 200 för att möjliggöra 

smidiga resor mellan Jönköping-Borås.  
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Figur 3-4 Linjesträckning för busslinje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping. 

3.2 Busstråket Mark-Göteborg 
Busstrafiken är uppdelad på två linjer, en snabbare (300) som går den genaste 

vägen Kinna – Göteborg, och en något långsammare (330) som går samma 

sträcka men kör även in via Sätila. I Högtrafik går linje 330 till Heden i 

Göteborg, och i lågtrafik går den till Landvetter resecentrum, med anslutning 

till Röd express för fortsatt resa till Göteborg. Det är linje 300 som i detta 

stråk har den storregionala uppgiften och behandlas inom detta arbete. 

 

Linje 300 har idag kvartstrafik i maxtimmen som går över till 

halvtimmestrafik för att sedan bli en buss i timmen i mellantrafik samt på 

lördagar. På söndagar och kvällar går det en buss varannan timme.  

Linjen kör med fasta minuttal, men det är olika minuttal vardag och helg. 

 

Restidskvot 

Restidskvoten för linje 300 är god. Däremot är restiden från Kinna strax över 

en timme (62 min). Ur ett knutpunktsupplägg är det önskvärt om restiden 

istället var strax under en timme.  

3.2.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Eftersom det finns en mer lokal linje (busslinje 330) parallellt på sträckan har 

redan idag busslinje 300 storregional karaktär som uppfyller mål om 

restidskvot. Linjen behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna och i 

framtiden när tågtrafiken utvecklas mellan Göteborg-Borås bör denna linje 

ingå i fördjupad utredning av hur linje 300 kan anpassas med t.ex. ett 

uppehåll vid Landvetter Flygplats. Vid hållplatsen Källarbacken blir bussen 



  32 (42) 
 

 

stående där det krävs en vänstersväng ut på väg 156 igen. Förslaget är att 

införa signalåtgärd eller motsvarande åtgärd som ger bussen prioriterad 

framkomlighet vid Källarbacken.   

 
Figur 3-5 Linjesträckning för busslinje 300 mellan Kinna-Göteborg. 

3.3 Busstråket Skövde-Lidköping-Trollhättan 
Busstrafiken består av expressbusslinje 1 mellan Skövde-Skara-Lidköping-

Grästorp-Trollhättan som är en snabb linje som följer huvudvägen mellan 

dessa orter och i högtrafik dessutom har turer som inte går in i Skara 

respektive Grästorp. Den kompletteras av linje 200 Skövde-Skara-Lidköping 

som har mer lokal karaktär samt linje 100 Lidköping-Grästorp och 640 

Grästorp-Lidköping, som är lokala linjer med ett mycket begränsat utbud. 

Expressbusslinje 1 har flera uppdrag med pendlingsresor på delsträckor samt 

en viktigt sammanbindande funktion mellan tåg och buss i Trollhättan, 

Lidköping och Skövde. 

 

Idag kör expressbusslinje 1 med kvartstrafik i högtrafik mellan Skövde – 

Lidköping, halvtimmestrafik i mellantrafik och timmestrafik på helger. 

Kvällstrafiken är glesare och slutar tidigt.  

 

Delsträckan Lidköping – Trollhättan trafikeras med halvtimmestrafik i 

högtrafik, timmestrafik i mellantrafik samt på lördagar. Under lågtrafik, 

kvällar och helger så trafikeras denna sträcka med en buss varannan timme.  

 

I basutbudet är det mestadels fasta minuttal i grunden, men med 

oregelbundenheter i högtrafik och förtätning med direktturer Skövde – 

Lidköping. Minuttalen i tidtabellen skiljer sig mellan vardagar och helger. 
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Oftast finns det bra anslutningar i Skövde tack vare högt turutbud med både 

tåg och buss. Däremot är det bristfälliga anslutningar i Trollhättan, särskilt 

under låg- och mellantrafik. Normalt finns det inga anslutningar i Grästorp. 

 

Restidskvoter för expressbusslinje 1 

Restidskvot där snabbaste vägen med bil jämförs med restiden för buss visas i 

tabellen nedan. Värt att notera är att snabbaste vägen för bilen inte alltid är 

samma väg som bussen tar.  

 

Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,21 1,36 1,46 

Grästorp    1,09 1,48 1,60 

Lidköping     1,00 1,28 

Skara      1,24 

Skövde       

 

Jämförs istället restidskvoten mellan bil och buss, förutsatt att bilen reser 

samma väg som bussen, erhålls följande resultat: 

 

Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,08 1,10 1,12 

Grästorp    1,13 1,11 1,15 

Lidköping     1,00 1,12 

Skara      1,19 

Skövde       

 

Restidskvoten är generellt bra i stråket på delsträckorna mellan ingående 

orter. Jämförs bussen mot snabbaste restiden för bilen blir kvoten högre för 

genomgående resor t.ex. hela vägen Trollhättan-Skövde. Detta beror dels på 

att bussen åker in i varje ort och dels på att bussen står ett par minuter i 

Lidköping. Jämförs istället restiden med buss och bil då bilisten kör samma 

väg som bussen så klarar alla relationer en kvot på 1,2. För att kunna erhålla 

restidskvoten 1,2 i relationen Trollhättan-Skövde eller Grästorp-Skövde 

måste bussen korta ned restiden med 23 minuter. Det skulle innebära en ny 

linje som trafikerar direkt mellan dessa orter. 

3.3.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 1 express har redan idag en storregional karaktär med gena 

linjesträckningar mellan de större orterna där också restidskvoten når 

målnivåerna.  
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Figur 3-6 Linjesträckning för busslinje 1 express mellan Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde.  

Med en så lång linjesträckning som det är idag kan det bli problematiskt att 

tillgodose samtliga behov längs med sträckningen. Målsättningen för denna 

storregionala linje är att anpassas till tågtrafiken för vidare resa med tåg i 

Trollhättan, Lidköping och Skövde. Om möjligt ska även byten anpassas 

mellan buss och tåg i Grästorp. En fördjupad utredning behövs för att svara 

på om parallella linjer som finns på sträckan kan arbetas in i linje 1 express, 

eller om det istället behöver kompletteras med någon ytterligare linje för att 

tillgodose andra behov längs linjesträckningen.  

3.4 Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 
I stråket går det en genomgående regionbuss, buss 730 Uddevalla-

Färgelanda-Bengtsfors och några busslinjer av lokal karaktär på delsträckor. 

Linje 730 följer riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser och kompletteras 

av några lokala linjer med begränsat utbud. Bäckefors är en viktig knutpunkt 

utmed linjen med samtrafik med linje 700 Ed-Vänersborg. 

 

Idag trafikeras linje 730 med timmestrafik i högtrafik och en buss varannan timme 

under mellan- och lågtrafik. Bortsett från enstaka undantag trafikeras linjen med fasta 

minuttal som däremot skiljer sig mellan vardagar och helger. Linjen har idag 93 

hållplatser, vilket är mer än en hållplats per kilometer. 

Restidskvot 

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många 

hållplatser tillsammans med att vissa turer har en avvikande körsträcka vid Bäckefors 

gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag.  
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3.4.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 730 behöver snabbas upp och för att nå målsättningen behövs köravvikelsen 

i Bäckefors tas bort och ett antal hållplatser slopas så att 5 minuter sparas. Busslinjen 

har mer än en hållplats per kilometer och flertalet har inte storregional karaktär. En 

fördjupad utredning behöver svara på vilka hållplatser som kan slopas som uppehåll på 

denna storregionala linje. 

 

Figur 3-7 Linjesträckning för busslinje 730 mellan Uddevalla och Bengtsfors. 

Busslinje 730 har det huvudsakliga storregionala uppdraget i detta stråk. 

Denna anpassas till det snabbaste tåget i Uddevalla som kör mellan 

Uddevalla-Trollhättan-Göteborg. Under vägen behöver även linjen anpassas 

till tvärgående linjer i Bäckefors för resor mot Ed och Mellerud, och även i 

Brohögen/Bengtsfors för vidare resa till/från Åmål. Bäckefors blir en 

bussknutpunkt i väntan på utvecklad tågtrafik.  

3.5 Samlade effekter inom storregionala busstråk 
Följande beräkningar bygger på att uppsatta riktlinjer för storregional trafik 

införs med regelbunden timmestrafik och ibland något uppsnabbade restider. 

Resandet beräknas då öka från 1,85 miljoner resor/år till 2,2 miljoner resor/år 

(+350 000 resor/år).  

 

Kostnaden för utökad trafik beräknas till knappt 14 mkr/år där intäkter i form 

av nya resor beräknas täcka drygt häften. Det innebär utökat driftbidrag på 6–

7 miljoner kr/år för storregional busstrafik. 

 



  36 (42) 
 

 

Kostnadstäckningsgraden för analyserade linjer är idag 54%. De turer som 

läggs till i detta förslag har sannolikt något lägre attraktivitet på tidig morgon 

och sen kväll, men i gengäld får dessa linjer ett konsekvent 

knutpunktsupplägg. Sammantaget har dessa effekter antagits ta ut varandra 

och ökat driftbidrag bygger på detta antagande. 
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4 Huvudalternativ 
Läggs samtliga av ovanstående förslag ihop fås följande bild för den storregionala 

trafiken. Bilden nedan ska ses som ett möjligt exempel på hur tågtrafiken kan bindas 

ihop genom Västlänken. Beroende på om identifierat infrastrukturbehov kommer på 

plats eller inte, kan nedanstående karta behöva ritas om. Målsättningarna per stråk i 

detta förslag stämmer för varje enskilt stråk, men exakt vilken linje norr om Göteborg 

som paras ihop med vilken linje söder om Göteborg kan komma att ändras. 

 
Figur 4-1  Ett möjligt trafikeringsförslag utifrån målsättningen per stråk. Siffrorna indikerar 

minuter mellan tågen i högtrafik. Målsättningen är att storregionala bussar ska ha 
minst 60-minuterstrafik, men flera linjer överstiger redan detta idag.  

4.1 Beräknade effekter av alternativet (tågtrafik) 
Resandet ökar i takt med tredubblingsmålet  

Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner 

resor år 2028. Det som påverkar resandet mest är ett utökat turutbud, ett sammanhållet 

knutpunktsupplägg i länet och färdigställandet av Västlänken. Detta resande är i linje 

med tredubblingsmålet som finns beslutat i Målbild Tåg 2035. Resandet beräknas 

utifrån elasticitetstal som beräknar ett samband mellan resandeförändringar och 

förändringar i turutbudet och/eller restiden. Till exempel ger ett utökad turutbud ett 

högre resande. Detta är ett bra sätt att beräkna mindre förändringar i trafiken, men 

kommer att underskatta större förändringar när en tåglinje går från få turer till ett stort 

utbud, eller skapar nya resandekopplingar. I detta förslag finns några sådana exempel, 

men bedömningen är att helheten har rätt storleksordning.  
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Ökat regionbidrag för tågtrafiken 

Kostnaderna beräknas öka från dagens regionbidrag på 650 miljoner kr/år till 800–900 

miljoner kr/år. Vid beräkningar av förändrat trafikupplägg styrs de direkta 

trafikkostnaderna av hur många tåg som körs och hur långt. Om det är en singelvagn 

eller ett dubbelkopplat eller trippelkopplat tåg påverkar också kostnaderna.  

 

Kostnaderna är lättare att förutspå, medan intäkterna är betydligt svårare. Kostnaderna 

beräknas öka med 400 miljoner kr/år enligt förslaget i dialoghandlingen, där ökade 

intäkter beräknas täcka ungefär hälften av denna ökning (motsvarande 200 miljoner 

kr/år). 

 

Kostnadstäckningsgraden sjunker något  

Idag täcker intäkterna för tågtrafiken ungefär 58 % av kostnaderna. Huvudalternativet 

i förslaget innebär en utökad tågtrafik i större delen av länet. Störst förändring blir det 

på de regionala järnvägarna som idag har lågt trafikutbud. Dessa järnvägar kan få upp 

resandet mycket relativt idag, men kommer sannolikt alltid att ha en lägre 

kostnadstäckningsgrad jämfört med järnvägar med högre standard och järnväg 

närmare Göteborg. Av denna anledning är det rimligt att beräkningarna resulterar i en 

något lägre kostnadstäckningsgrad för tågtrafiken med denna förändring. 

Beräkningarna resulterar i en förändring från dagens nivå på 58 % till 55 %.  

4.2 Jämförelse med Målbild Tåg delmål 2028 

Västra stambanan 
Resandet förväntas öka med 2 miljoner resor per år och Västra Stambanan får 

enligt förslaget en mycket bättre trafik. Däremot är behoven väldigt stora på 

stambanan och även om förslaget i kapitel 2 är betydligt bättre än idag finns 

en del kompromisser kvar där enstaka snabba tåg får någon minuts tidspåslag, 

och pendeltågen snabbas upp med färre stationer. Minskad 

hastighetsblandning ger möjligheter till utökad trafik på kort sikt. Eftersom 

ny järnväg mellan Göteborg-Borås inte är färdig till 2028 kan inte 

regiontågen köra Göteborg-Borås-Herrljunga-Skövde som förslaget är i 

målbilden. Istället finns behovet att ha kvar regiontåg på västra stambanan 

hela vägen mellan Göteborg-Töreboda. Dessa regiontåg mernyttjas likt 

tankarna i befintlig målbild genom att göra uppehåll i Partille, Lerum och 

Floda. Restiden på regiontågen blir därmed lite längre för långväga resor på 

regiontågen och snabba resor hänvisas till regionexpresståg.  

 

Behovet av ytterligare spår på Västra Stambanan bekräftas av ovanstående. 

Bohusbanan 
Södra delen av Bohusbanan når målnivåerna i trafik för 2028 efter att 

pågående byggnation av mötesspår i Grohed blir färdigställt. På sträckan 

finns behov av att köra två ihopkopplade tågsätt (mult) av kapacitetsskäl och 

för detta behöver dagens plattformar förlängas till 170 m.  

 

På norra Bohusbanan är målsättningen att kunna köra timmestrafik till 

Strömstad. Med en uppsnabbning av järnvägen med två minuter är det 

möjligt att trafikera ett tåg varannan timme via Trollhättan ned till Göteborg 

och på så sätt nå Trollhättan som målpunkt och korta restiden med 15 min. 
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För att kunna trafikera med timmestrafik krävs ytterligare hastighetshöjningar 

på sträckan. Hastighetshöjning som ger 2 minuter kortare restid innebär i 

praktiken att 11 plankorsningar behöver åtgärdas tillsammans och röjning för 

bättre siktförhållanden.  

Norge-/Vänerbanan  
På delen Trollhättan-Göteborg är det mer tåg i detta förslag än i målbilden. 

Detta beror på den tillkommande linjen Göteborg-Trollhättan-

Uddevalla/Munkedal.  

 

På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10 

regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut 

av Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på 

sträckan med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner 

kronor styck, motsvarande 400 miljoner för sträckan. Dessa saknar 

finansiering och är inte möjliga till år 2028. Istället blir fokus på 

biljettsamarbete med kommersiella aktörer, där fjärrtågen från Oslo är 

planerade enligt förslaget att ankomma till Göteborg 10 min innan avgång för 

fjärrtåg mot Köpenhamn. Detta tåg skulle därmed kunna vara samma tåg som 

trafikeras Oslo-Köpenhamn.  

 

På Karlstadslinjen nås målnivån och som ett steg mot de långsiktiga målen i 

väntan på utökad kapacitet mot Norge är förslaget att öppna en ny station i 

Brålanda som tåget mellan Göteborg-Karlstad då stannar vid. 

Älvsborgsbanan 
En ny linje mellan Uddevalla och Trollhättan tillkommer. Då elektrifiering 

och infrastruktur saknas för att trafikera Kinnekulletågen via Trollhättan är 

förslaget att dessa tåg fortsatt går till Herrljunga/Göteborg likt dagens trafik. I 

övrigt är samma utbud som målbilden möjligt. I målbilden finns ett förslag att 

köra tågen från Skövde via Herrljunga, Borås och ny järnväg till flygplatsen 

och Göteborg. Varken infrastrukturen i Herrljunga eller en ny järnväg till 

Borås beräknas vara färdig år 2028, varför förslaget fortsatt har tåget från 

Skövde via Västra Stambanan till Göteborg.  

Viskadalsbanan 
Målet är att förtäta tågtrafiken mellan Skene-Borås till halvtimmestrafik. 

Dock visar djupare analys av detta stora infrastrukturkostnader som saknar 

finansiering. Istället fokuserar förslaget på att återta hastigheter, förlänga 

plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna trafikera ett tåg i 

timmen på ett attraktivt sätt.  

Kinnekullebanan 
Istället för elektrifiering och trafikering via Trollhättan till Göteborg är 

förslaget att anskaffa fossilfria fordon som trafikerar Göteborg-Herrljunga-

Lidköping-Örebro. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås vara 

genomgående tåg till Göteborg. De flesta av dessa tåg föreslås även fortsätta 

till Örebro i andra riktningen.  
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Kust-till-kustbanan 
Delen Göteborg-Borås har en pågående parallell utredning och hanteras inte i 

detta arbete vad gäller tågtrafiken. 

  

För delen Borås-Värnamo är målsättningen att trafikera 10 tåg per dag och 

riktning, samt öppna nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Detta 

kräver 3 nya mötesspår som saknar finansiering. Förslaget påvisar istället 

möjligheten att komma igång genom att bygga ett nytt mötesspår och köra 10 

turer/dag och riktning till Limmared. Detta medger öppnandet av Hillared 

och Länghem, men utökad trafik till Värnamo och ny station i Grimsås 

kommer i nästa steg (förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen 

avseende station och samhällsplanering, samt reducerad busstrafik). 

4.3 Samlat infrastrukturbehov utöver beslutade planer 
Infrastrukturbehovet är analyserat utifrån möjligheterna att framföra tågen 

enligt föreslagen. På vissa sträckor behövs fördjupade utredningar för att ta 

reda på exakta infrastrukturbehovet, där istället efterfrågad funktion beskrivs. 

Exempel på detta är hastighetshöjningar för att korta restiden. Det kan ibland 

röra sig om så enkla lösningar som att anlägga bommar vid plankorsningar, 

men även om mer kostnadsdrivande åtgärder som att räta ut kurvor m.m. 

Ökade trafikeringskostnader är inom Västra Götalandsregionens ansvar och 

regleras av årlig budget. Infrastrukturåtgärderna förutsätter statlig 

finansiering och stationsåtgärder förutsätter kommunal finansiering. 

 

Västra Stambanan 

• Trimningsåtgärder för kapacitet Göteborg-Alingsås (okänd kostnad)  

o Åtgärder och kostnad för detta behöver analyseras vidare. 

 

Norge-/Vänerbanan 

• Ny station i Brålanda 

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 

samhällsplanering) 

 

Älvsborgsbanan 

• Hastighetshöjning Öxnered-Håkantorp 

• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m. 

• Ny plattform Borgstena 

 

Kust-till-kust delen Borås-Värnamo 

• Nytt mötesspår Borås-Hillared 

• Ny station Länghem 

• Ny station Hillared  

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 

samhällsplanering, samt reducerad busstrafik) 

 

Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar från 135 m till 170 m  

 

Norra Bohusbanan 
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• Hastighetshöjning för att korta restiden 2 min mellan Tanum-

Uddevalla 

 

Kinnekullebanan 

• Ny växel i Håkantorp 

Viskadalsbanan 

• Återta 110 km/h  

 

Mycket grov indikation på kostnadshärad för ovanstående infrastrukturbehov 

är 600–1000 miljoner kronor. 

Metod för att beräkna effekter av trafikförändringar 
Resande 
Utgångspunkten är dagens resande i såväl tåg- som busstrafiken som räknas 

upp till år 2028 med en genomsnittlig befolkningsökning på 1 % per år. Hur 

eventuella förändringar påverkar detta resandet beräknas med 

elasticitetsberäkningar: 

• Åktidselasticitet -0,6 

• Gångtidselasticitet -0,3 

• Turutbudselasticitet 0,3 

 

Ovan innebär i praktiken att om åktiden (restiden ombord på tåget, alltså inte 

från dörren) minskar med 10 %, beräknas resandet öka med 6 %. Till detta 

tillkommer effekter av konsekvent takttidstabell samt knutpunktsupplägg. 

Erfarenhet från Skåne och andra länder beräknar effekterna av att gå från helt 

oregelbunden tidtabell till konsekvent takttidtabell till 12 % ökat resande. 

Binds systemet dessutom ihop av välfungerande knutpunkter beräknas 

resandet kunna öka ytterligare 12 %. Effekten av fasta minuttal och 

knutpunktsupplägg varierar mellan stråken i Västra Götaland och har 

bedömts olika bra i nuläget. Ett stråk som redan har fungerande knutpunkter 

och takttrafik beräknas med 0 % tillägg, och ett stråk som går från 

oregelbunden tidtabell och helt utan fungerande knutpunkter till både 

takttrafik och fungerande knutpunktsupplägg beräknas med 24 % 

resandeökning.  

 

VSB (Gbg)-Alingsås-Skövde (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

VSB Alingsåspendeln (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 

Jönköpingsbanan (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 

Älvsborgsbanan (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

Kinnekullebanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 

Viskadalsbanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 

Alependeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Norge/väner, (Gbg)-Älvängen-Trollhättan (heltakt → heltakt, halvknut → 

halvknut): 0 % 

Norge/väner, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

Bohusbanan, södra (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Bohusbanan, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

VKB (Gbg)-Kungsbacka-Halmstad (heltakt → heltakt, halvknut → 

halvknut): 0 % 
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VKB Kungsbackapendeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Kostnader 
Kostnaderna består av flera olika delar, bl.a. kostnader för infrastruktur där 

denna utredning i första hand pekar ut ett behov som sedan fördjupas med 

kostnads- och nyttoberäkningar. I flera fall har dessa redan utretts i andra 

sammanhang eller så används schablonkostnader för att ge en indikation på 

kostnadshäraden. 

 

Kostnaden för trafiken ökar i takt med att trafiken ökar. Detta beräknas 

genom att använda genomsnittlig kostnad per fordonskilometer (fkm). Denna 

beror på hur många tåg som trafikerar och hur långt tåget kör. Kostnaden 

beror även på om det är en enkelvagn, dubbelkopplade eller trippelkopplade 

tåg.  

 

Kostnaden som används är:  

• Singel   44 kr/fkm 

• Dubbelkopplade tåg (Mult)  77 kr/fkm 

• Trippelkopplade tåg  110 kr/fkm 

Intäkter 
Intäkten speglas bäst av längden på resorna och beräknas utifrån 

personkilometer (”pkm”, antal resor multiplicerat med genomsnittlig 

reslängd). 

 

Faktor som används: 

• 0,6 kr/pkm 

 

Den totala kostnaden för trafiken beräknas i regionbidrag (kostnader för 

trafiken minus intäkterna för densamma). I flera stråk trafikeras idag parallell 

busstrafik för att tågtrafiken inte räcker till eller inte är ett bra alternativ. 

Ibland är förslaget att förstärka tågtrafiken så att resandebehovet täcks av tåg 

och då kan busstrafiken slopas. 



 

 

Postadress: 
Regionens hus 
405 44 Göteborg 

Besöksadress: 
Bergslagsgatan 2 
411 04 Göteborg 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
kollektivtrafik@vgregion.se 
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Remiss 

Datum 2020-02-28 

Diarienummer KTN 2017–00187 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Pontus Gunnäs 

Telefon: 076-940 28 24 

E-post: pontus.gunnas@vgregion.se 

Följebrev 

Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen 

av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom 

Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för 

tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035 

och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. Resultatet av 

utredningen således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 

beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 

angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjnings-

programmet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett 

samarbete mellan Trafikverket, region och kommun kommer krävas för att 

verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för verkställande.  

Utredningen har fokus på genomförbarhet och utgångspunkten är dagens 

infrastruktur, redan beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100 

miljoner kronor. Tidsperspektivet (till år 2028) medger inte några större 

infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. Infrastruktur inom 

järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell 

transportinfrastrukturplan.  Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och 

genom att samarbeta med Trafikverket, kommuner och kommunalförbund kan en 

gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen beslutar Trafikverket om 

mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan bidra till 

en viktig utveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att 

maximera nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att 

infrastrukturen byggs ut där tågtrafiken är tänkt att utökas, och att bostäder 

lokaliseras kollektivtrafiknära för att öka det hållbara resandet.  

Remissen innehåller:  

• Målbild Tåg 2028 – Huvudrapport 

https://www.vgregion.se/
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I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till år 2028 där det bästa alternativet 

presenteras för varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet. 

Rapporten bifogas. Huvudrapporten tillsammans med underlagsrapport kan också 

nås via nedanstående länk där även Målbild Tåg 2035 finns att ladda ned: 

http://www.vgregion.se/malbildtag 

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 

ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala 

kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut på remiss. 

Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 

remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att 

kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad 

utredning. Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla 

remissinstanser. Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala 

kollektivtrafikråden Trafikverket och grannlänen. 

1. Målsättningen i Målbild Tåg 2035 med att tredubbla resandet från 2006 innebär en 

kraftig utökning av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer 

infrastruktur. Ledtiderna från planeringen till beslut och byggande av ny 

infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång att flera projekt inte 

hinner bli färdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och 

avvägningar behöver göras för att nå hög regional måluppfyllelse utifrån givna 

förutsättningar där kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse. 

• Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå 

regional nytta, med ökat resande och potential för överflyttning till ökad 

andel hållbart resande? 

 

2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 

behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, 

genom att bo nära eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station.  

• Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 

samhällsutvecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalförbunden på 

potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet ytterligare genom den 

kommunala planeringen. 

 

3. I utredningen finns det utpekat en trafik som bedöms få plats på dagens 

infrastruktur med mindre trimningsåtgärder, uppsnabbade restider osv. 

• Bedömer Trafikverket att utpekade infrastrukturåtgärder är korrekt i relation 

till föreslagen trafik? 

 

4. Tågtrafiken sträcker sig såväl inom länet som över nation- och länsgränser. Vi tar 

gärna emot kommentarer från Viken, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland 

angående den gemensamma länsöverskridande trafiken.  

• Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan våra län och er ambition kring 

den gränsöverskridande trafiken, kopplat till förslagen i utredningen. 

http://www.vgregion.se/malbildtag
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Vi vill ha ert remissvar senast den 30 september 2020. Svaret skickas till 

kollektivtrafik@vgregion.se. Ange diarienummer; KTN 2017–00187. 

 

För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se 

 

 
Med vänliga hälsningar  

 

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 
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Sändlista:  

1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden  

2. Västtrafik AB  

3. Trafikverket  

4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings-, Hallands-, Örebro och Värmlands län.  

5. Viken fylkeskommune  

6. Länsstyrelsen  

7. Västsvenska handelskammaren  

8. Resenärsforum, Västsverige  

9. Tågoperatörerna och Vy 

10. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00203  

Svar på utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att 
kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med antagna mål krävs dock att 
regionen och dess kommuner strävar i samma riktning och samverkar. Regionen vill att 
kommunerna ska ta aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken för att 
åstadkomma maximal nytta och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken. 
  
Samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland antogs år 2011 när 
kollektivtrafikansvaret fördes över till Västra Götalandsregionen. Samverkansformerna 
utvärderades 2013 och resulterade i en åtgärdslista för att stärka dialog och samverkan. 
Beredningen flr hållbar utveckling har beslutat att en ny utvärdering ska genomföras 
senast 2020. Kommunernas synpunkter ska lämnas till respektive kommunalförbund.  
 
Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 
  

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafiknämndens följebrev utvärdering av ”Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland” 2020-02-28. 
Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland, rev 2017. 
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 
Västtrafik och kommunerna, 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22 
 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att som svar på kollektivtrafiknämndens utvärdering av samverkansformer för 
kollektivtrafik anta kommunledningskontorets synpunkter enligt denna tjänsteskrivelse 
som sitt eget. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-08 
Jarmo Uusitalo, Annelie Högberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-08 intygar 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att 
kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med antagna mål krävs dock att 
regionen och dess kommuner strävar i samma riktning och samverkar. Regionen vill att 
kommunerna ska ta aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken för att 
åstadkomma maximal nytta och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken. 
 
Samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland antogs år 2011 när 
kollektivtrafikansvaret fördes över till Västra Götalandsregionen. Samverkansformerna 
utvärderades 2013 och resulterade i en åtgärdslista för att stärka dialog och samverkan. 
Beredningen flr hållbar utveckling har beslutat att en ny utvärdering ska genomföras 
senast 2020. Kommunernas synpunkter ska lämnas till respektive kommunalförbund.  
 

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafiknämndens följebrev utvärdering av ”Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland” 2020-02-28. 
Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland, rev 2017. 
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 
Västtrafik och kommunerna, 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22 

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar på kollektivtrafiknämndens utvärdering av samverkansformer för 
kollektivtrafik anta kommunledningskontorets synpunkter enligt denna tjänsteskrivelse 
som sitt eget. 
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Synpunkter på samverkansformer för kollektivtrafik 
 
Fungerar samarbetet väl?  
Samverkansprocesserna finns på plats och forum för dialog och samråd är väl 
etablerade. Kollektivtrafiklagens krav om samråd uppfylls. Samverkansformerna är 
korrekta men kan i sin strävan att följa formen också framstå som något fyrkantiga 
vilket illustreras i samverkansdokumentets beskrivning över besluts- och 
förankringsprocessen (pkt 6).  
 
Kollektivtrafikens utveckling ska enligt samverkansdokumentet utgå från resenärernas 
behov och kollektivtrafiken ska stödja en utvidgning av lokala arbetsmarknader, dvs 
mera utgå från funktionella än administrativa gränser. De etablerade samverkans-
formerna är dock genom sin uppbyggnad skapade utifrån just administrativa gränser, 
vilket kan försvåra ett funktionellt utvecklingsarbete. De delregionala kollektiv-
trafikråden förväntas företräda kommunernas uppfattning i delregionen vilka inte alltid 
behöver vara samstämmiga. Den funktionella nyttan går ibland utanför delregionerna 
och den funktionella intressegemenskapen kan vara större/annorlunda än den egna 
delregionen. Här saknas idag samverkansformer och utvecklingsfrågor som sträcker sig 
över flera delregioner riskerar att komma i kläm eller tom i konflikt med andra intressen 
inom delregionen Kommunsamverkan KUSTO kan ses som exempel på en 
intressegemenskap skapad utifrån det funktionella intresset kring södra Bohusbanan. Ett 
ytterligare samarbete finns för hela Bohusbanan om dubbelspår. Bägge samarbeten 
utanför de etablerade formerna och utan formell rätt att föra dialog i kollektivtrafik-
frågor som sträcker sig utanför de egna delregionerna. Detta visar att dagens 
samverkansprocess kan behöva utvecklas för att omfatta ytterligare samverkansbehov 
inom regionen. Kollektivtrafiknämndens dialog med enbart de delregionala 
kollektivtrafikråden riskerar därför att skjuta vid sidan om viktiga utvecklingsfrågor 
kopplade till stråk och noder. 
 
Kan regionen bättre fånga och utveckla fler samarbetsformer utifrån funktionella 
behoven? Kan samverkansformer kring de viktiga stråken etableras?  
 
Förbättringsförslag  
Trafikförsörjningsprogrammets årliga uppföljning ger inte lokal återkoppling vilket är 
nödvändigt för det lokala engagemanget. Kollektivtrafikens utveckling har länge på 
regional nivå sett positiv ut, men på den lokala nivån kan utvecklingen stagnera eller 
tom gå i motsatt riktning utan att detta riktigt uppmärksammas. Det lokala 
engagemanget i kommunerna är beroende av att regionen på något sätt kan föra en 
dialog med kommunerna på kommunal nivå. Dialogen med de delregionala 
kollektivtrafikråden fångar inte de olikheter och skilda förutsättningar som råder mellan 
kommuner.  
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Samverkansdokumentets utformning 
Samverkansdokumentet ger en beskrivning över upplägget för dagens samverkan. 
Processerna har i stort efterlevts även om undantag har funnits. Avsnitten om 
delregionala målbilder känns inaktuella.  
 
Kan dialogformer som flyter lite utanför de etablerade formerna inkluderas i 
samverkansformerna? Kan det funktionella arbetssättet fångas på bättre sätt? 
 
Åtgärder för starkare dialog och samverkan 
Flertalet av de åtgärder som föreslogs i dokumentet från 2014 är nu genomförda men 
dokumentet utgör ändå en bra förteckning över frågor som behöver hållas levande och 
ligga som grund för fortsatt förbättringsarbete. Flera av åtgärderna ingår i årliga 
processer där man återkommande kan överväga ytterligare förbättringsåtgärder. Det 
framtagna dokumentet kan därför behållas eller omarbetas till någon form av checklista 
över åtgärder som bedöms angelägna att uppmärksamma för en fortsatt god dialog.   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
 



Förslag till åtgärder för att stärka dialog och 
samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 
Västtrafik och kommunerna 

Detta dokument är tänkt att användas som underlag under dialogdagen den 27 mars. Läs 
gärna igenom det. Åtgärderna har också tagits upp i de delregionala råden för  
diskussion.

I oktober 2013 beslutade regionala kollektivtrafikrådet att starta ett arbete med att förbättra dialog och 
samverkan mellan kommunerna, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik.

Vid sammanträdet den 27 februari diskuterade regionala kollektivtrafikrådet tjugo olika åtgärder för 
att förbättra samverkansformerna. Politiska företrädare från kommunerna, Västtrafik och kollektivtra-
fiknämnden deltog i diskussionen. En slutsats man kan dra från diskussionen i rådet är att alla parter 
måste vidta åtgärder för att vi skall uppnå goda samverkansformer i framtiden.

Regionala kollektivtrafikrådet ställde sig positiv till de föreslagna åtgärderna (se efterföljande sidor). 
Vidare beslutade rådet att översända förslag till åtgärder till de delregionala kollektivtrafikråden för syn-
punkter, kompletteringar och godkännande.

Regionala kollektivtrafikrådet tar på nytt upp frågan vid sammanträdet den 3 april.



Förslag till åtgärder
Nedan beskrivs åtgärderna i en sammanfattande tabell utifrån tre mål och ansvariga parter. 

För respektive part föreslås fem eller sex åtgärder. På efterföljande sidor ges en mer detaljerad beskriv-
ning av åtgärderna. 

Mål Västtrafik Kommunerna Kollektivtrafik-
nämnden

Kollektivtrafik-
råden

Förtydliga 
roller och 
mandat

1) Använda  
kommunerna 
som en  
kunskapskälla

2) Tydliggöra och 
utveckla arenor 
för att diskutera 
operativa frågor

6) Utse en ansvarig 
tjänsteman med 
tid att bereda 
frågor inför DKR

7) Tydliggör råds-
medlemmars 
mandat och 
roller.

11) Tydliggöra 
styrmodellen 
mellan KTN och 
VT. 

17) Tydliggör syftet 
med kollektiv-
trafikråden.

18) Tydliggör råds-
medlemmars 
mandat och rol-
ler.  

Bedriva en 
mer  
effektiv 
samverkan

3) Genomföra 
dialogmöte med 
kommunerna på 
politisk nivå

8) Förbättra infor-
mationsutbytet  
mellan kommu-
nens tjänsteman 
och politiker

12) Anpassa förank-
ringsprocesser-
na till kommu-
nerna 

13) Utveckla former 
för medborgar-
dialoger.

19) Effektivisera 
DKR- mötena 
och gör dem 
mer likartade. 

20) Förtydliga 
remissförfaran-
det. 

Öka förtro-
endet och 
förståelsen 
mellan 
parterna

4) Ta fram bättre 
underlag vid 
trafikföränd-
ringar.

5) Stärka  
kommunteamet 
samt tydliggöra 
geografiskt  
ansvar för tra-
fikutveckling

9) Öka kommuner-
nas inflytande 
på strategiska 
dokument

10) Involvera kollek-
tivtrafiken tidigt 
i samhällsplan-
eringen

14) Öka dialog och 
samarbete om 
trafikförsörj-
ningsprogram-
met.  

15) Tydliggör vem 
som har tolk-
ningsföreträde 
vid målkonflik-
ter. 

16) Ansvar att 
sprida kunskap 
om kollektivtra-
fikens organisa-
tion.

21) Sprid kunskap 
om kollektivtra-
fikens organisa-
tion.

Text satt i blå box (i den löpande texten på följande sidor) anger en åtgärd för att nå målet.



Västtrafik  
1. Använda kommunerna som kunskapskälla i en strukturerad process

Kommunerna har kunskap om lokala förutsättningar, en kunskap som i större utsträckning bör beaktas 
och användas av Västtrafik. Löpande sker informations- och kunskapsutbyte via de etablerade kontakt-
vägarna mellan kommun och Västtrafik. Därutöver behöver Västtrafik säkerställa att information sam-
manställs från kommunerna minst en gång per år, i samband med uppstart av arbete med ny trafikplan.  

2. Tydliggöra och utveckla arenor för att diskutera operativa frågor

Beslutsmandatet för operativa frågor ligger hos Västtrafik men kommunerna önskar att det tydligare 
framgår var, när och hur de kan diskutera och påverka operativa frågor. 

Samtidigt finns önskemål om att dialog och samarbete ska ske mer utifrån funktion, exempelvis lands-
bygdstrafik, tågtrafik och stadstrafik. Västtrafik avser därför att förstärka dialogen och diskussionerna 
runt specifika funktioner/teman som berör hela regionen. Det kan till exempel röra stadstrafik och tåg-
trafik (ett exempel är de dialogmöten om tågtrafik som nu hålls i stormötesform) men också andra typer 
av funktioner som upphandling och marknadsföring.  

3. Genomföra dialogmöten med kommunerna på politisk nivå  

I samband med att arbetet med ny trafikplan drar igång bjuder Västtrafik in till inledande dialogmöten 
med respektive kommun. Inbjudan har tidigare främst vänt sig till kommunens tjänstemän. Eftersom 
kommunerna nu önskar utökad dialog på politisk nivå, kommer inbjudan framöver att gå även till 
politiker.  

4. Ta fram bättre underlag vid trafikförändringar 

Kommunerna efterfrågar ett bättre underlag, i så god tid som möjligt från Västtrafik vid trafikföränd-

I samband med uppstart av arbete med ny trafikplan kommer Västtrafik att begära in skriftlig 
information från kommunerna. Detta görs samtidigt som Västtrafik bjuder in till inledande 
dialogmöten om trafikplanen.  

Västtrafik kommer att tydliggöra kontaktvägarna mellan kommunerna och Västtrafik, exempel-
vis genom att ta fram en informationsfolder. 

Västtrafik kommer att tydliggöra de arenor som finns för påverkan genom att tydliggöra 
processen för att ta fram en trafikplan. En årskalender kommer att tas fram en där det tydligt 
framgår när och i vilket forum det finns möjlighet för kommunerna att lämna input. 

Västtrafik kommer, med början under hösten 2014, att bjuda in till särskilda dialogmöten runt 
specifika funktioner/teman. Därmed skapas ytterligare möjligheter att mötas för att diskutera 
mer operativa frågor. 

Inbjudan till höstens inledande dialogmöten kommer att skickas till både tjänstemän och poli-
tiker i respektive kommun. För att underlätta planeringen kommer Västtrafik att utarbeta och 
kommunicera ut en mötesplan för höst 2014/vår 2015.



ringar. Det gäller framförallt i samband med neddragningar. Bl a efterfrågas resandestatistik nedbrutet 
på linje, hållplats och tid. Varför görs förändringarna och vilka blir konsekvenserna? Önskemål om den 
efterfrågade statistiken är inte alltid möjlig att tillgodose med dagens teknik. Västtrafik upphandlar för 
närvarande ett nytt kundräkningssystem vilket på sikt kan tillgodose en del av kommunernas önskemål. 
Manuella räkningar är också möjliga vid neddragning av trafik. 

5. Stärka kommunteamet samt tydliggöra geografiskt ansvar för trafikutveckling 

Kommunerna har framfört synpunkter på resursbrist hos Västtrafik. Samtidigt har trafikutvecklarna 
endast haft ansvar per avtal (trafikföretag), vilket har medfört ett otydligt geografiskt ansvar vad gäller 
trafikutvecklingen.  

Flera kommuner önskar att Västtrafik förstärker med ytterligare trafikutvecklare som har geografiska 
ansvarsområden.

Kommunerna 
6. Utse en ansvarig tjänsteman med tid att bereda frågor inför DKR 

Rådsstrukturen bygger på att frågor är väl förberedda och förankra inför beslut. Tjänstemän i varje kom-
mun måste ta en aktiv del i beredningarna för att den politiska beslutsgången ska fungera.  

7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller 

Rådsstrukturen är tänkt att spegla BHU-processen för kollektivtrafiken. För att kunna göra det behöver 
de delregionala råden ges samma funktion som kommunalförbunden när det gäller strategiska kollek-
tivtrafikfrågor. Därmed är det viktigt att kommunen har gett sin representant det tydliga uppdraget och 
mandatet som samverkansformerna förutsätter. För att råden ska fungera krävs också god närvaro från 
kommunerna vid de delregionala råden.

I arbetet med att ta fram ”trafikplanen” arbetar nu Västtrafik med en mer strukturerad kon-
sekvensanalys, där effekter av samtliga trafikförändringar beskrivs mer i detalj. Det kommer 
därmed att finnas ett bättre underlag vid dialogen med berörda kommuner. Dialogen ska dess-
utom ske redan under planeringsfasen. Så god framförhållning som möjligt ska eftersträvas för 
att möjliggöra åtgärder för att t ex öka resandet på en sträcka.

Sedan hösten 2013 har kommunteamet förstärkts och nu finns en kommunkoordinator per 
delregion. Samtidigt har fyra trafikutvecklare fått geografiska ansvarsområden, vilket de inte 
hade tidigare. 

Kommunen bör utse en ansvarig tjänsteman med ”övergripande funktion” och med tid avsatt 
för att bereda frågor för råden. 

Kommunen ansvarar för att säkerställa representation med mandat att företräda kommunen i 
de delregionala kollektivtrafikråden (ingår i avtalet om samverkansformer kommun/region).

Den delregionala rådsrepresentanten ansvarar för förankringen i den egna kommunen av de 
frågor som behandlas i råden.



 8. Förbättra informationsutbytet mellan kommunens tjänsteman och politiker

Vid tjänstemännens beredningsgruppsmöten diskuteras kollektivtrafikfrågorna lite mer ingående jäm-
fört med i råden. Ett syfte med beredningsgrupperna är att förbereda DKR-mötena. I samband med 
arbetet med att förbättra samverkansformerna har framkommit att det i många kommuner finns brister 
i informationsutbytet mellan ansvarig tjänsteman och politiker. Det är angeläget att det finns ett infor-
mationsutbyte mellan tjänstemän och ansvariga politiker som sitter i DKR.  

 
9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument 

Kommunerna behöver bli mer delaktiga vid framtagandet av strategiska dokument, t ex trafikförsörj-
ningsprogrammet. På så sätt ökar det kommunala inflytandet och ömsesidig förståelse och förtroende. 
Vid detta arbete företräder den kommunala tjänstemannen inte specifikt sin egen kommun utan sin 
delregion eller till och med hela Västra Götaland. 

Behovet av kommunalt engagemang och resurser är i detta fall projektstyrt. Här handlar det ofta om att 
man turas om inom kommunkollektivet att medverka mer aktivt i en utsedd arbetsgrupp eller liknande. 

10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen 

Det är viktigt att säkerställa att kollektivtrafiken finns med i både den strategiska översiktsplaneringen 
och i mer detaljerad planering i kommunerna. Att tidigt involvera kollektivtrafikansvariga parter ökar 
den ömsesidiga förståelsen och ger samtidigt möjlighet att lyfta in vad som ger bäst förutsättningar för 
kollektivtrafikens utveckling.

Kollektivtrafiknämnden 
11. Tydliggöra styrmodellen mellan KTN och VT 

Relationen mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik behöver tydliggöras mer. Kommunerna behö-
ver mer kunskap om vilka frågor som beslutas var och hur styrningen över Västtrafik ser ut.  

  

Kommunerna bör avsätta tid för ökat informationsutbyte mellan ansvarig tjänsteman och  
politiker som en förberedelse inför DKR-möten.  

De delregionala råden kan överväga att bjuda in handläggargruppen (tjänstemännen) till DKR-
mötena.

Kommunerna tar ansvar för att avsätta projektstyrda resurser för kommunalt engagemang i 
kollektivtrafikutredningar samt för arbetsgrupper till kommande revidering av trafikförsörj-
ningsprogram.

Kommunerna bör samarbeta med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i samhällsplanerings-
frågor i tidiga skeden, (inte bara som remissinstans).

Kollektivtrafiknämnden tar fram ett dokument som beskriver styrmodellen mellan nämnd och 
bolag samt regionstyrelsen. Särskilt i den årliga avstämningen med kommunerna om komman-
de års inriktning bör detta förhållande förtydligas.



12. Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna  

Nämnden behöver vara tydlig i hur förankringen av olika dokument förväntas ske, om det är en remiss 
eller inte samt vilket svar som förväntas tillbaka. Kommunerna har långa beslutsprocesser och det behö-
ver kollektivtrafiknämnden ta hänsyn till. 

13. Utveckla former för medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att involvera användarna i samhällsprocessen. En sådan dialog kan göras 
på många olika sätt och i olika format. Den grundläggande tanken är att bättre kunna identifiera vad 
användarna efterfrågar både nu och i framtiden. Förhållandet mellan invånare och myndigheter håller 
på att omdefinieras och intensifieras.

14. Öka dialog och samarbete om trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska revideras till 2016. Kommunerna och Västtrafik behö-
ver involveras i processen i framtagandet av programmet så att parterna får en så gemensam av syn på 
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland som möjligt. Det är viktigt dels för en ökad ömsesidig 
förståelse men också eftersom samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling behöver gå hand i 
hand. Tidplanen behöver vara utformad så att det finns tid för förankring i kommunerna.

15. Tydliggör vem som har tolkningsföreträde vid målkonflikter 

Målkonflikter är en del av programmets tillämpning. Målen handlar om miljö, resande, marknadsandel, 
nöjdhet och kollektivtrafik för alla grupper. Kollektivtrafiknämnden har beslutanderätten att göra av-
vägningar vid målkonflikter.

16. Ansvara för att sprida kunskap om kollektivtrafikens organisation 

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer 
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya 
organisation. Till våren 2015 föreslås att kollektivtrafiknämnden tar initiativ till att politiker från DKR, 

Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för att tydligt ange förankringsprocessers tidplaner och 
form. Ett årsschema upprättas med planerade processer.

Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för avvägningar och aktiviteter för medborgardialog kring 
de frågor som nämnden beslutar om. Medverkan och stöttning från kommunerna är önskvärt. 
Medborgardialog kommer vara en del av framtagandet av reviderat trafikförsörjningsprogram 
och en fortsatt viktig fråga att arbeta med.

Kollektivtrafiknämnden ger det regionala kollektivtrafikrådet i uppdrag att ansvara för att 
utarbeta förslag till strategisk inriktning i nästa trafikförsörjningsprogram. Detta bör göras i 
samband med delregionala workshops och i särskilt utsedda arbetsgrupper. 

Kollektivtrafiknämnden för dialog kring övergripande avvägningar mellan mål i kollektivtrafik-
råden samt i den årliga avstämningen genom remiss till kommunerna.



RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat 
och ansvar, samt för dialog om trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafikråden 
17. Tydliggör syftet med kollektivtrafikråden  

Kollektivtrafikråden är forum för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Råden ska därmed fokusera 
på strategiska frågor. Ibland tar frågor av operativ och detaljerad karaktär (som kanske bara berör en 
kommun) upp för stor del av rådens arbete. Råden bör årligen ha en genomgång av syftet med rådet 
och vilken typ av frågor som ska prioriteras. Ett gemensamt dokument kan tas fram till stöd för kollek-
tivtrafikråden, i form av en kortfattad arbetsordning. 

Inom ramen för rådens arbete skall det finnas möjlighet att adjungera två politiker från Västtrafiks 
styrelse. Politikerna i råden har då möjlighet att diskutera strategiska frågor med Västtrafik. Även tjäns-
temän från Västtrafiks kommunteam bör närvara på råden och bör ha en informationspunkt om över-
gripande aktuella frågor. 

18. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Politiker i de delregionala råden har mandat att företräda sin egen kommun (se kommunens ansvar). 
De två DKR-politikerna skall ha mandat att företräda sin delregion när de sitter i det regionala rådet. 
Ibland råder tvivel om att de två DKR-politikerna har detta mandat. Motsvarande tvivel finns även på 
tjänstemannanivå i Göteborgsområdet där de två DKR-sekreterarna utgörs av kommuntjänstemän. 
Sekreterarna i övriga tre delregioner har sin anställning på kommunalförbundet.

19. Effektivisera DKR-mötena och gör dem mer likartade

De fyra delregionala råden bör ha likartade agendor för sina möten, men på dagordningen bör också 
finnas möjlighet att behandla frågor som är unika och speciella för en delregion. De administrativa 
rutinerna för framtagning av agendor, utskick, minnesanteckningar mm kan förbättras. Avgränsningen 
mellan informationsärenden och beslutsärenden bör förtydligas. Mötena utvärderas regelbundet för 

Kollektivtrafiknämnden har ansvar för att planera och genomföra en kommunturné med ihop 
med kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik.

Nästa arbetsuppgift för råden är uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet

Tjänstemannagruppen utarbetar förslag till gemensam arbetsordning för kollektivtrafikråden 
som sedan kan beslutas i vart och ett av råden.

Västtrafiks styrelse har utsett två politiker som kan adjungeras till respektive kollektivtrafikråd 
(vid behov). 

Frågan om mandat bör lyftas i de delregionala råden och där det finns behov bör beslut tas i 
att förtydliga mandaten i enlighet med avtalet om samverkansformer kommun/region.

Beslut bör tas i DKR att utse ersättare till de två DKR-politikerna som sitter i regionala kollektiv-
trafikrådet. Ersättarna går in när ordinarie politiker inte har möjlighet att delta. 



ständig utveckling och effektivisering.

20. Förtydliga remissförfarandet 

Årlig uppföljning- och avstämning av trafikförsörjningsprogrammet skall ge underlag för kollektivtrafik-
nämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Varje år skickar kollektivtrafiknämnden ut den årliga uppfölj-
ningen- och avstämningen på remiss till respektive kommun. Detta är enda tillfället där kollektivtrafik-
nämnden remitterar ärenden direkt till enskilda kommuner.  

Alla andra strategiska dokument och frågeställningar remitterar kollektivtrafiknämnden till kollektivtra-
fikråden. Det är då upp till respektive råd om man vill remittera vidare till sina kommuner. De delregio-
nala råden avger ett yttrande för sin delregion. Det skall finnas tillräckligt med remisstid så att kommu-
nerna kan behandla ärendet i kommunstyrelsen. 

21. Sprid kunskap om kollektivtrafikens organisation 

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer 
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya 
organisation. Till våren 2015 föreslås att politiker från DKR, RKR och Västtrafik besöker kommunfull-
mäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat och ansvar. 

Råden uppdrar till tjänstemännen hos kollektivtrafiksekretariatet, DKR-sekreterarna och Väst-
trafiks kommunteam att förbereda gemensamma agendor till de fyra beredningsgrupperna 
och till DKR. 

DKR-mötena avslutas med en ”mötesutvärdering” som leds av ordföranden.

Mall för utvärdering utarbetas av tjänstemännen. 

Ett aktivitetsschema över pågående projekt med beslutsdatum skall finnas tillgängligt på  
rådens hemsida. 

Kollektivtrafiknämnden har ansvar för att planera och genomföra en kommunturné med ihop 
med kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik. 

Dialogmötet den 27 mars är ett steg att öka förståelsen för varandras förutsättningar och vill-
kor samt förtydliga ansvar, mandat och roller. 



 

Västra Götalandsregionen 
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1. Sammanfattning 
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret, och därmed 

beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. 

För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling och utgöra 

ett reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att såväl regionen, kommunerna 

och Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. Utveckling och 

planering av kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam angelägenhet vilket kräver 

samverkan för att åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de 

samverkansformer som etableras för att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan 

kommuner och region gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. 

En viktig samverkansform mellan kommunerna och Regionen/Västtrafik är de vardagliga 

kontakterna rörande kollektivtrafiken. Västtrafik har därför stärkt och förtydligat kanalerna 

för vardagskontakter med kommunerna, bl.a. genom att varje kommun har en särskild 

kontaktperson. 

Politiska samverkansforum har inrättats för att möjliggöra dialog och samråd kring 

strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling i regionen. Delregionala 

kollektivtrafikråd har instiftats för dialog mellan delregionernas kommuner och regionen. I 

BHU förs dialog och samråd mellan delregionerna och Regionen. 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och med den nya lagen det viktigaste 

måldokumentet för kollektivtrafikutvecklingen i regionen. BHU har i uppgift att i samråd 

ta fram förslag till strategisk inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet, baserat på bland 

annat långsiktiga målbilder. Ansvaret för att fatta beslut om strategisk inriktning liksom att 

omsätta inriktningen i trafikåtgärder och trafikplikt ligger på Regionen i rollen som 

kollektivtrafikansvarig myndighet. BHU ska även enas om förslag gällande andra 

övergripande strategiska frågor. Att använda samverkansformen i samråd kräver stort 

ansvarstagande från samtliga parter och ska endast användas vid framtagande av underlag 

för Regionens beslut gällande de allra viktigaste utvecklingsfrågorna. 

De delregionala kollektivtrafikråden ansvarar för att utveckla delregionala målbilder i 

dialog med Regionen samt att behandla förslag till strategisk inriktning i 

Trafikförsörjningsprogram och andra strategiska dokument. 

För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille), Trestad 

(Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), Skövde i Skaraborg och Borås i Sjuhärad 

föreslås att samverkansavtal upprättas mellan Regionen och berörda kommuner. Avtalen 

syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 

respektive stadstrafikområde samt att säkerställa att samverkan sker. 

Samverkansformerna utvärderades 2013 och ledde till en lista med 21 åtgärder. 

Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har beslutat att en ny utvärdering ska 

genomföras senast 2020. BHU beslutar om eventuella förändringar. 
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2. Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i 
Västra Götaland  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret, och därmed 

beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. 

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland krävs 

att såväl Regionen, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam 

riktning och samverkar för att åstadkomma bra lösningar. För kommunerna är det 

angeläget att ha möjligheter till ett fortsatt inflytande över kollektivtrafiken, såväl vad 

gäller relativt operativa frågor och bemötandet av resenärer, som beträffande mer 

långsiktiga och strategiska frågor. För att åstadkomma maximal nytta och effekt av de 

resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det viktigt att 

kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken.  

De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken fortsatt är 

en gemensam angelägenhet för parterna. Viktiga utgångspunkter är att trafikutbudet så 

långt möjligt ska planeras utifrån resenärens behov och att kollektivtrafiken ska stödja en 

utvidgning av dagens lokala arbetsmarknader, dvs. mer utgå från funktionella än 

administrativa gränser.  

 

Bild: Illustration av parternas roller 

Samverkan mellan Regionen och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för att skapa 

samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov och säkerställa att det går hand i hand 

med planering av infrastruktur och samhällsplanering. Samverkansformer behöver därför 

etableras som säkerställer en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring 

dessa frågor såväl på lokal som på delregional och regional nivå.  

Dokumentet beskriver de samverkansformer som etableras för att säkerställa det 

nödvändiga samarbetet mellan parterna. 
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3. Regionens organisation 
Västra Götalandsregionen är den ansvariga regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionen 

arbetar enligt styrmodellen att skilja på funktionerna ägare, beställare och utförare. 

Västtrafik AB ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken.  

I enlighet med den nya lagen om kollektivtrafik fattar den ansvariga myndigheten beslut om 

bl.a. Trafikförsörjningsprogrammet. Ett sådant strategiskt viktigt beslut fattas av 

regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden inför beslut i fullmäktige. 

Kollektivtrafiknämnden får i praktiken ett beställaransvar och förutsätts också möta 

kommunernas företrädare i olika samverkansfrågor i den mån detta inte naturligen ligger på 

utföraren dvs. Västtrafik. I detta dokument finns de samverkansformer där både beställar- 

och utförarfunktionerna möter kommunerna beskrivna. 

En utgångspunkt i arbetet med att förändra organisationen av kollektivtrafiken är att 

vidareutveckla den politiska strategiska styrningen av Västtrafik, vilket förenklas av att 

Regionen är ensam ägare. Västtrafik förutsätts styras genom politiska direktiv, men ha ett 

tydligt handlingsutrymme att inom ramen för ekonomiska ramar och satta mål snabbt kunna 

agera för att möta resenärernas behov. Detta blir än viktigare i och med att marknaden har 

öppnats för konkurrens, en marknad vars kundintäkter kollektivtrafiken är beroende av.  

När det i dokumentet fortsättningsvis står Regionen avses kollektivtrafikansvarig myndighet 

och/eller Västtrafik. 

4. Beslutsområden 
Nedan presenteras vilket inflytande och ansvar de olika parterna har över de viktigaste 

beslutsområdena inom kollektivtrafiken samt övergripande hur samarbetet mellan de olika 

parterna kommer att ske.  

I beslutsunderlaget förekommer ”i dialog” och ”i samråd” som samverkansformer. Dessa 

formuleringar styr också graden av inflytande enligt nedan; 

 I samråd innebär att parterna/gruppen enas kring ett förslag till beslut. 

Samverkansformen kräver en relativt stor insats av parterna och är därför tänkt att 

användas endast för de viktigaste beslutsområdena.  

 I dialog innebär en öppen diskussion mellan parterna men det ställs inte krav på att 

parterna/gruppen skall enas. Vid oenighet är det parten med beslutsrätt som 

fastställer, alternativt kan gruppens majoritet utgöra parternas/gruppens förslag. 

4.1 Operativa frågor/vardagsfrågor 
Löpande arbete med operativa frågor, exempelvis trafikdrift, tidtabells- och hållplatsfrågor, 

marknadsföring och försäljning m.m. sköts främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan Västtrafiks- och kommunernas tjänstemän. När det är 

tillämpligt kan även avstämningar ske med och mellan region- och kommunpolitiker. 
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Vardagliga kontakter används för att utbyta information kring pågående 

planeringsprocesser inom Region och kommuner samt att utbyta information kring 

infrastruktur- och samhällsbyggnadsfrågor samt tillköpsärenden. 

4.2 Målbild(er) 
Före förändringen av organisationen tog samtliga delregioner fram en delregional långsiktig 

målbild, med år 2025 som målår. Delregionala tillväxtprogram och kommunernas 

samhällsplanering ingick som underlag för utarbetandet av målbilderna. Framtagande 

innefattade en omfattande dialogprocess med relevanta aktörer, såsom angränsande län, 

trafikverk, näringslivsrepresentanter m.fl.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för att föra dialog med kommunerna i arbetet med att 

utarbeta en målbild för länet som helhet. Här utgör de delregionala målbilderna en viktig 

input.  

Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för framtagande 

av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram. 

4.3 Trafikförsörjningsprogram 
Den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) som började gälla 1 januari 2012 innebär att den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet, i ett Trafikförsörjningsprogram, ska 

fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och 

med den nya lagen det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens utveckling i 

regionen. Lagen kräver endast en uppdatering ”vid behov” (§8). För Västra Götaland görs 

bedömningen att programmet bör tas fram en gång per mandatperiod, vart fjärde år.  

Trafikförsörjningsprogrammet har flera syften. Förutom att ange mål för kollektivtrafikens 

utveckling (inklusive mål och åtgärder för miljö- och funktionshinderanpassning) är 

Trafikförsörjningsprogrammet underlag för kollektivtrafiknämndens beslut om vilken trafik 

som ska beläggas med trafikplikt och därmed upphandlas, samt bedöma vilken trafik som 

kan utföras på kommersiell grund (§10).  Programmet kan därmed ses som två delar – en 

strategisk del som anger mål och inriktning och en del (Trafikplikt och bedömning av 

kommersiell trafik) som grundas på den strategiska delen. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lag besluta om båda. 

Med strategisk inriktning avses t ex;  

 Prioritera mellan målområden för den kommande 4-årsperioden (t.ex. miljö, 

marknadsandel, tillgänglighet) 

 Definiera prioriterade stråk och bytespunkter 

 Definiera utgångspunkter/kriterier gällande servicenivå för stråk/ relationer med 

olika resandeunderlag (landsbygd/tätort osv) 

 

Processen att ta fram den strategiska inriktningen för Trafikförsörjningsprogram bygger på 

delaktighet från samtliga kommuner genom de delregionala kollektivtrafikråden. Ansvaret 

att fatta beslut om strategisk inriktning liksom arbetet att omsätta inriktningen i 

trafikåtgärder och trafikplikt åligger därefter Regionen i rollen som regional 

kollektivtrafikmyndighet. 
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Under den 4-åriga programperioden sker en årlig uppföljning av de mål som satts upp. 

Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna formella 

yttranden genom remiss på förslagen avseende kommande års förbättringar/förändringar. 

4.4 Övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor 
Med övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor avses t.ex. regionala strategier med 

betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning såsom prisstrategi, miljöstrategi och 

tågstrategi. Dessa strategier ska sedan också inarbetas i Trafikförsörjningsprogrammet.  

Beredningen för hållbar utveckling (se avsnitt 5.2) tar i samråd fram ett förslag till strategisk 

inriktning som ett underlag för Regionens beslut gällande övergripande 

kollektivtrafikstrategier. 

4.5 Kommunernas samhällsplanering 
Kommunerna ansvarar för att hålla Regionen informerad om inriktning och planer för 

samhällsplanering och infrastruktur som kan få påverkan på hur kollektivtrafiken bör 

utformas. 

För att underlätta samordning mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling 

bör kommuner särskilt överväga ett sådant förfarande gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till kollektivtrafikens utveckling. 

4.6 Stadstrafik 
Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille) är navet i Göteborgsregionen där flest 

delresor sker, samt flertalet regionala resor börjar och slutar.  Trestad (Uddevalla, 

Trollhättan och Vänersborg) utgör navet i Fyrbodal, Skövde i Skaraborg och Borås i 

Sjuhärad/Boråsregionen. Dessa kommuner har omfattande stadstrafik. Det är också här 

som kollektivtrafikens utveckling är som mest beroende av att infrastrukturåtgärder och 

annan samhällsutbyggnad går hand i hand med utbyggnaden av kollektivtrafiken. 

Exempelvis kan det handla om busskörfält, signalprioritering, terminaler, 

omstigningsplatser, lokalisering av depåer mm. Det finns därmed ett ömsesidigt beroende 

och behov av fördjupade samråd mellan kollektivtrafikmyndigheten och dessa kommuner, 

vilket kan säkerställas genom samverkansavtal mellan parterna. 

4.7 Tillköp 
Kollektivtrafikens utveckling ska i första hand ske genom gemensamma processer. Det 

innebär att enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet 

gällande t ex priser och trafikutbud lyfts inom samverkansprocessen för 

Trafikförsörjningsprogrammet. Vart fjärde år tas ett nytt Trafikförsörjningsprogram fram 

som anger inriktningen för kollektivtrafikens utveckling kommande programperiod. Under 

pågående programperiod är Regionens budgetbeslut avgörande för omfattningen av 

åtgärder.  

Kommun som har önskemål om åtgärder som inte är prioriterade enligt målen i 

Trafikförsörjningsprogrammet kan göra tillköp, så länge ett sådant tillköp är förenligt med 

målen i Trafikförsörjningsprogrammet och/eller inte är systempåverkande. Det kan också 
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handla om tillköp för att snabba upp måluppfyllelsen i Trafikförsörjningsprogrammet. 

Ramverket för tillköp anges i huvudavtalets bilaga 2 Tillköpsprinciper. 

Tillköpsprinciperna kräver att de hanteras ansvarsfullt av inblandade parter för att inte 

riskera att administrativa gränser förstärks samt för att gemensamt värna om enkelheten i 

systemet gentemot resenärerna i Västra Götaland. Vid prövning inför eventuellt tillköp ska 

därför analys om tillköpets påverkan på mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet 

ingå.  

Kommuns kostnad för tillköp baseras enligt Tillköpsprinciperna på tillköpets ”bedömda 

nettokostnad”. Det innebär att priset för tillköpet baseras på antaganden och bedömningar 

som kan vara svåra att mäta och följa upp, bl.a. vad gäller intäktsbortfall. Beroende på 

tillköpets art är osäkerheten olika stor. Störst är osäkerheten vad avser tillköp av färdbevis. 

Minst är osäkerheten vad avser tillköp av trafik. Detta bör beaktas av Parterna inför ett 

beslut. 

5. Samverkansformer 
Som plattform för samverkan kring kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland finns 

beredningen för hållbar utveckling och fyra delregionala kollektivtrafikråd.  Forumen har 

en tydlig uppgift att bereda förslag inför slutligt beslut hos Regionen. För de fyra naven i 

regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås ska fördjupade samråd ske, t 

ex genom samverkansavtal. Vidare utgör vardagskontakter mellan kommuner och 

Västtrafik fortsatt grundbulten i samverkan mellan parterna. 

5.1 Vardagskontakter 
Västtrafik har inrättat en särskild enhet, team kommun, för kontinuerliga 

tjänstemannakontakter med kommunerna. Inför större förändringar eller omläggningar av 

trafik, förs kontakt med företrädare för kommunerna. Tjänstemannadialogen innefattar att; 

● Varje kommun ska veta vem från Västtrafik som är ansvarig kontaktperson för 

kommunen 

● Kontaktpersonen ansvarar för att de frågor som kommunen vill lyfta (oavsett om det 

gäller regional eller lokal trafik) tas om hand och förs vidare till rätt ställe i 

organisationen om så krävs 

● Kontaktpersonen ansvarar för att ha god kännedom om kommunens 

samhällsbyggnadsplanering mm som är relevant för att erbjuda en effektiv 

kollektivtrafik som svarar mot medborgarnas behov.  

● Kontaktpersonens geografiska ansvarsområde avgränsas så att ändamålsenlig dialog 

möjliggörs  

● Kommunen har ansvar för att dialog förs och att relevant information kommuniceras 

till den ansvarige kontaktpersonen 

5.2 Regionalt forum 
Beredningen för hållbar utveckling är forum för möten mellan region- och kommunpolitiker 

samt berörda tjänstemän för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken 

i Västra Götaland.  
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Beredningen för hållbar utveckling ansvarar för att i samråd formulera förslag till beslut 

gällande den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogram och övergripande 

strategiska frågor. 

Beredningsgruppen för hållbar utveckling är sammansatt av representanter från 

kommunalförbunden samt regionens kollektivtrafiknämnd, regionutvecklingsnämnd, 

miljönämnd och regionstyrelsen.  

Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och representanter från angränsande län/ 

kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. 

Mötesintervall där strategiska kollektivtrafikfrågor lyfts styrs främst av processen för 

Trafikförsörjningsprogrammet.  

Översyn eller framtagande av regionala strategier genererar också ett mötesbehov. 

5.3 Delregionala forum 
De delregionala kollektivtrafikråden har ansvar för att skapa möten mellan kommunpolitiker 

i respektive delregion. Råden ansvarar för att bjuda in regionpolitiker samt berörda 

tjänstemän för dialog kring strategiska frågor.  

Råden ansvarar exempelvis för att i dialog med Regionen utveckla delregionala målbilder, 

att behandla den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogrammet, att behandla 

förslag till övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi. 

Med fördel kan man i råden även diskutera andra utvecklingsfrågor, såsom infrastruktur och 

regionala tillväxtfrågor. 

De delregionala kollektivtrafikråden är sammansatta av representanter från samtliga 

ingående kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. De delregionala råden ansvarar 

för att bjuda in berörda tjänstemän. Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och 

kommuner från angränsande län bjudas in. Kungsbacka, som ingår i Västtrafiks trafikområde 

bör särskilt beaktas. 

Ett delregionalt kollektivtrafikråd har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner 

och har därmed ansvaret för förankring gentemot dessa.  

Mötesintervall styrs främst av processen för Trafikförsörjningsprogrammet. Fler möten 

kommer att krävas vart fjärde år då ett nytt program ska tas fram, däremellan bedöms att 

minst två möten per år krävs. 

Respektive delregion (och ingående kommuner) ansvarar för att fastställa rådets utformning 

och representation. 

5.4 Stadstrafikavtal 
För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås finns 

särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att tydliggöra 

respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde 

samt säkerställa att samråd sker mellan parterna.  
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Politiska företrädare för parterna möts ca 2 gånger per år, gärna i anslutning till ett 

delregionalt kollektivtrafikråd, för ömsesidig dialog och informationsutbyte kring frågor 

som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling, som en del av stadens utveckling och 

som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet.  

5.5 Övrig samverkan 
En kommun kan alltid ta direktkontakt med Regionen genom en skrivelse eller muntligen. 

Vid behov kan särskilda beredningsgrupper tillsättas för enskilda frågor (t ex stråkstudier), 

där även kommunpolitiker kan ingå. Kommuner har också möjlighet att enskilt eller i grupp 

initiera och genomföra utredningar som inspel till antingen de delregionala 

kollektivtrafikråden, eller direkt till ansvarig nämnd/ beredning inom Regionen. 

Det kan också finnas andra frågor än de som nämnts ovan som kan vara relevanta för 

Regionen att remittera eller ha samråd med kommunerna kring. Ovanstående begränsar inte 

den möjligheten. 

6. Besluts- och förankringsprocesser 
Bilden nedan avser att schematiskt illustrera hur kommunerna, genom de delregionala 

kollektivtrafikråden och beredningen för hållbar utveckling, kan påverka den viktiga 

beslutsgången från målbilder, via Trafikförsörjningsprogram och budget till de operativa 

verksamhets- och aktivitetsplanerna för Västtrafik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Övergripande besluts- och förankringsprocess för målbilder, Trafikförsörjningsprogram, budget, verksamhets- och 
aktivitetsplan. 

VGR  Västtrafik  

Trafikförsörjnings 
- program (4års sikt) 

Budget  
(1 års sikt) 

Verksamhetsplan  
(4 års sikt) 

Aktivitetsplan 
(1 års sikt) 

DKR/BHU 

Förslag till långsiktig  
målbild 

Expertkompetens, utförare Ekonomiskt ansvarig, beslutar 
Bereda förslag, samråda kring  

delregionala prioriteringar 

Förslag till prioriteringar  
på 4 års sikt 

Uppföljning / Information 

Långsiktig målbild 
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6.1 Beslutsprocess för regional målbild och 
Trafikförsörjningsprogram 
Respektive delregion har sedan tidigare en långsiktig delregional målbild. Dessa målbilder 

har utgjort ett viktigt underlag till den regionala målbilden.. Det övergripande regionala 

perspektivet beaktas och en sammanvägning och prioritering av de delregionala målbilderna 

sker. Kollektivtrafikansvarig myndighet behandlar och beslutar därefter om den regionala 

målbilden. Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för 

framtagande av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram.   

För att säkerställa att parterna aktivt ges tillfälle att bidra i processen att ta fram förslag till 

strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet behandlar BHU underlaget och enas 

i samråd kring ett förslag till strategisk inriktning inför Regionens beslut om programmet. 

Den strategiska inriktningen är en konkretisering och prioritering av den regionala 

långsiktiga målbilden på fyra års sikt.  

Beslut om strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet fattas av 

kollektivtrafiknämnden efter det att BHU ställt sig bakom den, vart fjärde år. Härigenom 

möjliggörs en bred demokratisk debatt om programmets inriktning.  

Att därefter omsätta mål och strategisk inriktning i de åtgärder och trafikplikt som ska 

redovisas i Trafikförsörjningsprogrammet är Regionens uppgift. 

Under pågående Trafikförsörjningsprogramperiod (”mellanåren”) kommer en årlig remiss 

till samtliga kollektivtrafikråden att genomföras. I remissen ingår uppföljning av de mål som 

anges i Trafikförsörjningsprogrammet, samt förslag till inriktning för kommande års 

verksamhetsförändringar.  

6.2 Beslutsprocess för övergripande strategiska frågor 
De övergripande strategiska frågorna, såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi, utgör 

utöver Trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styrande dokumenten för 

kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. I bilden nedan visas besluts- och 

förankringsprocessen avseende övergripande kollektivtrafikstrategier. 

Kommun kan enskilt, eller genom kollektivtrafikråden eller BHU, ge inspel till Regionen 

rörande behov i övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiknämnden kan 

likväl ta initiativ till förändringar. Regionen beslutar om vilka frågor Regionen bedömer 

behöver utredas och förbereder därefter ett underlag. 

Beredningen för hållbar utveckling har ansvaret att formulera ett förslag till beslut i samråd 

mellan kommuner och Region samt med stöd av och underlag från de delregionala 

kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden fattar därefter beslut. 
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Bild: Besluts- och förankringsprocess för regionala kollektivtrafikstrategier. 

6.3 Beslutsprocess för tillköp  
Enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet gällande t ex priser 

och trafikutbud lyfts i första hand inom samverkansprocessen för 

Trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver har kommun möjlighet att göra tillköp i enlighet 

med Bilaga 2; Tillköpsprinciper.  

En kommun kan när som helst lyfta en fråga om tillköp till Regionen. Förfrågan ska 

analyseras och möjliga konsekvenser prövas gentemot målen i 

trafikförsörjningsprogrammet. Tillköp som är relativt enkla att bedöma ska kunna prövas i 

en snabbare process än tillköp som kräver mer utredning och analys. För att underlätta 

tillköp av färdbevis ska Regionen erbjuda kommun ett standardutbud av tidigare godkända 

tillköp som bedöms fungera väl, exempelvis enligt praxis som har utvecklats för färdbevis. 

Genom att begränsa antalet varianter av tillköp kan samtidigt tydligheten gentemot 

resenärerna främjas.  

För tillköp av ny trafik krävs vanligtvis ett beslut hos Regionen i maj/juni för ett införande 

vid följande skifte för trafikår i december.   

Regionen ska tillse att godkända tillköp införs vid första lämpliga tillfälle. Normalt sker 

införande vid närmast följande skifte för trafikår (december) och prisjustering (januari). 

För tillköp som inte behöver kopplas till dessa skiften kan Kommun och Region komma 

överens om annan lämplig tidpunkt för införande. Kollektivtrafiknämnden har delegerat till 

Västtrafik att hantera frågor om tillköp inom ramen för överenskomna principer. 

 

V ä sttrafik / 
Kollektivtrafiknämnden 

Delregionala 
kollektivtrafikråd 

BHU 

Ge inspel 

Förbereda  

underlag 
Fatta beslut 

Ge inspel Formulera förslag 
till beslut 

Behandla förslag 
till beslut 

Kommuner 

Ge inspel 
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7. Revidering av samverkansformerna 
En ny ansvarsfördelning och kollektivtrafiklagstiftning innebär osäkerheter. Successiva 

anpassningar av samverkansformerna kan komma att krävas. Beredningsgruppen för 

hållbar utveckling kan i samråd och efter dialog med de delregionala kollektivtrafikråden 

föreslå förändringar i samverkansformerna. Beslut fattas därefter av regionen. 

Samverkansformerna utvärderades 2013-2014 och ledde till ett 21-punkters 

åtgärdsprogram. Beredningen för hållbar utveckling har ställt sig bakom att en ny 

utvärdering ska genomföras senast 2020. Ställningstagandet gjordes vid möte 31 maj 2016 

(§81).  De ursprungliga Samverkansformerna beslutades genom att 49 kommunfullmäktige 

och regionfullmäktige ställt sig bakom dem 2011. En första revidering och uppdatering av 

Samverkansformerna gjordes efter BHUs beslut 2016 (denna rapport). 
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Utvärdering 

Datum 2020-02-28 

Diarienummer KTN 2019-00193 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Kronvall 

Telefon: 076-940 28 21 

E-post: anna.kronvall@vgregion.se 

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Utvärdering av ”Samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland” 

Bakgrund 
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för 

kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att 

kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland och 

det hållbara resandet öka krävs att såväl regionen, Västtrafik och kommunerna 

som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att 

åstadkomma bra lösningar. För att åstadkomma större nytta och effekt av de 

resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det 

viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av 

kollektivtrafiken. 

”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra 

Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. 

Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för hållbar 

utveckling, BHU, 2016-05-31. Formaliaändringar gjordes 2017-12-13 efter remiss 

i delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 

21 åtgärder för att stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en ny 

utvärdering ska genomföras senast 2020. Vid behov av förändringar 

rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i 

dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland. 
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Samverkansformer för kollektivtrafiken 
Dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” 

(hädanefter dokumentet) beskriver roller och ansvar, beslutsprocesserna för olika 

frågor samt formerna för samverkan kring kollektivtrafiken (se bilaga 1).  

Samverkan mellan regionen och kommunerna är viktig för att skapa samsyn kring 

kollektivtrafikens utvecklingsbehov på övergripande nivå, och därmed öka 

förutsättningarna för en inriktning hand i hand med planering av infrastruktur och 

samhällsplanering.  

De delregionala kollektivtrafikråden är den viktigaste arenan för samverkan om 

kollektivtrafiken på politisk nivå. De delregionala kollektivtrafikråden är 

sammansatta av representanter från samtliga ingående kommuner samt regionens 

kollektivtrafiknämnd. Västtrafiks styrelse är adjungerade. Respektive delregion 

ansvarar för att fastställa rådets utformning och representation. De delregionala 

kollektivtrafikråden ansvarar för att i dialog med Västra Götalandsregionen 

behandla exempelvis den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogrammet 

och övergripande strategier för kollektivtrafiken. 

Beredningen för hållbar utveckling ansvarar för att i samråd formulera förslag till 

beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och 

övergripande strategier för kollektivtrafiken. Beslut tas sedan av 

regionfullmäktige alternativt kollektivtrafiknämnden.  

För de större naven i regionen med omfattande stadstrafik; Borås, 

Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla finns 

särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att 

tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive 

stadstrafikområde samt säkerställa att samråd sker mellan parterna. Därtill 

tydliggör samverkansformerna ansvaret hos Västtrafik och respektive kommun 

för kontakter som rör mer detaljerade frågor eller frågor inom en kommun.  

  

4 delregionala 
kollektivtrafikråd

• dialog kring 
strategisk 
inriktning i 
trafikförsörjnings-
programmet och 
dess strategier

Beredningen för 
hållbar utveckling

• i samråd 
formuleras förslag 
till beslut gällande 
strategisk 
inriktning och 
strategier 

• bereder till KTN

Västra 
Götalandsregionen

• beslutar om 
trafikförsörjnings-
program och 
strategier



Datum 2020-02-28 

Diarienummer KTN 2019-00193 
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Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafik 
BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för kollektivtrafik i 

Västra Götaland” ska genomföras senast 2020. Därför sänds denna utvärdering till 

de delregionala kollektivtrafikråden. 

Frågor till de delregionala kollektivtrafikråden  
➢ Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Är 

det något som fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda 

exempel på genomförda förändringar som har förbättrat dialog och 

samverkan. 

➢ Har ni förbättringsförslag och inspel gällande samarbetsformerna för 

kollektivtrafik?  

➢ Är respektive parts ansvar och roll tillräckligt tydlig när det gäller 

kollektivtrafiken i Västra Götaland? 

➢ Hur fungerar dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra 

Götaland” när det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver 

justeras/kompletteras i dokumentet?  

➢ Upplever ni att de förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan 

mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna som togs 

fram 2013 genomförda (se bilaga 2)? Är det någon/några punkter som 

kvarstår och bör hanteras? 

 

Västra Götalandsregionen vill ha delregionala kollektivtrafikrådens synpunkter 

senast 2020-09-30 till kollektivtrafik@vgregion.se. 

Inkomna synpunkter hanteras under hösten 2020. Vid behov av förändringar 

rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i 

dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland. 

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Bilagor  

• Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 

• Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan 

kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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Sammanfattning  
Västra Götalandsregionen gör varje år en uppföljning av målen i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet handlar både om att andelen hållbara 

resor ska öka och att kollektivtrafikresandet ska fördubblas. Både kollektivtrafikens 

marknadsandel i förhållande till bilen och resandet med Västtrafik har nått sina måltal för 2020. 

Resandet har ökat mest i stadstrafiken och i de prioriterade stråken. Kollektivtrafikens 

marknadsandel har de senaste tre åren varit stabil på 33 procent. Andelen cykelresor minskar 

något och andelen bilpassagerare är oförändrad. Totalt antal bilar ökar, men körsträckan per bil 

och bilinnehav per invånare sjunker. 

Delmål 1 innebär att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 

Götaland. Tillgängligheten i form av restid med kollektivtrafiken på maximalt 60 minuter till 

pendlingsnaven har ökat något sedan 2014. Kollektivtrafikens fordonskilometer har ökat något. 

Restidskvoterna gentemot bilen i stråken är låga för kollektivtrafiken på lite längre avstånd. 

Undantaget är vissa tåg med hög restidskvot, framförallt tågen på Bohusbanan och tåget mellan 

Göteborg och Borås. Boende utanför tätorter har minst fem resmöjligheter på vardagar med 

närtrafiken. Resandet med närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. Andelen invånare 

som tycker att avgångstiderna passar deras resbehov har ökat och ligger nu på 57 procent. 

Delmål 2 har fokus på en attraktiv kollektivtrafik. Generellt är personer som reser ofta mer 

positiva än de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken. Nöjdheten med Västtrafik 

har ökat något, vilket kan ha ett samband med att punktligheten har förbättrats under 2019, 

framförallt för tåg och buss. Andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 

Västtrafik har ökat från 61 till 63 procent under 2019. Även andelen som upplever att det är 

enkelt att köpa biljett har ökat.  

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Fysiska anpassningar av fordonen för personer med funktions-

nedsättning är genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Närmare 200 av 

hållplatserna har förbättrats under 2019 och det återstår åtgärder på cirka 300 hållplatser. 

Västtrafik, kommunerna och Trafikverket måste prioritera att anpassa resten av hållplatserna 

för att nå målet. Tryggheten att resa med Västtrafik är oförändrad jämfört med 2018. 

Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara tryggt för alla. Generellt är de som reser 

sällan eller aldrig mer otrygga med kollektivtrafiken.  

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. Under 2019 ökade 

utsläppen och nivån är 71 procent minskning sedan 2006. Kollektivtrafikens fordon drivs till 

97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och Kinnekulletåget drivs 

fortfarande med fossil diesel, dock blandad med biodiesel.  Elektrifieringen av bussar har 

fortsatt.  
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Inledning 
Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från 

2012. Varje myndighet ska fastställa mål för kollektivtrafiken i ett regionalt trafikförsörjnings-

program. Programmet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. I 

Västra Götaland fastställs ett nytt program en gång per mandatperiod av regionfullmäktige. 

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet och i strävan mot 

visionen om det goda livet. Just nu tas programmet som ska gälla från och med år 2021 fram.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det övergripande 

målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig 

region samt att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. I det hållbara resandet ingår 

kollektivtrafik, gång och cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med de 

beslutade strategier som fanns när programmet antogs. Därefter har förändringar skett, till 

exempel har funktionshinderstrategin ersatts av en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

och målbilder för flera stadstrafikområden har tagits fram. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

Ett nät av prioriterade stråk knyter ihop Västra Götalands alla kommuncentra, samt större 

målorter i angränsande län. Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen ska öka genom 

att stärka utbudet i stråken. Landsbygdsutredningen visar vilken geografisk tillgänglighet med 

kollektivtrafik man kan förvänta sig i olika delar av Västra Götaland. I programmet finns också 

ett antal prioriterade utvecklingsområden, där samverkan med kommunerna spelar en viktig 

roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart resande, pris- och 

betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett strukturerat arbete utifrån 

diskrimineringsgrunderna.  
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Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en uppföljning av hur målen i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet utvecklas. Uppföljningen är ett av flera underlag som ligger till 

grund för kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik och den ingår i den årliga 

avstämningen med kommunerna. 

Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i programmet och redovisas med 

måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 

bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Dessa redovisas i bilden nedan. 

 

 
 
Upplägg av rapporten 
I nästa avsnitt finns en resultatöversikt av de mål och indikatorer med måltal som ingår i 

uppföljningen.  

Det övergripande målet och de fyra delmålen redovisas i varsitt avsnitt. Varje avsnitt inleds 

med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och indikatorer som följs upp till respektive 

mål, följt av en genomgång av utvecklingen sedan 2014.  

Där det är möjligt redovisas troliga orsaker till utvecklingen och i vissa fall exempel på 

genomförda åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 

  

MÅL         INDIKATORER MED MÅLTAL            INDIKATORER UTAN MÅLTAL 



Uppföljning 2019  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

6 

Översikt av måluppfyllelsen 2019  
Mål Bedömd 

måluppfyllelse 
till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2019 

2019 Utveckling 
senaste 

året 2019  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor ökar i 
hela Västra Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en attraktiv och 
konkurrenskraftig region.  

 Kollektivtrafiken står för minst 30 
% av de motoriserade resorna i 
Västra Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  355 
milj 

  

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till 
ett pendlingsnav, med 
kollektivtrafik, ökar.  

84,9 %  x          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det 
är enkelt att resa med Västtrafik 
är minst 60 % 

53 % 
 

63 %   

 Andel nöjda resenärer med 
senaste resan mätt ombord 
uppgår till minst 93 % 

93 %  96 %  

 Andel resenärer som är nöjda 
med Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

58 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper beaktas 

 Andel invånare som känner 
trygghet att åka med Västtrafik är 
minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med 
funktionsnedsättning är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning är >800  

385 
 

491 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

71 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2019 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland 
och kollektivtrafikresandet fördubblas för en 
attraktiv och konkurrenskraftig region 
Det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor, definierat som summan av resor med  

kollektivtrafik, gång och cykel. Resandet med kollektivtrafiken bör öka i linje med för-

dubblingsmålet för att öka anden hållbara resor, det vill säga att antalet resor med kollektiv-

trafiken ska fördubblas från 2006 till 2025. Dessutom behöver gång- och cykelresorna öka i 

förhållande till det motoriserade resandet. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild av 

det hållbara resandets utveckling i förhållande till antal resor med bil. 

Det ökade resandet i kollektivtrafikens sker framförallt i stadstrafik och prioriterade stråk. I 

glesare områden med lägre resande underlag behöver nya lösningar utvecklas för att öka det 

hållbara resandet. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 

indikatorn om personkilometer upp. För att fortsätta öka det hållbara resandet behöver hänsyn 

tas i både infrastruktur och bebyggelseplanering men åtgärder behövs också för att underlätta 

för individer att välja ett mer hållbart resande. Innovation och test av nya mobilitetslösningar, 

som till exempel kombinerad mobilitet, kan skynda på utvecklingen.  

        
Övergripande målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2019 

Utveckling 
under 2019     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2019 

Förändring 
under 2019 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     

 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2019  
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Måltalet är att kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med 

bil och andra motorfordon ska vara 30 procent år 2020, det vill 

säga minst var tredje resa ska ske med kollektivtrafiken. 

Antalet resor med kollektivtrafiken ökar varje år och samtidigt 

ökar det totala antalet bilar. Däremot har genomsnittlig 

körsträcka per bil gått ner något senaste året. Marknadsandelen 

påverkas av satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur men 

också av styrmedel som trängselskatt och avgifter för 

parkering.  

Kollektivtrafikens marknadsandel har varit 33 procent de 

senaste tre åren. Ökningen 2017 beror till stor del på förändrad 

mätmetod vilket gjorde att resultatet hamnade i nivå med 

måltalet.  

 
Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång och 

cykel ingår. Marknadsandelen för det hållbara resandet var 38 procent 2019, en procentenhet 

lägre än 2018.  

I Göteborgsregionen är kollektivtrafikens marknadsandel totalt 45 procent men det är stor 

skillnad inom delregionen. Stadstrafikområdet Göteborg/Mölndal/Partille har en andel på 55 

procent. I övriga kommuner är andelen i genomsnitt 21 procent. Fördelat på delregion är det 

statistiska underlaget lite för lågt för att säkert kunna fastställa förändringar. Troligen förklarar 

det delvis den ökningen som skett i Sjuhärad från 16 till 21 procent under 2019. I både Fyrbodal 

och Skaraborg har marknadsandelen sjunkit något sedan 2018 och är nu 16 respektive 13 

procent.   

I kollektivtrafikbarometern 

uppger personer vilka 

färdsätt som de använde för 

resor gjorda under en dag. 

Motoriserade marknads-

andelen beräknas genom 

att dividera antal resor med 

kollektivtrafik i förhållande 

till alla resor med 

motorfordon inklusive 

kollektivtrafik. Resor med 

gång och cykel ingår inte. 
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Marknadsandelen i kollektivtrafiken för kvinnor är 35 procent och för män är den 29 procent. 

Senaste året har kvinnors andel minskat något medan männens ligger kvar på samma nivå som 

året innan. 

 
Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik respektive annan motorburen trafik för män respektive kvinnor.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

 

Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 76 procent sedan 2006. Under samma period har 

befolkningen ökat med drygt 11 procent. Under 2019 ökade resandet med knappt 5 procent. 

Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, men att det är 

först nu med det automatiska kundräkningssystemet som dessa resenärer har registrerats. Det 

vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet har ökat främst inom stadstrafik och stråk. 

Fördubblingsmålet till år 2025 är 380 miljoner resor. Resandeökningen de senaste åren ligger i 

fas med att målet är möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2019 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Ö3: Antal resor per kategori 
I stadstrafiken gjordes 271 miljoner resor under 2019, vilket står för 76 procent av det totala 

resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 13 miljoner resor under 2019, vilket motsvarar 5 

procent. Det är framför allt spårvagnsresorna som har ökat, medan antalet resor med buss har 

en lägre ökningstakt än tidigare år. Spårvagnstrafiken ökade med 10 miljoner resor 2019, vilket 

är en ökning med 8 procent jämfört med 2018. 

I tätortstrafiken är antal resor i princip oförändrat jämfört med 2018. Kungälv är den tätort som 

har haft störst resandeökning 2019, med ca 50 000 fler resor. I samband med att det nya 

resecentret i Kungälv togs i bruk, anpassade Västtrafik flera busslinjer som har resulterat i ett 

ökat resande. Även i Kungsbacka och Lerum har resandet ökat, kopplat till nybyggnation av 

framförallt bostäder. I Alingsås har det lokala resandet minskat, trots förändringar inför 2019 

med bättre och fler bytesmöjligheter till pendeltågen, snabbare resor och tydligare linjenät. 

Anslutningstrafiken till tågen har förbättrats. Eftersom resandet inte har ökat som förväntat 

planerar Västtrafik ytterligare en översyn av trafikutbudet. Resandet har minskat även i 

Stenungsund, vilket kan bero på problem med framkomlighet och minskad punktlighet på grund 

av vägarbeten. 

I stråken ökade resorna med 6 procent, och 58 miljoner resor gjordes under 2019. Stråken till 

och från Göteborg har ökat med 13 procent, vilket motsvarar 3 miljoner resor. En förklaring till 

den registrerade ökningen är det fortsatta införandet av automatiskt kundräkningssystem. Även 

framkomlighetsproblemen i Göteborg gör att fler väljer buss istället för bil.  

Tågtrafiken ökade med 3 procent 2019, vilket är positivt jämfört med tidigare års oförändrade 

resande. Under 2019 har det varit färre arbeten på järnvägsbanorna, vilket är en bidragande 

orsak till resandeökningen på exempelvis sträckan Göteborg-Alingsås. Resandeökningen 

innehåller en viss överflyttning från buss till tåg, vilket gör att busslinjerna i stråken har en lägre 

resandeökning. Satsningar i tågtrafiken under 2018 och 2019 har också bidragit till det ökade 

resandet. Resandet med tåg på bland annat sträckan Göteborg-Varberg och Göteborg-Borås har 

ökat.  

  

Hur mäter Västtrafik resandet? 

Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. Idag 

finns det två källor till resandestatistiken. I tåg- och stadstrafiken finns KRS (automatiskt 

kundräkningssystem). Mätare finns i fordonen och registrerar hur många som går av och på. Systemet har 

successivt förts in och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. KRS ger underlag för 92 procent av 

resorna. 

Där KRS inte används, registreras resandet genom stämplingar av biljetter. En stämpling är när ett 

Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst i lokal- och regiontrafik där 

samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan idag inte stämplas i systemet. För 

dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor på den typen av biljetter där inte KRS 

används. 
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I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, det vill säga i princip 

oförändrat jämfört med föregående år. En viss resandeökning finns i den tillköpta skoltrafiken. 

Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258 271  
Tätortstrafik 3 3 3 4 4  
Stråk 46 49 54 55 58  
Landsbygd 17 19 19 19 19  
Specialtrafik 3 3 3 3 4  

Summa 282 303 322  339  355   

Källa: Västtrafik 

I Göteborg, Mölndal och Partille finns det många busslinjer med högt resande som är nära 

kapacitetstaket. I december 2018 utökades kapaciteten för ett antal linjer i Göteborg, vilket lett 

till fortsatt ökning av antalet resor. Nya trafiklösningar och resmöjligheter behövs som inte går 

via de centrala delarna av Göteborg. Resandet till och från Mölndal fortsätter att öka starkt 

beroende på nybyggnation av bostäder med stor inflyttning samt fler företagsetableringar i 

kommunen. Resandet från Partille har ökat också, delvis beroende på nybyggnation. 

Stadstrafiken i Borås ökade med 12 procent, delvis på grund av utökningar i trafiken och delvis 

beroende på att fler resenärer registreras i och med införandet av det automatiska kundräknings-

systemet. 

Även resandet med stadstrafiken i Uddevalla ökade något. Där har inga förändringar gjorts i 

trafiken, förutom att elbussar införts under 2019. I Trollhättan-Vänersborg var resandet med 

sommarlovskort störst i Västra Götaland 2018, därför syns en viss nedgång av resandet under 

2019 när den statliga satsningen på fria sommarlovskort tagits bort. I Skövde var resandet 

oförändrat jämfört med 2018, trots att satsningen på sommarlovskort har upphört, vilket innebär 

att andra resor har ökat något. Jämfört med några andra städer i Sverige har till exempel Borås 

ett högre resande än Gävle och Eskilstuna, medan Trollhättan/ Vänersborg ligger något lägre 

än Gävle men högre än Eskilstuna. Både Uddevalla och Skövde har ett högre resande än både 

Nyköping och Falun. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2019 samt befolkning i tätorterna  

Stadstrafik  2016 2017 2018 2019 Befolkning  Jämförelser 2019 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ 
Partille 

210 225 236 248 597 700  Malmö 45,4 306 000 

Borås 8,6 8,7 10 11 73 700  Gävle 6,9 76 900 

Trollhättan/ 
Vänersborg  

4,9 5,0 6,8 6,7 73 400  Eskilstuna 6,5 70 300 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 2,9 36 000  Nyköping 1,2 33 200 

Skövde 2,4 2,4 2,7 2,7 38 100  Falun 2,5 38 500 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB  
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Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren, samtidigt som 

kostnaden totalt för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av kostnad per resa påverkas av 

hur mycket resandet ökar i förhållande till kostnadsutvecklingen, men också av fördelningen 

mellan långa och korta resor samt trafikslag. Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala 

kostnader fördelat på antalet resor som genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Nettokostnad per resa avser total kostnad minus biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter 

fördelat på antalet resor.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27 27  

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13  13   
Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
Under 2019 ökade antalet personkilometer i kollektivtrafiken med 4 procent. Medelreslängden 

har minskat något. Personkilometer beräknas genom en uppskattad medelreslängd per restyp 

multiplicerat med antalet resor. Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 

olika resor är stor. Resultatet har delvis påverkats av övergången till automatiskt kundräknings-

system som nu visar resor som tidigare har skett utan att ha registrerats. 

 
Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 
 

Ö6: Bilinnehav  
Tillgång till bil påverkar om individer kan välja att resa med bil eller kollektivtrafik, och därmed 

utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. I Västra Götaland fanns 789 300 personbilar 

2019, vilket är 1 600 fler bilar än 2018. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2019 så är 

bilinnehavet per 1 000 invånare lägre. I riket har antalet personbilar ökat under 2019 med knappt 

0,4 procent, men snittet per 1000 invånare har minskat från 477 till 474. I Västra Götaland fanns 

det 458 bilar per 1 000 invånare, en minskning från 461. Kvinnor äger 36 procent av bilarna 

och männen äger 64 procent. Juridiska personer äger närmare en av fem bilar. 

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461  458    
Källa: Trafikanalys  
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Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, där kollektivtrafikens utbud 

och möjligheterna att gå och cykla är större. Bilinnehav påverkas också av parkering vilket 

oftare är mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Bilinnehavet per 1 000 invånare är 

lägst i Göteborg och Partille på 327 respektive 409 bilar. Essunga och Orust har högst med 630 

respektive 622 bilar per 1000 invånare.  

 

Ö7: Körsträcka med personbil  
Den genomsnittliga körsträckan per personbil var 12 190 kilometer i Västra Götaland 2018. Det 

ger en total körsträcka på ungefär samma nivå som 2017 eftersom bilinnehavet har ökat. För 

riket var den genomsnittliga körsträckan 12 040 kilometer per personbil. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250  12 190*    

Källa: Trafikanalys 2018. * ändring av besiktningsregler gör att metoden för att beräkna körsträcka ändrats, för att få en korrekt 
jämförelsen bakåt i tiden 

 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln blivit 

vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil är kortare än 

fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del till cykel och gång. 

Andel cykelresor mäts med resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern. Antalet som 

svarar när det gäller cykelresor och det är därför viktigt att tolka andelen som en indikation 

snarare än en exakt siffra. Andelen minskade under 2019 och är 6 procent.  

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 
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Västra Götalandsregionen gjorde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

invånarna att gå och cykla sin arbetsplats eller skola. Resultatet visar att det finns stor potential 

för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare i Västra Götaland nå sin 

arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är potentialen ännu större. Resultatet 

finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, samt i en webbkarta. I webbkartan visas 

potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 

minuter gör det. Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är en del i det hållbara resandet. Andelen som reser som bilpassagerare har varit 10 

procent de senaste tre åren.  

 

Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

 

  

http://www.vgregion.se/potentialstudie
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna i hela 
Västra Götaland 
Målet handlar om hur kollektivtrafiken möjliggör för invånare att nå olika målpunkter.  Utbudet 

av kollektivtrafik anpassas utifrån samhällsnytta, resurseffektivitet och olika geografiska 

förutsättningar. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för pendlingsnaven är 

strategier som styr utvecklingen av trafiken. Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal 

som ger en bild av tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden 

följs eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2019 
Utveckling 

under 2019 
    Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2019 
Förändring 
under 2019  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 
 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2019 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav med 
kollektivtrafik  
Kartan i figur 8 är samma som i uppföljningen för 2018. Eftersom det är små förändringar 

mellan enstaka år uppdateras inte kartan varje år. Däremot är andelen uträknad utifrån 2018 års 

befolkning och det gav en ökning på 0,1 jämfört med 2017. Andelen invånare med mindre än 

60 minuter med kollektivtrafik till minst en av de delregionala pendlingsorterna är, med 2018 

års tidtabell och befolkning, 85,6 procent. Det är något högre än 2014 då den var 84,9 procent.  

Tabell 6 Invånarnas restider med kollektivtrafik till pendlingsnaven 

Minuter 0-20 21-30 31-45 46-60 61-90 91-120 Över 120 

Antal invånare 473 700 474 700 329 900 184 600 193 400 43 800 9 400 

Andel aggregerat 27,7 % 55,5 % 74,8 % 85,6 % 96,9 % 99,4 % 100 % 

Källa: Befolkning SCB 2018 (avrundade siffror) och tidtabell 2018 
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Kartan visar restider från alla rutor (km²) i Västra Götaland till Borås, Göteborg, Skövde, 

Trollhättan, Vänersborg eller Uddevalla (den som är närmast). Restider under 60 min finns 

främst i de prioriterade stråken och runt pendlingsnaven. En stor del av Dalsland har längre 

restid än en timme med kollektivtrafik. Ett område mellan Ulricehamn/ Falköping och 

Lidköping/ Grästorp har längre restider. Några av dessa områden har närmare till större orter 

utanför Västra Götaland, vilket inte redovisas i den här kartan. Områden med två timmars restid 

eller längre finns nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt gränsen till Norge, med 

undantag för gränsen mot Halland.  

 

Figur 8 Restid till delregionala pendlingsnav i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied sciences. 
(Tidtabellen är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan kl 7.00 och 8.30. 

Befolkningsstatistiken är från 171231.) 
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1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Landsbygdsutredningen från 2014 innehåller riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna 

kan förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden och i orter upp till 3 000 invånare. 

Boende utanför tätorter ska ha minst fem resmöjligheter per vardag med närtrafik och boende 

inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer med större utbud ju större tätorten är. I december 

2016 var grundutbudet uppnått i hela Västra Götaland. Satsningen på närtrafiken har gjort att 

resandet med den ökat med närmare 80 procent sedan 2013. Västtrafik har ambitioner om att 

integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig kollektivtrafik på landsbygden, exempel-

vis genom samordning av biljettsystem, samt att trafiken syns i reseplaneraren eller liknande. 

Tabell 7 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel invånare 63% i.u. 100% 100%  100%  100%    

Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 

 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. Siffran avser hur 

långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken, till exempel innebär två sammankopplade 

tågfordon två fordonskilometer per kilometer.  

Mellan 2014 och 2019 har antalet fordonskilometer ökat med 9 miljoner. De senaste åren har 

ökningstakten varit lägre, delvis beroende på att satsningar i första hand innebär 

omfördelningar. Det vill säga mindre effektiv trafik ersätts med mer effektiv trafik, vilket kan 

innebära ett mer attraktivt utbud även om antalet fordonskilometer inte ökar.  

Tabell 8 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150  151     
Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
I kollektivtrafikbarometern 2019 svarade 57 procent att de har avgångstider som passar deras 

resbehov, och andelen har ökat stadigt under hela perioden.  

 
Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 
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1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. 

Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men för kollektivtrafiken 

påverkar dessutom antalet stopp vid hållplatser den totala restiden. Målet för tåg är en 

restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För buss är målet en 

restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade kollektivtrafikstråken och i stora 

pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand av restidskvoten för tåg och bil. Där det 

inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan buss och bil. Restiderna för både bil och 

kollektivtrafik är hämtade från Google maps. Restiderna räknas mellan resecentrum eller 

tågstation i respektive ort. Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra 

stambanan, och nära Göteborg. Tågen på Norge/Vänerbanan har också låga restidskvoter, både 

på kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-Strömstad, 

men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Jämfört med 2018 har 

restidskvoten förbättrats bland annat för tåg mellan Göteborg och Älvängen samt mellan Borås 

och Skövde.  

 

Figur 11 Restidskvoter för tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps november 2019 

Sträckan Borås-Göteborg har låg restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har också 

låga restidskvoter, till exempel Tibro-Skövde och Skövde-Mariestad. När det gäller Sjuhärad 

har restidskvoten för Borås-Jönköping förbättrats avsevärt från 1,67 till 1,37.  
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Figur 11 Restidskvoter för buss i förhållande till bil  
Källa: Google maps november 2019 

 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
Den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer påverkas i hög grad av den allmänna 

kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken, men också av kostnader som följs av ett utökat 

trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal i trafikavtal 

en stor påverkan, liksom ökade krav på till exempel miljö och kvalitet i nya trafikupphandlingar. 

Resandeutvecklingen och därmed incitamentens storlek till trafikföretagen påverkar också 

kostnaderna. 

Utvecklingen av kostnader för spårvagns- och tågtrafiken, samt ökade underhållskostnader för 

resecentra bidrar till kostnadsutvecklingen. Kostnaderna per fordonskilometer påverkas också 

av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad 

kostnad per kilometer, men också till fler sittplatser per tur. Sammantaget för 2019 har 

kostnaderna per fordonskilometer ökat i något lägre takt än genomsnittligt under åren 2014-

2018. Det beror på en något lägre kostnadsutveckling i trafikavtalen men också en viss 

återhållsamhet och prioritering i övrig verksamhet. Nettokostnaden påverkas dessutom av 

intäkternas utveckling. För 2019 har intäkterna ökat något mer än året innan men har en lägre 

ökningstakt än kostnaderna. Ett arbete är påbörjats för att förbättra utvecklingen av intäkterna. 

Tabell 9 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63 64  

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30 32  

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 
Kollektivtrafikens attraktivitet är handlar om punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande. Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att 

resa med Västtrafik, resenärernas nöjdhet och punktlighet. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2019 
Utveckling 

under 2019     

Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2019 

Förändring 
under 2019 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 

2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Under 2019 ansåg 63 procent att det är enkelt att resa med Västtrafik. Delmålet till 2020 är 

uppnått. Troligen har ökad användning av appen ToGo i huvudsak bidragit till förbättringen, 

men också Västtrafiks allmänna utvecklingsarbete med kollektivtrafiken. Idag köper privat-

kunderna 65 procent av sina biljetter i ToGo. Andelen resenärer som upplever att det är enkelt 

att köpa biljett har också ökat kraftigt de senaste tre åren, från 53 procent till 78 procent.  

 
Figur 12 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 
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Kvinnor upplever i högre grad än män att det är enkelt att åka med Västtrafik. Delmålet till 

2020 är uppnått för både kvinnor och män. 

 
Figur 13 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Nöjdheten ombord mäts eftersom flera trafikavtal har incitament baserat på nöjdhet. Nöjdheten 

är hög och 2019 uppgav 96 procent att de var nöjda med sin resa. Skillnaden är stor jämfört 

med resultat i kollektivtrafikbarometern, där 79 procent svarade att de var nöjda med den 

senaste resan (differens på 17 procentenheter). En förklaring kan vara att resenärer som reser 

ofta och regelbundet är överrepresenterade i mätningen ombord. En annan förklaring är att 

respondenter tenderar att bli mer positiva när man får frågor i mötet med en person jämfört med 

att svara på frågor i telefon eller skriftligt på webben vid en senare tidpunkt.  

 
Figur 14 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
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2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Bland resenärerna är 58 procent nöjda med Västtrafik, vilket är en procentenhet högre än förra 

året. Andelen missnöjda ligger kvar på 12 procent. Nöjdhet generellt påverkas av flera faktorer 

som varumärket, rapportering i media och sociala medier och egna upplevelser.  

 
Figur 15 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

Kvinnor är generellt mer nöjda med Västtrafik än män. Skillnaderna mellan könen har minskat 

något under 2019. 

 
 

Figur 16 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2019  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 
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2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet påverkar hur nöjda resenärerna är med sin kollektivtrafikresa och med Västtrafik 

generellt. Arbetet med punktlighet och framkomlighet, framförallt i stadstrafiken, kräver ett 

samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och Västtrafik.  

Punktligheten har förbättrats under 2019, framförallt i tågtrafiken. Punktligheten är betydligt 

högre för tåg och fartyg jämfört med buss och spårvagn. I spårvagnstrafiken är punktligheten 

oförändrad trots ombyggnationerna i Göteborgsområdet. För att förbättra punktligheten i 

spårvagnstrafiken behöver antalet fordonsrörelser i centrala Göteborg minska. Kollektiv-

trafiken måste också prioriteras vid ombyggnationer, via prioritet i signaler och egna körfält.  

Framkomligheten med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom 

Västtrafik. Punktligheten för busstrafiken som går genom centrala Göteborg blev någon procent 

sämre under 2019. Det beror på de stora ombyggnationer som pågår i Göteborg och som ger 

kollektivtrafiken begränsade ytor. Stora bytespunkter är hårt belastade och små incidenter får 

stora konsekvenser på punktligheten. Busstrafiken i Mölndal och Partille har betydligt bättre 

punktlighet, den ligger en bit över 80 procent.  

Punktligheten för tågtrafiken har förbättrats vilket framför allt beror på att det har varit betydligt 

färre problem kopplade till upprustning av tåginfrastrukturen under 2019. Det är också ett 

resultat av bättre samverkan mellan tågoperatörerna, Trafikverket och Västtrafik. De planerade 

trafikavbrott som har utförts under 2019 har varit bättre planerade och Västtrafik har haft en 

större samverkan med andra operatörer, bland annat gällande ersättningstrafik. 

Tabell 10 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2019  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76% 77%  

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90% 91%  

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77% 77%  

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92% 94%  

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91% 93%  

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 
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2.5 Allmänhetens upplevelse av punktlighet i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie om Västra Götaland där man 

bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. I undersökningen för 2018 

(senast publicerade) ställdes frågan om man bedömer att man kommer i tid när man använder 

kollektivtrafiken i Västra Götaland. Där ansåg 71 procent av alla respondenter att det är helt 

eller delvis riktigt vilket är en minskning med en procentenhet sedan tidigare mätning.   

Bland kollektivtrafikresenärerna ansåg 75 procent att det är helt eller delvis riktigt, en ökning 

med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Liksom kollektivtrafikbarometern visar 

undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfarenhetsbaserad upplevelse 

är något mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 

SOM-institutet ställde också en fråga 2018 om man upplever att kollektivtrafiken inte är ett 

rimligt alternativ i ens vardag. Där svarar 43 procent av alla respondenter att det är helt eller 

delvis felaktigt vilket alltså innebär att de anser att kollektivtrafiken faktiskt är ett rimligt 

alternativ medan hela 65 procent av kollektivtrafikresenärerna svarar samma sak. Detta visar 

också på att de som faktiskt nyttjar kollektivtrafiken är mer positiva än de som inte gör det. 

 
Figur 17 Kollektivtrafik är inte ett rimligt alternativ i min vardag  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2018 (senast tillgängliga undersökningen) 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 
Kollektivtrafiken bidrar till jämlikhet, delaktighet och social hållbarhet i samhället. Målet är att 

kollektivtrafiken utformas så att den stöder en inkluderande samhällsutveckling utan 

diskriminering. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2019 
Utveckling 

under 2019     

Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2019 

Förändring 
under 2019 

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    
 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska vara trygg och säker för invånarna. Trygghet är ett vitt begrepp och utgår 

från individens upplevelse av kontroll. Det kan handla om allt från att resans alla moment 

fungerar som planerat till att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda 

turer. Belysning är betydelsefullt för att öka tryggheten. En viktig faktor är också närvaron av 

personal. 

Under 2019 har Västtrafik genomfört ett projekt med trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna har 

rekryterats bland trafikföretagens personal med vana att möta resenärer. De har under fem 

veckor åkt runt i kollektivtrafiken och vistats på bytespunkter för att vara synliga och 

kommunicera med både personal och resenärer, i syfte att öka känslan av trygghet. Projektet 

har genomförts ihop med polisens volontärverksamhet och med stöd från länsstyrelsen. 

Projektet har rönt mycket positiv uppmärksamhet, både bland personal, resenärer och i media. 
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Figur 18 visar att andelen invånare som känner sig trygga att resa med Västtrafik ligger på 

samma nivå över en längre tid och resultat för 2019 är 66 procent.  

 
Figur 18 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 

 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 79 procent 2019 att de alltid känner sig trygga 

hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. Resultatet 

baserades på knappt 4 000 svar. Vaneresenärer är mer trygga med Västtrafik än invånarna i 

allmänhet enligt kollektivtrafikbarometern. Andelen kvinnor som känner sig trygga är 67 

procent jämfört med 65 procent av männen.  

Vanligaste konsekvensen av otrygghet och oro är, enligt Brottsförebyggande rådet, att man 

väljer en annan väg eller ett annat färdsätt. En fjärdedel av befolkningen uppger att de har gjort 

så mycket ofta eller ganska ofta under det senaste året. Undersökningen visar på  stora skillnader 

mellan kvinnor och män, 32 procent av kvinnorna och 16 procent av männen uppger att de ofta 

har valt en annan väg eller ett annat färdsätt.  

Enligt kollektivtrafikbarometern känner sig 74 procent av de äldre över 65 år trygga att resa 

med Västtrafik, vilket är betydligt högre än andra åldersgrupper. Tryggast känner sig invånarna 

i Skaraborg där 70 procent upplever sig trygga med Västtrafik. Även i kranskommunerna till 

Göteborg är tryggheten hög med 69 procent. Lägst trygghet upplever invånarna i Fyrbodal där 

nivån har sjunkit från 66 till 62 procent. I Göteborgs stadstrafikområde sjönk nivån något och 

ligger på 65 procent. I Sjuhärad däremot har andelen trygga ökat från 62 till 65 procent.  

Tabell 11 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66% 66%  

Män 68% 71% 69% 65% 65% 65%  

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67% 67%  

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71% 70%  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2019 
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Andelen invånare som är trygga med Västtrafik är 66 procent. Det är något sämre än 

genomsnittet för riket. Lägst andel trygga har Dalarna och Västernorrland med cirka 60 procent. 

I Skåne och Jönköping ligger andelen trygga runt 62-64 procent. Ett antal län finns i spannet 

mellan 65 och 70 procent (Stockholm, Blekinge, Halland, Örebro, Västmanland, Gävleborg). 

Tryggast är invånarna i Norrbotten, Värmland och Gotland med 76 respektive 74 procent för 

de två sistnämnda. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2019/20, vilket varit konstant 

sedan 2014. De äldre spårvagnarna är inte är tillgänglighetsanpassade, därför är enbart 70 

procent av spårvagnarna anpassade. Vagnarna från 1960-talet kommer att fasas ut i takt med att 

de nya spårvagnarna kommer. 

Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med funktionsnedsättning. De äldsta tågen 

finns dock inte längre med som anpassade i Västtrafiks reseplanerare trots att de uppfyller 

kriterierna för funktionshinderanpassning. Det beror på att standarden för plattformshöjden har 

sänkts med 20 cm och vid dessa stationer får rampen på de äldre tågen en för brant lutning. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser delas mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på kommunala 

vägar och Trafikverket på statliga vägar). Cirka 800 hållplats ska anpassas för personer med 

funktionsnedsättning. En hållplats räknas som fullt ut anpassad när åtta kriterier är uppfyllda. 

Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor.  

Hållplatserna har anpassats i olika hög grad och redovisas utifrån grad av anpassning. Grön 

standard innebär att de flesta kriterier är uppfyllda (realtidsinformation och/eller väderskydd 

kan saknas). Gul standard innebär att hållplatserna är anpassade minst med kantsten, taktilt 

stråk och kontrastmarkering. Övriga har röd standard. 

Från att knappt hälften hade grön standard 2018, är siffran 63 procent för 2019, se tabellen 

nedan.  Endast en hållplats saknar helt någon form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda 

på de flesta av hållplatserna, till exempel har 99 procent av hållplatserna belysning, 97 procent 

har bänk med resningshandtag och 96 procent har väderskydd.  

Tabell 12 Sammanställning av status för prioriterade hållplatser 2018 och 2019 

 2018 2019 

Antal gröna 49% 63% 

Antal gula 23% 15% 

Antal röda 28% 21% 

Källa: Västtrafik  

 

  



Uppföljning 2019  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

28 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Genomförandet av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 2019. Det 

innebär bland annat att Västtrafik har påbörjat arbetet med att utveckla arbetssätt som på ett 

mer systematiskt sätt väger in sociala konsekvenser i trafikupphandlingar. Arbetssättet har 

testats i förstudien inför trafikupphandling i Tvåstad där förändringsförslag har analyserats 

utifrån social aspekter.  

Västtrafik är remissinstans för kommunala utbyggnadsplaner, såsom planprogram, fördjupade 

översiktsplaner, detaljplaner och liknande. Det finns en checklista för att kunna göra en 

likvärdig bedömning av planers påverkan på social hållbarhet kopplat till kollektivtrafik. Där 

bedöms exempelvis tillgänglighet till hållplats, bebyggelsens närhet till övriga samhälls-

funktioner, standard på befintlig hållplats med mera.  

Arbetet har fortsatt med att ta fram och testa en modell för sociala konsekvensbedömningar i 

strategisk planering av kollektivtrafiken. En bedömning av de sociala konsekvenserna av en 

plan eller ett projekt handlar om att synliggöra olika grupper i planeringen av kollektivtrafiken 

och att belysa sociala konsekvenser. Syftet är att förhindra eller mildra negativa sociala 

konsekvenser och lyfta sociala nyttor.  

I åtgärdsvalsstudien för metrobuss, ett nytt trafikkoncept inom målbild koll2035, har modellen 

testats. Syftet var att visa på och förstärka de sociala nyttorna med metrobuss och att mildra 

potentiella onyttor. På en övergripande nivå är det enkelt att identifiera sociala nyttor med 

metrobussystemet. Det ger förbättrad tillgänglighet genom snabbare restider och nya 

reserelationer på tvären med kollektivtrafik. Potentiellt kan det även leda till en överflyttning 

från bil till kollektivtrafik, vilket är hälsomässigt fördelaktigt, och bidrar till nationella och 

regionala miljö- och klimatmål. Metrobuss kommer i huvudsak att gå på befintliga 

motortrafikleder, och metrobuss i sig bedöms inte ge en ökad barriäreffekt. Däremot finns en 

stor potential att vid stationerna överbrygga den barriär som motortrafikleden innebär. Där den 

föreslagna sträckningen är förlagd på mindre vägar riskerar metrobuss att innebära en väsentlig 

barriäreffekt. I övrigt är det på en mer detaljerad nivå som risken för sociala onyttor uppstår, 

beroende till exempel på hur stationerna utformas. 
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  
I trafikupphandlingar ställs successivt ökade krav för att fasa ut fossila drivmedel, en  minskad 

energianvändning samt låga nivåer av buller. De sistnämnda är målsatta i miljö- och klimat-

strategin för kollektivtrafiken. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2019 

Utveckling 
under 2019      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer  
Målet är att minska koldioxidutsläppen per personkilometer med minst 80 procent från 2006 

till 2020. Figur 19 visar att koldioxidutsläppen för 2019 har minskat med 71 procent sedan 2006 

vilket innebär en försämring med en procentenhet jämfört med föregående år. Det beror bland 

annat på att äldre trafikavtal ställer krav på förnybara drivmedel medan nyare har krav på 

minskade koldioxidutsläpp. Nivån på utsläpp av koldioxid skiljer sig mellan olika förnybara 

drivmedel. Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 är små. 

Förnybara drivmedel, exklusive fartygstrafik, ökade en procentenhet under 2019 och ligger nu 

på 97 procent (andel per personkilometer). Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och 

spårvagnarna. Busstrafiken använder biodiesel och biogas. Idag är 10 procent av bussarna el-

hybrider eller helt eldrivna. Elbussar är framförallt effektiva i stadstrafik. Det är också där som 

eldriften kommer till störst nytta när det gäller hälsopåverkande utsläpp och minskade 

bullernivåer. 

 

Figur 19 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas  
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Källförteckning 
• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en årlig nationell 

brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 12 000 personer som 

svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av 

kontakter med rättsväsendet. 

 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, 

sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, 

fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attityd-

undersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs 

ca 70 000 intervjuer löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt 

minst en gång i månaden. 

 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder 

och beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 

Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika 

forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till 

huvuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och 

analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom 

transportområdet. 

 

• Västtrafik, egen statistik. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2020/00255  

Begäran om planbesked berörande fastigheterna Högås-Sund 
1:78 och Högås-Sund 1:21 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Högås-Sund 1:78 och 1:21 har inkommit med begäran om 
planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. 
Sökanden vill planlägga för totalt 13 stycken bostäder, 8 stycken på Högås-Sund 1:78 
och 5 stycken på Högås-Sund 1:21. 
 
Kommunen kan konstatera att det finns ett öppnat detaljplaneärende sedan 2005. 
Planavtal skrevs dock aldrig under och ärendet har varit pausat sedan dess. Om området 
är aktuellt att prövas för en ny detaljplan behövs ett beslut i kommunstyrelsen. 
Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området 
redovisas i Översiktsplanen som ett av de utpekade områden i kommunen med 
möjlighet till förtätning. Ansökan följer därmed Översiktsplanens intentioner. 
Västvatten uppger att kapacitet för både dricksvatten och spillvatten finns i området. 
Västvatten uppger att de föreslagna byggnaderna i nordöst behöver ses över då de är 
placerade rakt ovanpå kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande 
ledningsrätt (1485K-98/90). Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet och vid 
eventuellt positivt besked, får anslutningsmöjligheter studeras vidare.  
  
Området berörs i dagsläget inte av strandskydd. Dock ligger delar av området inom 100 
meter från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan förväntas infalla över 
området. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området, eller 
delar av området, i en ny detaljplan.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020–05–15 
Begäran om planbesked berörande Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 1  
Avstyckningsplan, Bilaga 2 
Fornlämning, Bilaga 3 
Förprövningsrapport Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 4 
  

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Högås-Sund 1:78 och 1:21 
upprättas, 
 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 48 
 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.   
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-08 
Jarmo Uusitalo, Annelie Högberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-08 intygar 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked för fastigheterna Högås-Sund 1:78 

och Högås-Sund 1:21 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Högås-Sund 1:78 och 1:21 har inkommit med begäran om planbesked, 
se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden vill planlägga för 
totalt 13 stycken bostäder, 8 stycken på Högås-Sund 1:78 och 5 stycken på Högås-Sund 1:21. 

Kommunen kan konstatera att det finns ett öppnat detaljplaneärende sedan 2005. 
Planavtal skrevs dock aldrig under och ärendet har varit pausat sedan dess. Om området 
är aktuellt att prövas för en ny detaljplan behövs ett beslut i kommunstyrelsen. 
Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området 
redovisas i Översiktsplanen som ett av de utpekade områden i kommunen med 
möjlighet till förtätning. Ansökan följer därmed Översiktsplanens intentioner. 
Västvatten uppger att kapacitet för både dricksvatten och spillvatten finns i området. 
Västvatten uppger att de föreslagna byggnaderna i nordöst behöver ses över då de är 
placerade rakt ovanpå kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande 
ledningsrätt (1485K-98/90). Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet och vid 
eventuellt positivt besked, får anslutningsmöjligheter studeras vidare.  
 
Området berörs i dagsläget inte av strandskydd. Dock ligger delar av området inom 100 
meter från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan förväntas infalla över 
området. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området, eller 
delar av området, i en ny detaljplan.  
 
Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen, med de 
ovannämnda behoven, ska godkänna att detaljplaneförslag för Högås-Sund 1:78 och 
1:21 upprättas.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020–05–15 
Begäran om planbesked berörande Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 1  
Avstyckningsplan, Bilaga 2 
Fornlämning, Bilaga 3 
Förprövningsrapport Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 4 
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Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Högås-Sund 1:78 och 1:21 
upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Högås-Sund 1:78 och 1:21 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden vill 
planlägga för totalt 13 stycken bostäder, 8 stycken på Högås-Sund 1:78 och 5 stycken 
på Högås-Sund 1:21. 
Kommunen kan konstatera att det finns ett öppnat detaljplaneärende sedan 2005. 
Planavtal skrevs dock aldrig under och ärendet har varit pausat sedan dess. Om området 
är aktuellt att prövas för en ny detaljplan behövs ett beslut i kommunstyrelsen. 
Högås-Sund 1:78 berörs av en avstyckningsplan från 1940, 14-HÖG.184A, se bilaga 2. 
Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området 
redovisas i Översiktsplanen som möjligt att prövas för förtätning. Ansökan följer 
därmed Översiktsplanens intentioner. 
Del av fastigheten Högås-Sund berörs av en fornlämning, se bilaga 3. Enligt kartbilagan 
till ansökan har fornminnet uteslutits från exploateringen. 
Västvatten uppger att kapacitet för både dricksvatten och spillvatten finns i området. 
Västvatten uppger att de föreslagna byggnaderna i nordöst behöver ses över då de är 
placerade rakt ovanpå kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande 
ledningsrätt (1485K-98/90). Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet.   
Området berörs i dagsläget inte av strandskydd. Dock ligger delar av området inom 100 
meter från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan förväntas infalla över 
området. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området i en ny 
detaljplan.  
Vägarna till de båda fastigheterna förvaltas av Högås-Sund GA:1. Båda fastigheterna 
har andel i föreningen. Föreningen har inte biträtt ansökan. 
 
Projektet kanske inte i första steg genererar nya kollektivtrafikresenärer. 

Samhällsstrukturen via samhällsbyggnadsstrategin kan beskrivas som att den glesas ut 

och kommunens och andras service erbjudande underlättas inte. Avgörandet har framför 
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allt byggt på att Översiktsplanen pekat ut området för bostadsutveckling. Detta är ett 

tungt vägande skäl att ändå acceptera utbyggnad.  

 
Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen, med de 
ovannämnda behoven, ska godkänna att detaljplaneförslag för Högås-Sund 1:78 och 
1:21 upprättas.   
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Högås-Sund 1:78 och 1:21, bilaga 4 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avd för Hållbar tillväxt. 

Expediera till 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



@

Uddevallakommun
Kommunledningskontoret
451 8l Uddevalla

Uddevalla 2020-03-31

Med viinliga hälsningar

HSB Norra Bohuslåin ek. fiir

 

HsB NoRRA eoHusLÄtl
Post- och besöksadress: Norra Drottning garan 23-2s,4sl 31 uddevaila, Vxr: 0s22-986 00, i!&lborusre!@hsb.sehsb.se/norabohuslan Orgnr: 7SgS00_0292, Styretsens säte: Uddevalla

F'öljebrev till begäran om planbesked
Hiirmed inkommer HSN Norra Bohuslåinrn^ed en begäran om planbesked på två fastigheter isundsandvik, uddevalla kommun. De två fastigheteäa Åea beteckningen Högås-sund l:7goch Högås-sund l:2J ges av Solglåintan i udäevalla ekonomisk fiirening men planbeskedsöks av HSB Nona Bohuslåin ekoriomisk ftirening. u"a..t""t"ad åir vd fiir båda ekonomiskafiireningama.

Önskas fler underlag eller fler intyg så återkoppla snarast möjligt till undertecknad.
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Beskrivning ov byggnodsve*els koroklör och ungeförlig omfoltning
Planen ska medge bildandet av 13 st. småhustomter som vardera ska möjliggöra uppförande av ett bostadshus
samt ett garage/carporUförråd. Byggnadsarean (BYA) för bostadshusen begränsas till 100 m2 i 2 plan. Där
markförhållandena medges är önskemål att dårutöver suterrängvåning ska tillåtas. På varje tomt ska även
uppförande av en komplementbyggnad om 35 m2 i 1 plan tillåtas. Komplementbyggnad ska i detaljplanen tillåtas
placeras närmare grannfastigheten än 4,5 meter.
Området har idag ingen enhetligt byggnation varför utformning av tak, val av fasadmaterial och färgsättning m.m.
bör lämnas relativt fritt.
Skiss på tomtindelning med förslag på husplacering bifogas ansökan.
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Fostig hetsbeteckning - odress

Högås-Sund 1:78 & Högås-Sund 1:21
Kontoktperson

Sökonde (fokturomottogore)

HSB Norra Bohuslän ek för
Person/orgonisolionsnummer

Norra Drottningg atan 23-25
Adress

  
E-post

451 31 Uddevalla
Posiodress Fostighetsögore om onnon ön sökonde

Solgläntan i Uddevalla ek för
Mobil16lefon Telefon (öven riktnummer)

 
Mobillelefon Telefon (öven riktnummer)

J Bostöder Hondel Konlor Annoilnduslri/loger

en detaljplan som medger bildandet av totalt 13 st. småhustomter
de avstyckade tomterna är önskemålet att detaljplanen ska medger byggnation av småhusbebyggelse i form av
bostäder samt komplementbyggnader.
Skiss på tomtindelning bifogas ansökan.

syfte/öndo
Sökande tvådepå

4

,/ Siluotionsplon

Plonritning/-skisser

J Fosodritning/-skisser

Fullmokt frön fostighetsögore

lllustrolioner

Projektbeskrivning
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Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked
Uddevalla kommun

@ Sökande och fastighet
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgard inom område som
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som tas ut för planbesked.

@ Åtgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas.

@ Koftfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken softs
boende som avses, antal lägenheter och liknande..
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra
månader.
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på Aet material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift Oåde fcir positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.3O0:-, enligt SCB.

@ Bifogade handlingar
En situationsplan är en karta över området med det
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgaraens storlek, påverkan pä
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

@ Underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte är beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begär beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Upplysningar om den fortsatta handläggningen

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.rlddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 45L 81 Uddevalla kommun eller via e-post
til I kommunledni ngskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32



Avgift
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmåktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida,
www.uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga, Avgift
tas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan,

Ärendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgarO avses projekt som uppfyller samtlioa följande kriterier

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

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

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

Medelstor åt9ärd

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)

Med medelstor åtgärd avses projekt som rnte uppfytler samtlioa kriterier för enkel
åtgara eller som inte uppfytler nåaot av kriterierna för stor åtgara.

stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

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

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

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o äV oVär'rstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 o/o äV ovärlstående belopp.
Äterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 %o av
ovanstående belopp,



 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Högås-Sund 1:78 och 1:21 

 
Begäran avser: Upprätta ny detaljplan för bostäder 
 
Sökande: HSB Norra Bohuslän ekonomisk Förening  
Adress: Norra Drottninggatan 23–25, 451 31 Uddevalla  
Datum: 2020-05-14 
Fastighet: Högås-Sund 1:78 och 1:21    
 
Syfte och innehåll 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 
har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 
och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 
förutsättningar vi känner till idag. 
 
  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt)  
Måldokument:  
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 
Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 
 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området redovisas i 
ÖP som möjligt att prövas för förtätning. Bedömningen är att ansökan om planbesked följer 
ÖPs intensioner. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 
vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 
en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 
kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 Exploatören vill uppföra 13 småhus i anslutning till befintligt småhusområde och därmed 
förstärker projektet delvis befintlig bostadstyp i området. Bostadstypen småhus är vanligast på 
landsbygd vilket innebär att mål som bostäder för alla och bostäder för särskilda grupper blir 
svårare att nå.  Projektet bidrar i begränsad omfattning till att nå de bostadspolitiska målen. 
 
Bedömningen är att projektet tillför ett mindre antal nya bostäder men bidrar i låg grad till de 
bostadspolitiska målen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 
kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 
på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 
på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 
attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 
skillnad.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Planeringsprinciperna för kustzonen medger nybyggnation i områden med kommunalt V/A 
eller där annan godkänd V/A-lösning kan tillämpas. Byggnation ska ansluta till redan befintlig 
bebyggelse och anpassas till områdets karaktär. Detaljplaner bör alltid göras i ett sammanhang 



så att lämpligheten prövas utifrån en helhetssyn. Förutom VA-frågan ska faktorer som behov 
av nya gång- och cykelvägar, avstånd till kollektivtrafik liksom andra faktorer vägas in för att 
värdera om projektet ur ett kommunalekonomiskt helhetsperspektiv bidrar till önskad 
utveckling. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: Föreslaget projekt strider 
inte mot planeringsprinciperna men bidrar i låg utsträckning till en ur hållbarhetsaspekterna 
önskvärd utveckling. Kommunens glesa samhällsstruktur förstärks vilket leder till ökade 
kostnader för samhällsservice, ökade transportbehov och sämre miljö- och 
energikonsekvenser.  Kommunens resurser tillvaratas inte på mest fördelaktigt sätt. 
 
     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 
kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 
god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 
levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 
bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 
också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Enligt kommunens övergripande miljömål ska kommunen bland annat hushålla med natur- 
och kulturresurser samt verka för en god bebyggelse med inriktning att minska 
transportbehovet.  
Detta projekt bidrar till att exploatera ett naturområde och till ökat behov av transporter. 
Bedömning är därför att detta projekt inte stämmer överens med kommunens övergripande 
miljömål. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten  
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Föreslagna byggnader i nordöst behöver ses över då de ser ut att vara placerade rakt ovanpå 
kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande ledningsrätt (1485K-98/90). 
Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet.  Hur anslutning av fastigheterna i sydöst 
görs får studeras närmare i ett senare skede med hänsyn av höjdsättning, huruvida det behöver 
pumpas eller annan lösning. 
 
Spillvatten: 
Kapacitetsmässigt ok, inga kommentarer. 
 
Dricksvatten: 
Kapacitet finns, Västvatten rekommenderar en större dimension efter servisen på tomterna på 
högre sidan (hus 9 - 11), servisen är PEM 40.  



 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Terrängen för tilltänkt bostadsområde är relativt kuperat och angränsar till befintlig 
bebyggelse. Förslaget innebär att delar av marken hårdgörs. Dock antas att påverkan är 
överskådlig. Dagvattenhanteringen behöver utredas i ett framtida planarbete. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

4d. Översvämning, SBF (planering)  
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den sydöstra delen av det aktuella området har en lägsta punkt på ca 8 meter över havet och 
är följaktligen inte inom någon riskzon för höjning av havsvattennivåer. Även tillfartsvägen 
från norr påverkas inte av översvämningen.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Attraktiva och varierande boenden bidrar till utveckling och tillväxt i Uddevalla Kommun. 
Med detta sagt skall man i det långsiktiga perspektivet vara noga med kulturmarker och 
värden som bidrar över tid. Av samma skäl ta hänsyn till dessa vid etableringen. Lösningar för 
avlopp och VA finns. Småhus – totalt 235m2. 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Denna projektering ger i sin ringa omfattning inte effekten av krav på ökad servicenivå men 
kan sammantaget med övriga exploateringar inom området ge en samlad effekt som förändrar 
kravbilden. Det planeras inte för kommunala verksamheter i området. Utspridd exploatering 
på landsbygd underlättar inte för kommunen att tillhandahålla offentlig kommunal service. 
 



Bedömningen är att projektet inte överensstämmer med kommunens planer för 
tillhandahållande av service 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5c. Offentlig service, BoU  
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5d. Offentlig service, ST  
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 
annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5e. Offentlig service, KoF  
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  
- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  
- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 
och analogt  
- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  
- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 
det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 
planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 
projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 
och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 
offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
Projektet sett i ett sammanhang med andra exploateringar inom området kan leda till att 
behovet av offentlig service ökar. Utspridd exploatering på landsbygd underlättar inte för 
kommunen att tillhandahålla offentlig service (se kriterium 5b).  

Den tänkta bostadsexploateringen ligger cirka 15 km från kommande offentlig service i 
Källdal. Kollektivtrafikförbindelse finns, men tar i de flesta fall över en timme. 



Projektet är således inte i linje med måldokument om ökad tillgänglighet till service och 
utbud. Bedömningen är därför att projektet inte överensstämmer med mål om 
tillhandahållande av service.  

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  -  
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
Trafikförordningen 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga synpunkter, enbart enskilda vägar i området. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

 
6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  

Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 
skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 
utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 
förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 
service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 
regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 
sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 
varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 



inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 
eller kollektivtrafik.  

Ställningstagande utifrån måldokument 

:Föreslaget projekt är beläget på sådant avstånd från kollektivtrafikens hållplatser på väg 160 
att kollektivtrafik inte kommer att vara ett primärt transportval för boende i de nya bostäderna.  

Exploateringen påverkar målsättningen om ökad andel hållbart resande och negativt.  

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 Exploateringen påverkar målsättningen om ökad andel hållbart resande och negativt.  

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 
Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF  
Måldokument:  
•Nationella mål för friluftsliv  
•Fördjupad översiktsplan  
•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  
- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  



- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 
och analogt  
- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  
-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 
naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
 
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 
fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 
det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 
mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 
bostadsområde.   
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 
mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 
ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 
”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 
mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 
bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  
 
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 
ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 
på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 
kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 
till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
  God tillgång till naturmiljöer för boende i den planerade nybebyggelsen. Det finns dock en 
risk för bilberoende då det är bristfällig gång- och cykelväg till offentlig service eller andra 
målpunkter i Herrestad/Centrum.  

Platsen är inom riksintresse för högexploaterad kust vilket innebär att exploatering får ske 
endast om det inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Enligt nu gällande ÖP 
kan kustzonen inrymma viss nybebyggelse förutsatt att kunskap och aktsamhet präglar 
placering, formgivning och färgsättning. Kustzonens natur- och kulturvärden måste beaktas.  
 
Projektet tar mark som i dagsläget används aktivt som en levande rekreationsyta, i form av 
lekplats samt en bollplan. Detta pekar på ett behov av sådana ytor i området. Det bör därför 
ske en intresseavvägning mellan vikten av tillgången till mötesplatser och rekreationsyta 
vilket är viktigt utifrån kriteriets mål om folkhälsa och barn- och ungdomsperspektiv, och 
ianspråktagande av mark för kompletteringsbebyggelse.   
 
Ärendet skulle stärkas om ersättningsytor för rekreation togs i beaktande.   
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -  
 
 
 



10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande)  
Måldokument:  
Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
Trafikförordningen 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den enskilda vägen går i kuperad terräng och är både smal och krokig. I ansökan ser flera av 
de föreslagna fastigheterna ut att ha direktutfart till vägen. De fastighetsägarna kommer då att 
bli tvungna att behöva backa ut på en väg och samtidig ha mycket begränsade siktlängder. 
Fastighetsindelningen bör justeras så att trafiksäkerheten på vägen inte lidande. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Oklar geoteknisk status. Det är mycket sannolikt att det är nödvändigt att genomföra en 
geoteknisk- och en bergteknisk utredning för att säkerställa områdets lämplighet för sitt 
ändamål. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet)  
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
         Miljöbalken 10 kap 
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Buller 
Troligtvis behövs en bullerutredning om hur trafik till nya planområdet påverkar befintlig 
bebyggelse. Av vikt i detaljplan.  
 
Förorenad mark 
Det finns inga kända markföroreningar, men det bör utföras en undersökning avseende diffus 
luftburen deposition. Av vikt i detaljplan. 
 
Strandskydd 
Delar av området ligger inom 100 m från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan 
förväntas infalla över området. Denna undersökning bör vara den första som görs i 



planarbetet. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området i ny 
detaljplan.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande)  
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det finns inga dokumenterade högre naturvärden i området. Vid en förändrad 
markanvändning bör en naturvärdesinventering (NVI) utföras och områdets ev funktion som 
spridningskorridor/grönstruktur bör också bedömas.  
 
Det bör utredas hur området nyttjas av närboende och allmänhet för att se om det finns värden 
för friluftsliv och rekreation som kan behöva beaktas vid en ev planläggning. En del av 
området är planlagt sedan innan, planen ser ut att ange "allmänt område" och det området har 
då avsetts att bevaras för allmänheten.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur)  
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Enligt nu gällande ÖP kan kustzonen inrymma viss nybebyggelse förutsatt att kunskap och 
aktsamhet präglar placering, formgivning och färgsättning. Av det skälet och utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv bör sådana gestaltningsfrågor inkluderas i ett eventuellt planarbete. 
Bebyggelsen bör anpassas efter terrängen.  
 
Platsen är nära det gamla färjeläget som är behandlat i Kulturmiljövårdsprogram. Programmet 
anger bl.a att tillfartsvägarnas nuvarande utseende ska bevaras.  

Skyddszonen tillhörande fornlämningen bör beaktas i kommande process.  

I ett planarbete kan man med fördel beakta möjligheter att informera om platsens historia 
utifrån närhet till fornlämning och till det gamla färjeläget.   

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

 



11d. Stadsmiljö, SBF (planering)  
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Tilltänkt planområde är utpekat i gällande översiktsplan som ”Utredningsområde för 
förtätning för boende-småorter”. I direkt anslutning till det aktuella området finns det en 
etablerad sammanhållen bebyggelse. Skissen i ansökningen visar en genomtänkt disponering 
av marken med en anpassad storlek av enbostadshus som skulle smälta in i området. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 
  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 
  
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 
att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 
mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 
verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 
flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till 
kapital-, drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de 
kan genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern 
exploatör för en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de 
anläggningskostnader, kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

 
 
 
 
 
 



13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier? 
 
 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2019/00866  

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur 
effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 
finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   
Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 
behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 
effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 
befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 
kommer att prioriteras vid beslut om medel.   
Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 
effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 
beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 
beslut i kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en ansökan till effektiviseringsfonden.  
Ansökan avser implementering av digitalt system för båtplatsuthyrning, till en kostnad 
av 45 tkr.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02. 
Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2020-03-25, dnr SBN 2020/00245 
 

Beslut 

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 45 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden 
 
 
Vid protokollet 
Bengt Adolfsson 
 
Justerat 2020-06-09 
Christer Hasslebäck (UP), Anna-Lena Heydar (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-10 av 
Annika Thorström 
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Handläggare 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur 

effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 
finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   
Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 
behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 
effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 
befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 
kommer att prioriteras vid beslut om medel.   
Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 
effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 
beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 
beslut i kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en ansökan till effektiviseringsfonden.  
Ansökan avser implementering av digitalt system för båtplatsuthyrning, till en kostnad 
av 45 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02. 
Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2020-03-25, dnr SBN 2020/00245 

Förslag till beslut  

Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 45 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden 
 

Ärendebeskrivning 

Trafik och förvaltningen har i syfte att förenkla och effektivisera processen - 
båtplatsuthyrning och därefter har enheten tittat på ett digitalt system för att kunna 
automatisera processen och minska administration för vår egen personal samt att 
förenkla och erbjuda bättre service till kunden som vill hyra båtplats. Ansökan avser 45 
tkr ur effektiviseringsfonden till ett digitalt system (Hamnsystem.se) for att digitalisera 
processen av båtplatsuthyrning. 
Idag hanteras båtplatsuthyrningen till största del av kontaktcenter som avsätter ca tre 
personer under sommaren och under båtsäsongen l5 april - l5 oktober inkommer 
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många samtal till kontaktcenter angående till exempel lediga platser eller hur man hyr 
en båtplats. Förvaltare lägger varje vecka tid på administration samt att 
ekonomiavdelningen i början av året fakturerar alla de 600 båtplatserna som Uddevalla 
kommun förvaltar. Med systemet minimeras administrationen till minimal 
handpåläggning för vår egen personal och kunden kan själv leta ledig plats (efter tex 
storlek på sin båt), få en prisuppgift direkt. Systemet bygger själv upp ett kösystem som 

automatiskt skickar in nästa person i kön till rätt plats - detta sker utan någon större 
handpåläggning av kontaktcenter. 
Effektiveringsgraden av att införa ett sådant här system, bedöms vara att tiden som, 
framförallt kontaktcenter lägger ner på att administrera, samt att per telefon guida in 
kunderna till tex rätt brygga, kommer att minska med minst 20-25 %.. 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr SBN 2020/00245  

Ansökan ur effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har avsatt 45 mkr under 2020 till en effektiviseringsfond. Ur 
fonden kan nämnderna söka medel för att finansiera satsningar som görs för att på sikt 
minska kostnaderna. Ansökningarna ska godkännas av nämnden för att därefter skickas 
till Kommunstyrelsen för slutligt beslut om finansiering. Ansökningar kan göras 
löpande under 2020 med start under hösten 2019. Följande ansökning ska nämnden ta 
ställning till - digitalt system för bålplatsuthyrning 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Ansökan om digitalisering av båtplatsuthyrning 2020-02-19     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  ansöka om 45 tkr ur effektiviseringsfonden för projektet digitalt system för 
båtplatsuthyrning 
 
 
 
Vid protokollet  
Aya Norvell  
  
Justerat 2020-04-21 av  
Mikael Staxäng  
Roger Johansson  
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21  
Ola Löfgren   
  
Skickat 2020-04-28 till  
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon 0522 – 69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Ansökan ur effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har avsatt 45 mkr under 2020 till en effektiviseringsfond. Ur 
fonden kan nämnderna söka medel för att finansiera satsningar som görs för att på sikt 
minska kostnaderna. Ansökningarna ska godkännas av nämnden för att därefter skickas 
till Kommunstyrelsen för slutligt beslut om finansiering. Ansökningar kan göras 
löpande under 2020 med start under hösten 2019. Följande ansökning ska nämnden ta 
ställning till - digitalt system för bålplatsuthyrning 
 
   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25 
Ansökan om digitalisering av båtplatsuthyrning 2020-02-19      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  ansöka om 45 tkr ur effektiviseringsfonden för projektet digitalt system för 
båtplatsuthyrning 
 
   

Ärendebeskrivning 

Trafik och förvaltningen har i syfte att förenkla och effektivisera processen – 
båtplatsuthyrning och därför har enheten tittat på ett digitalt system för att kunna 
automatisera processen och minska administration för vår egen personal samt att 
förenkla och erbjuda bättre service till kunden som vill hyra båtplats. Ansökan avser 45 
tkr ur effektiviseringsfonden till ett digitalt system (Hamnsystem.se) för att digitalisera 
processen av båtplatsuthyrning.  
 
Idag hanteras båtplatsuthyrningen till största del av kontaktcenter som avsätter ca tre 
personer under sommaren och under båtsäsongen 15 april – 15 oktober inkommer 
många samtal till kontaktcenter angående till exempel lediga platser eller hur man hyr 
en båtplats. Förvaltare lägger varje vecka tid på administration samt att 
ekonomiavdelningen i början av året fakturerar alla de 600 båtplatserna som Uddevalla 
kommun förvaltar. Med systemet minimeras administrationen till minimal 
handpåläggning för vår egen personal och kunden kan själv leta ledig plats (efter tex 
storlek på sin båt), få en prisuppgift direkt. Systemet bygger själv upp ett kösystem som 
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automatiskt skickar in nästa person i kön till rätt plats – detta sker utan någon större 
handpåläggning av kontaktcenter. 
Effektiveringsgraden av att införa ett sådant här system, bedöms vara att tiden som, 
framförallt kontaktcenter lägger ner på att administrera, samt att per telefon guida in 
kunderna till tex rätt brygga, kommer att minska med minst 20–25 %. 
  
Inköp av det digitala systemet (Hamnsystem.se) är i inledningsskedet 45 tkr. Därefter 
betalas en årlig kostnad på 39kr för plats/kö plats och det tillkommer kostnader för 
transaktionsavgifter och avgift för betalningssätt. Ansökan avgränsas till 45 tkr, den 
årliga kostanden bedöms kunna hanteras genom hyresintäkter för varje båtplats. 
 
 
 
Aya Norvell Malin Witt 
Tf. förvaltningschef Utvecklare 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

 

UDDEVALLA KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TEKNISKA AVDELNINGEN 

Trafik och Förvaltning 

 

 
 

 
 
2020-02-19 
 
EFFEKTIVISERINGSFONDEN 2020 

 
 
 

 

   
    

    

 

 
 

Ansökan effektiviseringsfond –  

digitalisering av båtplatsuthyrning 

 
Syfte 
I syfte att digitalisera, effektivisera samt att förenkla, dels för våra 
medborgare som hyr eller vill hyra båtplatser av oss men också för vår 
egen personal, har jag som förvaltare sökt av marknaden för ett digitalt 
verktyg/system för att hjälpa oss med detta.  
 
 
Tidsplan 
Vid ett eventuellt beslut av inköp, kommer vi att fastställa en tidplan. 
Men enligt leverantören av systemet, kan dom påbörja arbetet med att 
lägga in alla vår ca 600 båtplatser, tämligen omgående. Och därefter få 
upp system i drift genom vår hemsida. 
 
Kostnadskalkyl för förändringen från start till mål (effekt) 
Kostnaden för systemet är i ett inledningsskede 45 tkr, detta innefattar 
uppsättning av hemsidan med alla båtplatser, administratörsgränssnittet 
och rapporter. Därefter är det en årlig kostnad på 39 kr per plats/köplats. 
Det tillkommer även kostnader för: 
 

 Transaktionsavgift 3% 
 

 Vid kortbetalning 1,4% + 1,8 kr/köp 
 

 Vid swish-betalning 1% 
 

 SMS 1 kr 
 

Däremot avgränsar vi ansökan till enbart 45 tkr, den årliga kostanden kan 
vi hantera genom våra hyresintäkter för varje båtplats. 
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Driftskostnadskalkyl före och efter 
Kostanden för nuvarande arbete med båtplatsuthyrningen, är svår att 
bedöma. Merparten av arbetet med själva uthyrningen och det mesta av 
administrationen, sker genom Kontaktcenter. Där har man avsatt tre (3) 
personer för att under sommaren, lägga större delen av sin arbetstid på 
hanteringen av båtplatserna. Under båtsäsongen, 15 april till 15 oktober, 
får kontaktcenter ta emot väldigt många samtal, ang. tex lediga platser 
eller hur man hyr en båtplats, per dag. Samtal, där kunden själv hade 
kunnat få svar på sina frågor genom ett digitalt system till att hyra platsen 
själv genom systemet. Dessutom många gånger snabbare och smidigare 
än att behöva ringa in till kontaktcenter. 
 
Utöver kontaktcenter, så lägger förvaltare av båtplatserna ett antal timmar 
i veckan på administration, detta hade kunnat minskas till ett minimum 
med ett digitalt system. Ekonomiavdelningen behöver också avsätta en 
hel del tid, i början av varje år, för att fakturera alla 600 stycken 
båtplatser. Vid ett inköp skulle tiden för fakturering minska till nästan 
noll, då betalning i så fall skulle ske direkt vid bokning. 
 
Ser man till effektiveringsgraden av att införa ett sådant här system, är 
min bedömning att tiden som, framförallt KC, lägger ner på att 
administrera, samt att per telefon guida in kunderna till tex rätt brygga, 
kommer att minska med minst 20–25 %. 
 
En viss administration kommer givetvis fortfarande att behövas. Men allt 
från att kunden själv kan leta ledig plats (efter tex storlek på sin båt), få en 
prisuppgift direkt, till att systemet själv bygger upp ett kösystem som 
automatiskt skickar in nästa person i kön till rätt plats, sker utan någon 
större handpåläggning av kontaktcenter. 
 
Nyttokalkyl  
Ekonomi – kostnaden för systemet är 45 tkr.  
 
Efter ett ev. inköp av Hamnsystem.se, som systemet (företaget) heter, 
hanterar systemet samtliga moment som en kund behöver gå igenom för 
att hyra en båtplats av Uddevalla kommun. Kunden söker själv upp den 
brygga/plats denna är intresserad av, sorterat efter storlek på sin båt, 
betalar båtplatsen direkt, genom Swish eller kortbetalning (ingen 
fakturahantering kommer att behövas). Därefter löper det på tills nästa år, 
när kunden får ett e-postmeddelande och SMS om att förnya betalningen 
av sin plats. I bakgrunden sker det en viss administration, i form av att tex 
godkänna respektive kund. Men jämfört med nuläge så skulle det bli en 



  
 

 

 
 

 
  
 

 
3 (3) 
 

 

    

     

     

 
 
 

väldigt stor förbättring och tidsbesparing, för alla som hanterar och 
arbetar med båtplatserna.  
En av många fördelar med systemet är det automatiska uppbyggnaden av 
ett kösystem, där nästkommande i listan för respektive brygga, blir 
erbjuden en plats (per e-post samt SMS).  
 
Arbetsmiljö – ser man på arbetsmiljöperspektivet, så kommer 
arbetsbelastningen på kontaktcenter, men även på alla som är inblandade i 
hanteringen av båtplatserna, att minska avsevärt. Utöver detta kommer vi 
att kunna erbjuda kunden en betydligt bättre service och tydlighet. 
 
Sammanfattningsvis möter detta kommunens anslag om utökat 
digitalisering och (på sikt) automatisering.   
  
 
 
Uddevalla 19 februari 2020 
 
 
 
Peter  Fridlund 
Gatuingenjör 
Trafik och Förvaltning 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00245  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:389 har inkommit med begäran om planbesked. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden skriver i 
sin ansökan att de avser skapa 28 – 46 nya bostäder fördelat på 12–14 friliggande villor 
på tomter om ca 1000 kvm med utsikt över havstensfjorden samt 16–32 
bostadsrättslägenheter i parhus och kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, det vill säga 
300 – 600 kvm per tomt per bostad. 
Sökanden beskriver att arkitektur, och skala anpassas till natur och befintlig karaktär i 
Bohuslän och Ammenäs med träfasader och sadeltak med takkupor.  

Området omfattas av detaljplan 1485K-P2002/11. I detaljplanen anges den västra delen 
i detaljplanen, den del där sökanden vill anlägga friliggande villor, som allmän plats, 
park. Den östra delen som sökanden vill anlägga bostadsrättslägenheter är en mindre del 
planlagd som allmän plats, park. Större delen av det området är inte planlagt. 

Det är förenligt med översiktsplanens intentioner för Fräknestranden att den västra 
delen av planområdet förtätas så länge inte andra viktiga värden påverkas negativt, 
vilket bör belysas vidare i ett eventuellt planarbete. Förtätningen förstärks av nytagna 
beslut om att uppföra F-6 skola i närområdet, varvid ett kompletterande bostadsbestånd 
stödjer förtätningen. 
Den östra delen av planområdet, dock med vägområde och befintligt bostadsområde 
som skär av nämnda del, klassas i en större helhet som jordbruksmark i kommunens 
inventering av jordbruksmark och bör inte bebyggas. 

Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 
godkänna att detaljplaneförslag för Ammenäs 1:389 upprättas.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ammenäs 1:389 upprättas, 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 35 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-07 
Jarmo Uusitalo, Niklas Moe 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-07 intygar 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:389 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden skriver i 
sin ansökan att de avser skapa 28 – 46 nya bostäder fördelat på 12–14 friliggande villor 
på tomter om ca 1000 kvm med utsikt över havstensfjorden samt 16–32 
bostadsrättslägenheter i parhus och kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, det vill säga 
300 – 600 kvm per tomt per bostad. 
Sökanden beskriver att arkitektur, och skala anpassas till natur och befintlig karaktär i 
Bohuslän och Ammenäs med träfasader och sadeltak med takkupor.  

Området omfattas av detaljplan 1485K-P2002/11. I detaljplanen anges den västra delen 
i detaljplanen, den del där sökanden vill anlägga friliggande villor, som allmän plats, 
park. Den östra delen som sökanden vill anlägga bostadsrättslägenheter är en mindre del 
planlagd som allmän plats, park. Större delen av det området är inte planlagt, se bilaga 
2. 

Det är förenligt med översiktsplanens intentioner för Fräknestranden att den västra 
delen av planområdet förtätas så länge inte andra viktiga värden påverkas negativt, 
vilket bör belysas vidare i ett eventuellt planarbete. Förtätningen förstärks av nytagna 
beslut om att uppföra F-6 skola i närområdet, varvid ett kompletterande bostadsbestånd 
stödjer förtätningen. 
Den östra delen av planområdet, dock med vägområde och befintligt bostadsområde 
som skär av nämnda del, klassas i en större helhet som jordbruksmark i kommunens 
inventering av jordbruksmark och bör inte bebyggas. 
 
Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 
godkänna att detaljplaneförslag för Ammenäs 1:389 upprättas.     
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ammenäs 1:389 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:389 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden skriver i 
sin ansökan att de avser skapa 28 – 46 nya bostäder fördelat på 12–14 friliggande villor 
på tomter om ca 1000 kvm med utsikt över havstensfjorden samt 16–32 
bostadsrättslägenheter i parhus och kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, det vill säga 
300 – 600 kvm per tomt per bostad. 
Sökanden skriver vidare i sin ansökan att komplettera Ammenäs med villor och 
lägenheter i parhus och kedjehus skulle göra det möjligt att bo kvar på Ammenäs även 
för dem som behöver en mindre bostad efter att t.ex. barnen flyttat hemifrån eller att 
man blivit ensamstående. Sökanden kan även tänka sig att pröva seniorboende (+55) om 
efterfrågan finns. Sökanden beskriver att arkitektur, och skala anpassas till natur och 
befintlig karaktär i Bohuslän och Ammenäs med träfasader och sadeltak med takkupor.  
 
Området omfattas av detaljplan 1485K-P2002/11. I detaljplanen anges den västra delen 
i detaljplanen, den del där sökanden vill anlägga friliggande villor, som allmän plats, 
park. Den östra delen som sökanden vill anlägga bostadsrättslägenheter är en mindre del 
planlagd som allmän plats, park. Större delen av det området är inte planlagt, se bilaga 
2. 

Det är förenligt med översiktsplanens intentioner för Fräknestranden att den västra 
delen av planområdet förtätas så länge inte andra viktiga värden påverkas negativt, 
vilket bör belysas vidare i ett eventuellt planarbete. Förtätningen förstärks av nytagna 
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beslut om att uppföra F-6 skola i närområdet, varvid ett kompletterande bostadsbestånd 
stödjer förtätningen. 
Den östra delen av planområdet, dock med vägområde och befintligt bostadsområde 
som skär av nämnda del, klassas i en större helhet som jordbruksmark i kommunens 
inventering av jordbruksmark och bör inte bebyggas. 
 
Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 
godkänna att detaljplaneförslag för Ammenäs 1:389 upprättas.     
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, bilaga 3 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avd för Hållbar tillväxt. 

Expediera till 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



DNR KS 2020/00245 Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389  

KOMPLEMENT till Begäran om planbesked för del av Ammenäs 1:389 med anledning av 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27 ”att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för en dialog med sökande om att undanta den östra delen från 
planbeskedsansökan eftersom den består av brukningsvärd jordbruksmark.” 

Sökanden går Kommunstyrelsen till mötes och undantar den östra delen från 
planbeskedsansökan.  

Allt annat lika, i linje med Samhällsplaneringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-
05-05, så omfattar begäran om planbesked för fastigheten Ammenäs 1:389 att upprätta 
planavtal för att pröva komplettering av Fjordnära bostäder i form av ca 12 - 14 friliggande 
villor, i områdets västra del. Fastigheten Ammenäs 1:389 omfattar totalt ca 340 000 kvm 
naturmark inkl. områdets gatunät och åkerlotten.  

Lika ursprunglig begäran om planbesked föreslås även att i planarbetet pröva möjligheten 
att ge planstöd för att justera ett tiotal fastighetsgränser i linje med befintliga boendes 
önskemål. 

Undantagen del från planbeskedsansökan: 

Den östra delen som undantas från planbeskedsansökan omfattar en åkerlott om ca 1,4 ha som legat 
i träda och inte brukats på minst 12 år. Åkerlotten är för liten för att erhålla EU bidrag (gränsen går 
vid 4 ha). Åkerlotten är omgiven av gatumark och bostäder och angränsar samtidigt till en större 
åkermark öster om Ammenäsvägen - som delar jordbruksmarken - utöver ägandegräns. Åkerlotten i 
Ammenäs 1:389 har i kommunens översiktsplan klassats som brukningsvärd, som del i större 
sammanhängande jordbruksmark. Lantmäteriet har troligtvis gjort bedömningen att marken skulle 
utvecklas i en framtid då adresserna Ammenäsvägen 9 - 15 reserverats mellan bostäderna på 
Ammenäsvägen 7 och 17. 

Då den östra delen undantas från planbeskedsansökan, så utgår även de livskvaliteter som 
planerades på åkerlotten: växthus/orangeri, utegym samt alternativa boendeformer i form av Brf 
med bostäder i parhus/kedjehus som var tänkta att öka möjligheterna att bo på Ammenäs under alla 
skeden av livet, även efter barnen lämnat boet och en blivit ensamstående, eller en vill flytta 
hemifrån men bo kvar i området. 

Om kommunens prioriteringar eller syn på brukningsvärd mark med avseende på det specifika 
markområdet mellan Stångevägen och Ammenäsvägen ändras framgent är sökande öppen för att 
inkomma med ny begäran om planbesked, eller utöka planområdet, för att i denna del pröva 
möjligheten att utveckla de livskvaliteter som planerades på åkerlotten. I sådana fall självklart i 
samklang med jordbruksverkets stödverktyg för Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden. 

 

Mvh, , Ammenäs 2020-06-02 

Bilaga: Åkerlott kommunens kartering - Illustration av delområde som utgår från begäran om 
planbesked med dess sammanhang i fastigheten Ammenäs 1:389 och kommunens kartering 
av jordbruksmark. 





Fjordnära bostäder, Ammenäs, ansökan om planbesked 

Bilaga Projektbeskrivning, Situationsplan, Illustrationer

SYFTE

Syftet med ny detaljplan är att komplettera Ammenäs med nya Fjordnära bostäder i varierade 
boendeformer.

Ammenäs har gått från att vara ett sommarstugeområde till ett område för permanent‐boende. 
Befintlig bebyggelse består till 100% av fristående villor på minsta tomtstorlek om 1000 kvm enligt 
gällande detaljplaner. Alternativa boendeformer saknas.

Ammenäs folkmängd var 603 personer 2018. Av dessa var 121 personer över 65 år, 315 mellan 20‐
64 år och 167 barn och ungdomar 0‐19 år. Att komplettera Ammenäs med villor och lägenheter i 
parhus och kedjehus skulle göra det möjligt att bo på Ammenäs även för de som behöver en 
mindre bostad efter att t.ex. barnen flyttar hemifrån eller man blivit ensamstående med/utan 
barn. Inslag av seniorboende (+55) kan prövas om efterfrågan finns. Nya bostäder i föreslagna 
lägen skulle även bidra till Uddevallas attraktionskraft som bostadsort med Fjordnära boende.

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattar totalt 28‐46 nya bostäder. Dessa fördelas på 12‐14 friliggande villor på tomter 
om ca 1000 kvm med utsikt över Havstensfjorden, samt 16‐32 bostadsrättslägenheter i parhus och 
kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, dvs. 3‐600 kvm tomt per bostad. 

ARKITEKTUR OCH SKALA

Arkitektur och skala anpassas till natur och befintlig karaktär i Bohuslän och Ammenäs med 
träfasader och sadeltak med takkupor. Föreslagen skala är 2 våningar med möjlighet till 
loft/takvåning.

Boendekvaliteter såsom utblickar mot naturen och Havstensfjorden, balkonger, altaner och 
inglasade uterum prioriteras.

MÖTEN, HÄLSA OCH REKREATION

Växthus/orangeri som gemensam lokal för odling och umgänge, samt utegym, naturlek och odling 
etableras på jordbrukslott med registrerad fornlämning.

NÄRSERVICE

Närmaste köpcentrum är Torp och Uddevalla centrum nås med bil på ca 10 minuter.

FÖRSKOLA & SKOLA

Utbyggd förskola/skola i Forshälla/Ammenäs finns med i Barn‐ och Utbildningsnämndens plan för 
2023‐24. Planbesked har beviljats för att pröva detta. I dagsläget åker barn skolbuss till Forshälla 
skola.

KOMMUNALT VA, EL‐ och FIBERNÄT

Kommunalt VA, El‐ och Fibernät finns framdraget i närheten av all ny bostadsbebyggelse.
1



28‐46 fjordnära bostäder på Ammenäs översikt

12‐14 villor Gamla Stångevägen och Stångenskogsvägen

16‐32 Brf lägenheter i par‐ & kedjehus Ammenäsvägen

Stångenvägen till Stångeskogsvägen och Gamla Stångevägen,     Ammenäsvägen 9‐15

Topografin gör att nya bostäder kan få havsutsikt 
utan att befintliga bostäders utsikt blockeras. 
Kommunalt VA, el och fibernät finns framdraget i 
gator nära nya bostäder 

2



Brf Hallonlunden 16‐32 lägenheter – Situationsplan, Illustrationer

Orangeri

Naturlek
Utegym

Odling

Referens: Radhus i Levanger, Norge

Referens: Brf Lillsjön, Bromma

Nya bostäder på icke planlagd mark. 

Mellan Ammenäsvägen 7 och 17 har 
lämnats en lucka med adresser, som om 
Lantmäteriet förutsett framtida 
utbyggnad av bostäder här.

Kommunalt VA, el och fiber finns 
framdraget i Ammenäsvägen. Nya 
bostäder kan anslutas till befintlig 
vägsamfällighet.

Endast en ny infart från Ammenäsvägen
behövs, då norra infarten kan 
samlokaliseras med befintlig infart till 
Ammenäsvägen 19.

Föreslagen tomtstorlek är ca 1200 kvm 
för 2‐4 lägenheter i parhus/kedjehus. 
Tanken är att arkitektur och skala inte ska 
påverkas nämnvärt om byggrätt används 
för 4 eller 2 lägenheter och att ny 
bebyggelse ska passa väl in med befintlig 
skala för villabebyggelse på Ammenäs.

På mark med identifierad fornlämning 
föreslås inga nya bostäder. Istället 
planeras marken för odling, naturlek och 
utegym.

Topografin gör att befintliga bostäder ser över och förbi 
ny bebyggelse.
Befintlig bostad på ofri grund.
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12‐14 villor med utblick mot Havstensfjorden

12‐14 villor längs 
Stångeskogsvägen och 
Stångevägen med likartade 
byggrätter som befintliga 
detaljplaner på Ammenäs. 
Illustrerade tomtstorlekar är 
ca 1000‐1400.

Topografi gör att alla kan få 
havsutsikt utan att blockera 
utsikt för ovanförliggande 
hus.

Husen kan placeras på 
tämligen plan mark.

Nya angöringsgator (ca 
150m) anläggs inom 
kvarters‐ och tomtmark och 
bekostas av projektet.

Nya bostäder ansluts till 
befintliga vägsamfälligheter 
och bidrar till dess kostnader 
för förvaltning och underhåll.

Parkering ordnas inom 
tomtmark i linje med 
Ammenäs parkeringsnorm.  

Bostäderna ansluts till 
kommunalt VA, el och fiber 
som är framdraget i 
närliggande gator.

Genomförandetiden för 
gällande detaljplan gick ut 
2007‐06‐30. Tomtmarken är 
en del av Ammenäs 1:389, 
ägs och förvaltas av Elisabeth 
Magnusson. 
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FASTIGHET OCH MARKÄGARE

Efterfrågad bostadsutveckling ligger inom delar av fastigheten Ammenäs 1:389 som ägs och 
förvaltas av Elisabeth Magnusson.

PLANSITUATION

Nya bostäder ligger dels inom detaljplan Forshälla nr 2 FO Ä2, dels inom icke planlagd mark. 
Den icke planlagda marken utgörs av en liten jordbrukslott som legat i träda och vissa år 
använts till att ta hö. Inom ca hälften av marken finns registrerad fornlämning. Här föreslås 
ingen ny  bebyggelse utom växthus/orangeri. Lantmäteriet har lämnat en lucka mellan 
adresserna Ammenäsvägen 7 och 17, som om man tagit höjd för framtida bostadsutveckling 
här.

Genomförandetiden för nu gällande detaljplan FO Ä2 gick ut 2007‐06‐30. Detaljplanen 
omfattar tillägg till planbestämmelser tillhörande byggnadsplan fastställd av länsstyrelsen 19 
juni 1958 för fritidsbebyggelse. I samband med utdragning av kommunalt VA utökades 
byggrätterna för att möjliggöra utveckling av permanentbostäder. Detaljplanen har därefter i 
delar upphävts till förmån för nya byggrätter i bl.a. detaljplan FO113 och FO107.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

2017 ansökte Elisabeth Magnusson om detaljplaneändring i syfte att få planstöd för en rad 
mindre markregleringar som efterfrågats av befintliga bostadsägare. Ansökan avslogs 2017‐
09‐27 baserat på tjänstemännens motivering att önskemål om markregleringar inte innebär 
samhällsnytta i form av t. ex nya byggrätter för bostäder. Samtidigt bekräftades att det finns 
förståelse för tomtägarnas önskemål. Fem politiker yrkade på att godkänna 
detaljplaneförslaget. Markregleringarna som omfattades av ansökan har i de flesta fall 
”annekterats” privatiserats ‐ i vissa fall ända sedan 40 talet, i strid med detaljplanen. Denna 
ansökan avser primärt ny detaljplan för 28‐44 bostäder, men tar samtidigt höjd för att pröva 
inkludera efterfrågade markregleringar i ny detaljplan.

GATOR

Samtliga befintliga gator i anslutning till planerade bostäder förvaltas genom 
vägsamfälligheterna GA1 , GA4 och GA10 . Vägsamhällighet Röd‐Ammenäs som förvaltar 
Stångenvägen till Forshälla‐Röd väg 679 påverkas även av ny bebyggelse. 

Nya bostäder föreslås anslutas till befintliga vägsamfälligheter och därmed bidra till gatornas 
förvaltning och underhåll med sina andelar. 

Angöringsgator och parkeringsplatser för bostäderna kan anläggas inom tomt‐ och 
kvartersmark som del av projektgenomförandet.

HÅLLBART RESANDE

Plats för bilpol ordnas inom kvartersmark. Närmaste busshållplats: Ammensäsvägen/ 
Forshälla Röd. Närmaste pendlingsparkering: invid Lerbomotet ‐ E6/Uddevallavägen. 
Anläggning av gång‐ och cykelvägar till busshållplats diskuteras i vägsamfälligheterna.

ÅTERVINNING OCH SOPHANTERING 

Närmaste återvinningsstation för källsortering finns vid Lerbomotet korsningen 
E6/Uddevallavägen, Grovsopor i Aröd, Ljungskile. Hushållssopor och kompost föreslås hämtas 
vid tomtgränser på samma sätt som i övriga Ammenäs.
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Ammenäs 1:389 

 
Begäran avser: Att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder 
 
Sökande: Elisabeth Magnusson   
Adress: Kodammsvägen 11, 451 90 Uddevalla  
Datum: 2020-04-17 
Fastighet: Ammenäs 1:389    
 
Syfte och innehåll 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 
har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 
och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 
förutsättningar vi känner till idag. 
 
  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 
Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den västra delen av planområdet omfattar en förtätning av befintlig bebyggelse. Detta är 
förenligt med översiktsplanen intentioner för Fräknestranden så länge inte andra viktiga 
värden påverkas negativt. Detta bör belysas i vidare planarbetet.  
 
Den östra delen av planområdet klassas som jordbruksmark i kommunens inventering av 
jordbruksmark och bör inte bebyggas.       
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + och - 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 
vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 
en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 
kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Exploatören vill uppföra cirka 28-46 bostäder i småhus och sammanbyggda småhus i 
anslutning till befintligt småhusområde och därmed förstärker projektet delvis befintlig 
bostadstyp i området. Upplåtelseformen bostadsrättförening i de sammanbyggda småhusen 
möjliggör en variation i bostadstyp och upplåtelseform som ett komplement till äganderätt 
och fristående småhus. Bostadstypen småhus är vanligast på landsbygd vilket innebär att mål 
som bostäder för alla och bostäder för särskilda grupper blir svårare att nå.  Projektet bidrar i 
begränsad omfattning till att nå de bostadspolitiska målen. 
 
Bedömningen är att projektet tillför nya bostäder och kan skapa en något större variation av 
bostadstyp och upplåtelseform men har utöver detta liten påverkan på de övriga  
bostadspolitiska målen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 
kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 
på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 
på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 



attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 
skillnad.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 
     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 
kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 
god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 
levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 
bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 
också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Enligt kommunen övergripande miljömål ska kommunen bedriva en hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det här projektet 
innebär att obebyggd naturmark tas i anspråk och att transportbehov ökar, vilket ger en 
negativ utveckling ur ett ekologiskt perspektiv.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten  
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Dricksvatten: Kapaciteten är i dagsläget begränsad i Ammenäs, en uppgradering av nätet eller 
tryckstegringsstationen blir troligtvis nödvändig. Men det går att lösa problemet med olika 
åtgärder. Det krävs dock en djupare utredning som bl.a. en del tryckmätningar för att kunna 
avgöra och identifiera problemen för att sedan föreslå ev. åtgärder, vilket är väldigt svårt att 
göra inom kort tid.   
Dagvatten: Verksamhetsområde för dagvatten saknas.  
Spillvatten: Vid de sju föreslagna villorna vid Gamla Stångenvägen finns en befintlig 
avloppspumpstation vilket ev. kan påverka placering av byggnader mha avstånd. Annars inga 
kommentarer. 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 
 
 
 



4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
I en förtätning av det västra området minskas ytan för avrinnings samt markens naturliga 
möjlighet till infiltration. Ökning av ledningssystem samt lokala fördröjningsmagasin kan bli 
aktuella. Östra delområdet är något låglänt och jordbruksmark. Planansökan innehåller viss 
yta som kan användas för fördröjning. En utveckling av bostäder kan också hjälpa till att 
investera i dagvattenledningar samt fördröjningsmagasin vilket kan förbättra rådande 
situation. Vidare utredningar kan behövas i båda områdena.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +&- 
 

4d. Översvämning, SBF (planering)  
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det östra området när låglänt och kan påverkas av större skyfall samt nederbörd Vidare 
undersökning för att minska lokal översvämning kan behövas. Västra området är en förtätning 
vilket kan påverka platser för magasinering och fördröjning. Lokala översvämningar är inte 
troliga vid god höjdsättning.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + & - 
 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Östra området känns som ett bra komplement om man kan skapa boenden som faktiskt lämpar 
sig för en åldrande befolkning. Enplans? Detta kan göra att de släpper annat boende för 
utveckling och i vissa fall jord och skogs-bruk för en högre produktion. Västra området bör 
ses över så att man inte förstör värden genom förtätning av park alternativt att man enbart tar 
en del av detta tänkta området. Kostnadstäckning? Utredning av fornlämning? Hur ser 
helheten ut, vad i kostnad skall exploatören ta och vad är naturligt att kommunen gör för att 
utveckla hela området. Vill sätta ett extra plus för östra området – neutralt för västra.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Denna projektering ger i sin ringa omfattning inte effekten av krav på ökad servicenivå men 
kan sammantaget med övriga exploateringar inom området ge en samlad effekt som förändrar 
kravbilden. Förskola och skola planeras i närområdet. För övrig offentlig service hänvisas till 
tätorterna Ljungskile och Uddevalla. 
 
 
 
Bedömningen är att projektet överensstämmer med kommunens planer att tillhandahålla för- 
och grundskoleservice i närområdet. 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5c. Offentlig service, BoU  
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ingen erinran 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5d. Offentlig service, ST  
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 
annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5e. Offentlig service, KoF  
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service (kultur- och 
fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas 
den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”).   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 Enligt samhällsbyggnadsstrategin ska ny sammanhållen bebyggelse förläggas inom tätorten, 
eftersom staden ska förtätas med hänsyn till tillgång till service (samt kollektivtrafikstråk, 
gemensamma uppvärmningsstråk med mera) 
   



Det föreslagna planområdet är inte beläget i tätort och det finns ingen offentlig service i 
närområdet. Kultur och fritidsverksamheter i Herrestad (nya Källdalskomplexet), Uddevalla 
centrum och Ljungskile centrum är idag endast nåbara med bil från planområdet. Ny cykelväg 
utmed väg 679 förbättrar möjligheterna att nå centrala Uddevalla via gång- och cykelväg i 
framtiden (kriterium 10c).      
 

Expandering av bostäder här ökar trycket på behov av kommande investeringar i Ammenäs.  

                             
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  -  
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande)  
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området saknar kommunala gator och vägar.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

 
6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  

Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 
skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder och 
verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste skapa 
förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 



Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ingen kommentar 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 
Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF  
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, 

digitalt och analogt  
  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten 
enligt de nationella målen för friluftsliv.  



Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 
fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, för det 
krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 
mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 
ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas möjligheten 
för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna utan att vara 
beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 Projektet tar naturmiljöer i anspråk, vilket medför försämrad tillgång till naturmiljöer för 
boende i Ammenäs.   
 

Samhällsbyggnadsstrategin anger att viss nybyggnation är möjlig i kustområdet mellan 
Ammenäs och Ljungskile, inom ramen för vad kustzonplaneringen kan medge. För kustzonen 
gäller också riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna (MB 4 kap) varför 
samlad bebyggelse i kustzon inte är aktuell.  
  
  
För att säkra tillgången till naturmiljöer och följa samhällsbyggnadsstrategin borde antalet 
föreslagna bostäder minska.   
 
Projektet innehåller inga hyresrätter och främjar därför inte alla socioekonomiska grupper. 
Enligt mål och riktlinjer för bostadsförsörjning ska 20 % av den samlade nyproduktionen 
utgöras av hyresrätter.   
 

Om utegym, naturlek och andra mötesplatser som beskrivs i förslaget tillgängliggörs för 
allmänheten och inte bara boende i denna eventuella plan, så stärker det ärendet.   
                                       
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  -  
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande)  
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Trafikverket ska bygga gång- och cykelväg utmed väg 679 mellan Ammenäsvägen och 
Sundsstrand med byggstart tidigast 2021. Projektet medför att oskyddade trafikanter från 
Ammenäsområdet kan ta sig till Uddevalla tätort via gång- och cykelvägar och mindre 
enskilda vägar. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 
 
 
 



10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det västra området är högre beläget med till synes tunna jordlager samt närhet till fast mark 
(berggrund). Östra området är delvis på tidigare jordbruksmark men djupare jordlager. Oklar 
skredrisk, höjning i västra delen av delområdet. Vidare geotekniska utredningar lär behövas. 
Vissa block kan finnas inom området. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet)  
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
         Miljöbalken 10 kap 
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga kända markföroreningar, men en översiktlig miljöteknisk markundersökning bör göras. 
Av vikt i planarbetet 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande)  
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området i den östra cirkeln utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3:4)  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 



Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området i den västra cirkeln är idag planlagd som Parkmark. Det behöver utredas hur detta 
område används idag. Områdets värden för befintliga boende i området behöver kontrolleras 
och det behöver bevakas att behovet av närnatur för de befintliga boende i området fortsatt 
kan tillgodoses. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur)  
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 Fornlämning finns (boplats). I ett eventuellt detaljplanearbete bör man beskriva hur 
fornlämningen kan användas till att berätta om platsen.   

  
Den östra delen av planområdet klassas som jordbruksmark (kriterium 1). Jordbrukslandskap 
har ofta kulturmiljövärden, vilket kan vara negativt för ärendet utifrån detta kriterium.                                     
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering)  
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Västra området tar i anspråk mellanmark och förtätar området ytterligare. Grönstrukturer 
försvinner vilket förändrar Stadsbilden. I Östra området så föreslås nya bostadstyper, som 
radhus och flerbostadshus att exploateras. Denna typ av bebyggelse finns ännu inte 
Ammenäs-Skäret området i större omfattning. Tillskapande kan ytterligare förändra 
uppfattningen av området och gör det mer diversifierat och i förlängningen en tydligare 
självständig stadsdel av Uddevalla med vissa urbana kvalitéer.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + & -  
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 
  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 
  
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 
att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 



mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 
verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 
flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till 
kapital-, drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de 
kan genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern 
exploatör för en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de 
anläggningskostnader, kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

13. Övriga kvaliteter och brister,  
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier? 
 
 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-06-03 Dnr KS 2020/00245 

  

 

Handläggare 

Chef avd. Hållbar Tillväxt 
Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen valde att återremittera ansökan om planbesked för dialog med 
sökanden om att undanta den östra delen från planbeskedansökan. 
 
Ansvarig handläggare har kommit överens med sökanden om att skriftligen avsäga sig 
planbesked för nämnda östra område. 
På samma sätt återstår begäran om planbesked för den västra delen, enligt tidigare 
ansökan och enligt beslut återremiss. 
 
Ansökan om planbeskedet har nu inga eventuella inneboende svårigheter avseende 
jordbruksmark, vilket borde göra beslutsprocessen och ett positivt planbesked möjligt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Inkommen begäran från sökande att undanta östra delen från planbeskedet 
Karta fastighetsområden 
Beslut KS 27 april 2020, § 166 Dnr KS 2020/00245 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01 
Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1 
Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2 
Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ansökan för upprättande av planavtal för västra delen av fastighet 
Ammenäs 1:389 
 
att godkänna att detaljplanen för fastigheten Ammenäs 1:389, västra delen, upprättas 
 
att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
Sammhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-06-03 Dnr KS 2020/00245 

  

 

 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 
 
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt 

Skickas till  
Planeringsavdelningen på Sammhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2020/00245  

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:389 har inkommit med begäran om planbesked. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. Sökanden skriver i 
sin ansökan att de avser skapa 28 – 46 nya bostäder fördelat på 12–14 friliggande villor 
på tomter om ca 1000 kvm med utsikt över havstensfjorden samt 16–32 
bostadsrättslägenheter i parhus och kedjehus på tomter om ca 1200 kvm, det vill säga 
300 – 600 kvm per tomt per bostad. 
Sökanden beskriver att arkitektur, och skala anpassas till natur och befintlig karaktär i 
Bohuslän och Ammenäs med träfasader och sadeltak med takkupor.  

Området omfattas av detaljplan 1485K-P2002/11. I detaljplanen anges den västra delen 
i detaljplanen, den del där sökanden vill anlägga friliggande villor, som allmän plats, 
park. Den östra delen som sökanden vill anlägga bostadsrättslägenheter är en mindre del 
planlagd som allmän plats, park. Större delen av det området är inte planlagt. 

Det är förenligt med översiktsplanens intentioner för Fräknestranden att den västra 
delen av planområdet förtätas så länge inte andra viktiga värden påverkas negativt, 
vilket bör belysas vidare i ett eventuellt planarbete. Förtätningen förstärks av nytagna 
beslut om att uppföra F-6 skola i närområdet, varvid ett kompletterande bostadsbestånd 
stödjer förtätningen. Den östra delen av planområdet, dock med vägområde och 
befintligt bostadsområde som skär av nämnda del, klassas i en större helhet som 
jordbruksmark i kommunens inventering av jordbruksmark och bör inte bebyggas. 
Ärendet har bedömts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar, 
gällande hur väl kommunens måldokument sammanfaller med möjligheter till positiva 
planbesked. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska 
godkänna att detaljplaneförslag för Ammenäs 1:389 upprättas.    
 
Enhetschef Martin Hellström, plan- och exploatering, samhällsbyggnad, lämnar 
upplysningar i ärendet under sammanträdet. 
 
Camilla Olsson (C), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson 
(UP), David Sahlsten (KD), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Rolf Jonsson (L), Elving 
Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Ingemar Samuelsson (S), Karna 
Thomasdotter (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsplaneringsutskottets protkoll 2020-05-05 § 35 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:389, Bilaga 1  
Detaljplan 1485K-P2002/11, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Ammenäs 1:389, Bilaga 3 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 166 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Martin Pettersson (SD), Rolf Jonsson (L), Mikael 
Staxäng (M) och Ingemar Samuelsson (S): Återremiss till kommunledningskontoret för  
dialog med sökanden om att undanta den östra delen från planbeskedansökan eftersom 
den består av brukningsvärd jordbruksmark. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för en dialog med sökanden om 
att undanta den östra delen från planbeskedansökan eftersom den består av 
brukningsvärd jordbruksmark. 
  
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-05-29 
Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-06-01 till 
Avdelningschef på avdelningen för hållbar tillväxt  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-06-05 Dnr KS 2020/00400 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Granskningsyttrande rörande detaljplan för Restenäs 2 mfl 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Restenäs 2 m.fl, Uddevalla är utställd för granskning under 
tiden 2020-06-03 till 2020-06-24. Kommunledningskontoret har fått planförslaget för 
yttrande. 
Planområdet är beläget ca 3,5 kilometer norr om Ljungskile, tillfart sker från E6:an 
vidare in på väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 14 000 kvm. Detaljplanens syfte 
är att pröva en höjning av byggrätten för att möjliggöra åretruntboende. Detaljplanen 
stämmer överens med gällande översiktsplan. Tidigare synpunkter på planförslaget har 
beaktats i samrådsskedet. Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget 
ska lämnas utan erinran. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande om 
detaljplan för Restenäs 2 m.fl. 
Plankarta från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande om 
detaljplan för Restenäs 2 m.fl. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslaget till detaljplan för Restenäs 2 m.fl som är utställd för granskning ska lämnas 
utan erinran. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till Samhällsbyggnad 
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Uddevalla kommun

Skala 1:500
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Endast ang iv en anv ändning  och utform ning  är tillåten.
Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesg räns
Anv ändning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns
Eg enskapsg räns och adm inistrativ g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1 Lokalg ata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet
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Utformning

f1 Byg g nader ska utform as m ed sadeltak- eller pulpettak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sadeltak ska ha taknock i h usets läng driktning , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast frilig g ande v illor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreserv at för allm ännyttig a underjordiska ledning ar. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §
Strandskydd
a1 Strandskyddet är upph äv t. inom  planom rådet. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 17 §

e2 200Största exploatering   per fastig h et är ang iv et v ärde i kvadratm eter byg g nadsarea varav 
kom plem entbyg g nad får v ara h ög st 60 kv m  byg g nadsarea., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

p1 Ny- och tillbyg g nader av bostadsh us ska placeras m inst 4,5 m eter från fastig h etsg räns, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Ny- och tillbyg g nader av kom plem entbyg g nad ska placeras m inst 1,5 m eter från fastig h etsg räns, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—0,0 Hög sta nockh öjd för kom plem entbyg g nad är ang iv et v ärde i m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—+0,0 Hög sta nockh öjd för h uv udbyg g nad är ang iv et v ärde i m eter öv er ang iv et nollplan , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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 SAMHÄLLSBYGGNAD  

 
 
 

ARB 531 

 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2020-04-22 tillhörande förslag 

till detaljplan för 

 

Restenäs 2 m.fl, Uddevalla kommun 
 

 
 

Detaljplan för bostäder 
 
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2018-05-07, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna 

av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23, § 209 att samråd om detaljplanen 

skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och regionala 

instanser m.fl. under tiden 2018-09-07  –  2018-10-05. Fastighetsägare, respektive 

ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till planområdet 

meddelades att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på 

Medborgarkontoret i Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, 

samt digitalt tillgängliga för nedladdning på kommunens hemsida. 
  

Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 

Samhällsbyggnads kommentarer. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 

SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS 

KOMMENTARER 
 

 

REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 

 
1. Länsstyrelsen, 2018-10-04 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
  
Länsstyrelsen anser att det huvudsakliga syftet med detaljplanen, att utöka och komplettera 
byggrätterna med anledning av framdragning av kommunalt VA, är positivt och rimligt då det inte 
finns några betydande motstående allmänna intressen att beakta i det aktuella planområdet. 
Området är redan planlagt och utbyggt för bostadsändamål och en utveckling av området medför 
således en från allmän synpunkt långsiktigt god hushållning med mark och resurser i övrigt. 
Planförslaget är i överensstämmelse med inriktningen i kommunens översiktliga planering.   
  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  
  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att 
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion. Synpunkter från SGI kan komma att behöva beaktas 
i den fortsatta planprocessen och eventuella behov av klarlägganden och förtydliganden kan i så 
fall hanteras inför granskningen av detaljplanen.    
  
Strandskydd 
Generellt strandskydd på 100 meter inträder om en byggnadsplan upphävs eller ersätts med en ny 
plan. Detta berör endast en mycket liten del av planområdets sydvästra del eftersom avståndet 
räknas utifrån den närmaste sträckan mellan strandlinjen och planområdet. Strandskyddet behöver 
därför upphävas, vilket anges med en administrativ planbestämmelse på plankartan och särskilt 
skäl för ett upphävande redovisas i planbeskrivningen.  
 
Kommentar: Plankarta och planbeskrivning kompletteras med strandskydd. 
  
Höga havsnivåer 
Nivån på anslutningsvägen till och från planområdet (väg 675) behöver redovisas för att få en 
uppfattning om hur en eventuell översvämning påverkar vägen och hur områdets tillgänglighet för 
t.ex. blåljusfordon och persontransporter ser ut.  
 
Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med ett avsnitt om stigande havsnivåer. 
 
Skyfall 
Normalt behöver konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn i framtida klimat, utredas och 
beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver 
ingå. Av planbeskrivningen framgår att detaljplanen ej bedöms ha större inverkan på 
dagvattensituationen vilket Länsstyrelsen tolkar som att samma bedömning görs för skyfallsfrågan. 
Notera även Trafikverkets synpunkt att dagvatten inte får ledas till vägdiket då dessa är 
dimensionerade endast för vägens behov.  
 
Kommentar: En illustration framtagen med programmet Scalgo Live har förts in i 
planbeskrivningen där potentiella översvämningspunkter vid ett 100-årsregn redovisas. För att ta 
fram illustrationen har det räknats på en nederbörd om 70 mm samt att all mark är mättad.  
Planbeskrivningen kompletteras med bedömningar utifrån det framtagna materialet. 
 
Kulturmiljö 
Planområdet ingår i den kommunala kulturmiljön 8:2 (kuststräckan mellan Ulvesund och 
Ranneberg). Planbeskrivningen bör förtydligas i vilka avseenden som det aktuella planområdet 
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berörs av de värden som lyfts fram i den kommunalt utpekade kulturmiljön samt hur utformningen 
av planförslaget förhåller sig till dessa värden. Se även yttrande från Bohusläns museum.  
  
Kommentar: Planhandlingar förtydligas vad gäller kulturvärden inom området. 
 
Trafik 
Kommunen bör redogöra för hur oskyddade trafikanter, exempelvis skolbarn kan förflytta sig till 
och från busshållplatser på ett trafiksäkert sätt.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen justeras. 
  
Aktuell lagstiftning 
Länsstyrelsen uppfattar det som att planprocessen avses genomföras med stöd av den nu gällande 
versionen av plan- och bygglagen och tillämpa standardförfarande. Kommunen behöver förtydliga 
när detaljplanen anses vara påbörjad. Av handlingarna framgår att planbesked har meddelats 
hösten 2010, vilket i så fall skulle indikera att äldre PBL är tillämplig för den aktuella planen.   
 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats med att planen upprättas enligt den nu gällande versionen av 

Plan och bygglagen.  
  
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.    
 
Kommentar: Noteras. 

 
2. Trafikverket, 2018-10-25 

Trafikverket noterar kommunens bedömning att området inte är utsatt för buller. Kraven i förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216), ska klaras. 
 
Trafikverket noterar att totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och att risk för ras och blocknedfall 
bedöms vara liten enligt de utredningar som gjorts. Kommunen skriver att mängden dagvatten inte kommer att 
förändras. Trafikverket vill framföra att dagvatten inte får ledas till diken och trummor för väg 675, då dessa 
endast är avsedda för vägen. 
 

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras vad gäller buller.  

 

3. SGI, Statens geotekniska institut, 2018-10-04 

 

Enligt översända handlingar utgörs planområdet av befintlig bebyggelse lokaliserad i Restenäs och 
marken utgörs av morän. Medellutning i området är l :6, lokalt är lutningen kraftigare. I syfte att 
studera förutsättningar för ras och skred har en geoteknisk stabilitetsutredning utförts. Utredning 
har i huvudsak studerat stabiliteten för näset på andra sidan vägen väster om planområdet Således 
saknas det en bedömning av förutsättningarna för ras och skred inom och i anslutning till 
planområdet SGI noterar att förutsättningarna är gynnsamma ur ett övergripande perspektiv. En 
bedömning av förutsättningarna kan baseras på befintliga undersökningar och översiktliga 
kartmaterial. Är de faktiska förhållandena sådana att det därefter inte klart och entydigt kan 
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras 
ska stabilitetsutredning utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt lEG Rapport 4:20 l O 
alternativt lEG Rapport 6:2008 Rev l.  
 
Vidare har en bergteknisk utredning utförts i syfte att klarlägga förutsättningarna för 
bergras/blocknedfall. Enligt utredning är bergytan inom planområdet i huvudsak täckt av 
lösjordsmaterial och där berget går i dagen är bergytan flack. Utifrån dessa observationer bedöms 
det inte föreligga någon risk för bergras/blocknedfall inom planområdet SGI gör med översänt 
material ingen annan bedömning.  
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatta att ovanstående beaktas. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
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plantekniskt lämpligt sätt säkerställas på plankartan. 
 
Kommentar: Ytterligare geotekniska undersökningar har utförts efter samrådet. Planbeskrivningen har 

kompletterats vad gäller geoteknik. 
 

 

4. Bohusläns museum, 2018-09-27 

 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Planområdet innefattar sju fastigheter med olika tillkomstår samt skiftande karaktär och storlek.  
 
En del av de uttalade värdena i kulturmiljön rör större sommarstugekoncentrationer från 
efterkrigstiden och ett av deras främsta värde är småskaligheten och byggnadernas underordnande 
av omgivande landskap. När sommarstugor får utökade byggrätter för att underlätta 
åretruntboende riskerar småskaligheten att försvinna. Vi är inte negativa till att ombilda områden 
till åretruntboenden, men utformningen av byggnaderna bör anpassas till landskapet och 
småskaligheten bör eftersträvas.  
 
Då befintliga bostadshus i planområdet är av skiftande karaktär är området inte lika känsligt för 
förändringar som områden med hus av enhetlig karaktär och volymer men vid förändringar bör 
ändå husens placering och volymer i landskapet beaktas så att byggnaderna underordnar sig 
landskapet. l vissa fall kan detta innebära att byggnaderna hellre bör tillåtas en större byggnadsyta 
istället för högre byggnadshöjd.  
 
Museet ser inga hinder att förtäta området med fler fastigheter.  
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra ur fornlämningsperspektiv. 
 
 
Kommentar: Noteras. Planbestämmelser uppdateras inför granskningsskedet. Planbestämmelserna i denna 

plan stämmer överens med de som nyttjats i andra pågående detaljplanearbeten utmed Fräknestranden. 

 

5. Svenska kraftnät, 2018-10-05 
 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i anslutning 
till aktuellt område, vårt närmsta intresse är ca 12 km bort, anser vi att detta ärende är avslutat 
från Svenska kraftnäts sida.  
 

Kommentar: Noteras. 

 
6. Skanova, 2018-09-07 

Skanova meddelar att de ej har något att invända mot planändringen. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
7. Vattenfall Eldistribution AB, 2018-09-10 
 
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att 
erinra. 
 
Kommentar: Noteras. 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

8. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2018-10-05 
 
Planbeskrivningen 
Detaljplaner 
Lägg till aktnummer för befintlig plan som är 14-RES-489. Beskriv att det som blir kvar av planen 
är från den allmänna vägen fram till vattnet. Informerar också att planen har ett 113 § förordnande 
som upphör i årsskiftet.  
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Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats med aktnummer för gällande detaljplan och 
information om den del av planen som fortsätter att gälla samt information om 113§ förordnande. 
 
Trafik, gator och parkering 
Beskriv också att del av lokalgatan i planen inte är anlagd som väg utan är grönområde.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har justerats. 
 
Genomförandefrågor – Fastighetsrättsliga frågor 
Det är inte beskrivet vilken fastighetsbildning som behövs för att planen ska kunna genomföras. 
Finns det någon del som kan ske med tvång?  
 
Hur menar ni med tre nya tomter? Det är idag 7 fastigheter där av Restenäs 1:116 kan avstyckas 
antingen till tre eller två, det beror på resterande mark ska fastighetsbildas eller vara kvar i 1:116. 
Är avsikten att genomförandet ska kunna ske med tvång eller enbart genom avtal? Beskriv 
konsekvenserna för varje berörd fastighetsägare, rättighetshavare och andra berörda vad som sker 
med deras fastighet m.m. Beskriv hur de befintliga rättigheterna berörs av planen och hur de ska 
hanteras. Det finns t.ex. en brunn som många fastigheter har servitut på. Behöver den redovisas 
med ett a eller ett g? Har frågan tagits upp med rättighetshavarna?   
 
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsbildning och den gemensamma 
brunnen. Brunnen anses inte vara nödvändig att markera ut i plankartan då servituten är oberoende 
av planen. Samt att nyttjandegraden för brunnen troligtvis minskat i samband med att området fick 
kommunalt VA. 
 
Det finns även två ledningsrätter i planområdet, akter 1485K-07/152.1 till 3 och 1485K-15/16.2. 
Ledningsrätterna måste redovisas med u-område där de ligger inom kvartersmark. Räcker 
vägarnas bredd till för ledningsrätterna?  
 
I beslutet till 1485K-15/16.2 ska ledningsrätten ligga mellan fastighetsgräns från Restenäs 2:239 
fram till foten av muren till 1:116. Gatuområde ska då även anpassas efter detta.   
 
Beskriv att en gemensamhetsanläggning behöver bildas för gatuområdet. Och vilka fastigheter som 
ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsförening kan bildas så då förvaltar ga. Står 
inget om vem som ansöker om en lantmäteriförrättning. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden om de fastighetsrättsliga 
frågorna och vägområdet breddas inför granskning.  
 
Genomförandefrågor – Dagvatten 
Hur påverkas fastigheter utanför planområdet eller de fastigheter som ligger idag nära dagens 
parkområden när marken hårdgörs som tidigare var park?  
 
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas vad gäller dagvatten. 
 
Genomförandefrågor – Ekonomiska frågor 
Ska ett exploateringsavtal tecknas för det fastighetsrättsliga genomförandet?  Det finns inte 
redovisat konsekvenserna för val av huvudmannaskap vid t.ex. kostnader för 
gemensamhetsanläggning? Det framgår inte om det är en exploatör eller de enskilda 
fastighetsägarna som ska ansvara och betala för utbyggnaden av vägar vid enskilt 
huvudmannaskap? Hur är detta reglerat?  
 
Kommentar: De ekonomiska delarna av genomförandefrågorna förtydligas i planbeskrivningen. 
 
Genomförandefrågor – Administrativa frågor 
Genomförandetiden i beskrivningen stämmer inte med plankartan. 
 
Kommentar: Handlingar har justerats.  
 
Plankartan 
Grundkarta  
Teckenförklaringen är inte den samma som finns på grundkartan, det är Margareta som gjorde 
grundkartan den 29 augusti 2018 där Martin tillstyrkte den. 
 
Saknar alla rättigheter i plankartan som redovisas i grundkartan. Samt även traktnamn. 
Gränspunktsnummer i plankartan är överflödigt, ger ett rörigt intryck. 
 
Beslutet för ledningsrätten 1485K-15/16.2 kommer att tas inom ett par månader och en beställning 
för uppdatering av grundkartan behöver göras. 
 
Kommentar: Grundkartan uppdateras inför granskning enligt synpunkterna ovan. 
 
Bestämmelser (plan och fastighetsindelning) 
Det saknas u-område för ledningsrätter inom kvartersmark. 
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Kommentar: Plankartan kompletteras med u-område. 
 
Finns inget naturområde i kartan som det står under bestämmelseförklaringen. 
 
Är den smala delen av gatan tillräckligt bred så att ledningsrätten får plats inom gatuområdet? 
Gatan ska ligga utanför de befintliga murarna.  
 
Det är smalt gatuområde vid infarten från den allmänna vägen. Idag är det även del av fastigheten 
Restenäs 2:140 som används. Tänk på att Restenäs 2:140 kan sätta upp staket i gränsen.  
 
Behövs det utfartsförbud längs med den allmänna vägen?  
 
Kommentar: Naturområde har tagits bort från bestämmelseförklaringen. Bredden av gatuområdet 
ses över inför granskning och ytan vid tillfartsområdet. Planbestämmelse för utfartsförbud går inte 
att nyttja längs planområdesgräns. Därtill är det Trafikverkets väg och dem kommer troligtvis inte 
tillåta tillkomst av fler utfarter. 
 
Prickmarken och p-bestämmelsen motsäger varandra. Alltså prickmarken är 4,5 meter bred men 
enligt p-området får man bygga med komplementsbyggnad 1,5 meter från gräns. Ta bort 
prickmarken. 
 
Kommentar: Prickmarken tas bort i stora delar av planen så att bestämmelserna inte motsäger 
varandra. 
 
Det kan vara bra om strandskyddsgränsen redovisas. 
 
Har ni frågat fastighetsägaren till 2:126 om de vill köpa till mark fram till muren som går längs 
med den östra fastighetsgränsen? Alltså att då lägga den marken som kvartersmark med ev. u-
område. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras med strandskyddsgräns. Kvartersmark justeras för att 

möjliggöra utökning av fastigheten 2:126 med ett tillhörande U-område. 

 

9. Miljöprövning- och tillsynsenheten, 2018-10-05 

Miljöprövning- och tillsynsenheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inga 
synpunkter att lämna planarbetet. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

10. Kultur och fritidsnämnden, 2018-10-22 

Kultur och fritidsnämnden godtar förslag till detaljplan för restenäs 2:116 om plansprängning av 
tomtmark kan undvikas. 
 

Kommentar: För att förändra marknivåerna mer än 0,5 meter från nuvarande nivåangivelser krävs 

marklov. Att reglera marknivåer i en detaljplan är komplicerat och bedömningen görs därför 

lämpligen genom marklov. 

 

11. Barn och utbildningsnämnden, 2018-10-29 

Av samrådshandlingarna framgår inte vilken ökad befolkningsmängd kan väntas inom området om 
detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad efterfrågan av plats inom 
förskola och skola i närområdet. Likaså behövs trafiksäkra vägar så at barnens skolväg blir trygg 
och säker. Samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur stor befolkningsökningen, i 
synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, kan bli i samband med tillskapande av bostäder. 
Detta för att kunna bedöma konsekvenser inom barn och utbildning.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med väntad befolkningsmängd. 

 

 

11. Västvatten, 2018-09-26 

 

Under VA-utbyggnad. sid 6 står:  
"Bakgrunden är att kommunen har beslutat att bygga överföringsledningar för vatten och avlopp ... 
"  
Istället: "Bakgrunden är att kommunen har beslutat att bygga överföringsledningar för vatten och 
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spillvatten … "  
 

Kommentar: Planbeskrivningen har justerats. 

 

Under Administrativa frågor, sid 8 står:  
"Genomförandetiden för detaljplanen slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft."  
Plankartan anger en genomförandetid på 5 år. 
 

Kommentar: Planhandlingarna har justerats. 

 

Under Administrativa frågor, sid 8 står: Samma mening om anslutningskostnader tas upp två 
gånger under administrativa frågor.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras. 

 

12. Uddevalla energi, 2018-10-05 

 

Stadsnät/Fiber 
Uddevalla Energi stadsnät har förlagt ledningar som planeras att driftsättas under hösten.  
 

Renhållning 
Uddevalla Energi renhållning hänvisar till Avfall Sveriges riktlinjer för vägar och vändplatser.  
 

 
Kommentar: Planen medför inga förändringar av vägsituationen mer än att vägområdet i 

detaljplanen breddas något.  

 

 

ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 
13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ovanstående godkänner förslaget utan erinran i separata yttranden. 

 

Kommentar: Noteras. 
 
 
25.   2:126, 2018-09-13 

 

Tillåten minsta tomtstorlek bör vara lika i hela området. Minsta tomtstorlek bör vara 750m2.  Det 
slopade grönområdet mellan 2:190 och 2:239 har ingen fastighetsbeteckning. 
 

Kommentar: Bestämmelsen för minsta fastighetsstorlek varierar över området då den möjliggör 

styckning av fastigheter på vissa platser. Med hänsyn till kulturmiljön i området kommer inte 

fastighetsstorlekar på 750 m2 tillåtas då det skulle kunna innebära en förtätning som påverkar 
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kulturmiljön i en större omfattning.  

 

 

26. 239, 2018-10-03 

 

Vill inte ha förtätat sommarstugeområde. Varför peta in en tomt mellan två befintliga? Varför skall 
plötsligt kommunen uppmuntra markägare att sälja tomter och hjälpa till med planering och 
minskade kostnader för markägaren? 
 

Kommentar: Norr om infartsvägen möjliggörs inte tillkomst av ytterligare en fastighet, här justeras 

kvartersmarken för att stämma överens med verkliga förhållanden. Större delen av det som i 

ursprunglig byggnadsplan var natur är idag ianspråktaget som tomtmark. Nu skapas möjligheten att 

köpa till den mark som redan är ianspråktagen. Då översiktsplanen för Uddevalla anger att aktuellt 

område är lämpligt för omvandling till permanentboende och komplettering nära VA-ledning 

möjliggörs tillkomst av nya fastigheter söder om infartsvägen. 

 

SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till förändringar av planförslaget. 

Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 

Generellt 

Planhandlingarna uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samrådsredogörelsen. Utöver 

detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i plankarta och planbeskrivning. Berörda 

utredningar revideras och arbetas in i planhandlingar 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 

 
Karl Samuelsson 

Planarkitekt 



 
 
Detaljplan för RESTENÄS 2 M.FL.                                 
ARB 531 

                                   
 

    GRANSKNING 
     
     
 

  
HANDL. UTSÄNDA:   2020-06-03 
 
SVAR SENAST:         2020-06-24 

 
  CENTRALA o REGIONALA ORGAN                           SAKÄGARE / BOENDE              
Bohusläns Museum √  Bostadsrättsinnehavare  
Försvarsmakten   Hyresgäster / boende  
Länsstyrelsen samhällsb.enh √  Sakägare, Vägförening, √ 
Posten, U-A √  Samf.förening  
Regionen V:a Götaland, U-a     
Skogsstyrelsen   ÖVRIGA  
Statens Geotekniska Institut √  Fastighetsägarna U-a  
Svenska Kraftnät 220-400kV √      FTI  (Förp. o Tidn.insaml.)  
TeliaSonera √      Hembygdsföreningen  
Trafikverket √      Hyresgästföreningen  
Vattenfall Eldistribution √      LRF √ 
       Partigr.i KF √ 
       Polismyndigheten    
 

KOMMUNALA INSTANSER 
  SJ  

Uddevalla Centrumförening  
Barn och Utbildning √  Uddevalla Näringsliv  
Destination Uddevalla                 Uddevalla Omnibus  
HSO (Handikappför. Samarbetsorg.)   Villaägarnas Riksförbund   
Kommunl.kontoret   √  Västtrafik, Vbg √ 
Kultur o Fritid √    
Lantmäterimyndigheten  KLM √    
SB, bygg √  KOMMUNER  
SB, miljö √     Färgelanda kommun  
SB gata/park √  Lilla Edets kommun  
SB mex √  Lysekils kommun  
Socialtjänsten   Munkedals kommun  
Räddningstjänstförbundet √  Orust kommun  
Uddevalla Energi,  El √  Stenungsunds kommun  
Uddevalla Energi, Renhållning √  Trollhättans stad  
Västvatten √     Vänersborgs kommun  
     
     
Roger Johansson √       
Mikael Staxäng √    
Kenneth Engelbrektsson √  UTSTÄLLNINGSPLATSER  
        Medborgarkontoret √ 
NÄRDEMOKRATIOMRÅDEN   Samh.byggn. plan 2 √ 
 Bokenäsets Framtid               
  Lane-Ryrs byalag          
 Ljungskile Samhällsförening     
 Navet, Dalaberg     
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BAKGRUND 
Kommunen har sedan länge haft målsättningen att förändra bebyggelsen från fritidsbebyggelse till 

åretruntbebyggelse (större byggrätt) utmed det som kallas Fräknestranden. Detta under 

förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är uttalat 

redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90, samt nuvarande ÖP 2010. 

Vid utbyggnationen av VA inom området byggs såväl ett spillvatten- som ett vattenledningsnät fram 

till en förbindelsepunkt i anslutning till varje fastighetsgräns.  

Det aktuella planområdet ligger mellan två områden som relativt nyligen är detaljplanelagda för 

åretruntbebyggelse, Västerby 1:2 och Västerby 1:8. Genom att dessa två områden tillkom tog 

kommunen konkret ställning till att även det aktuella området är lämpligt för åretruntbebyggelse. 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering 

av byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA kan 

byggnader av karaktären åretruntboende prövas. 
 

 
LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE 
Planområdet är beläget på Fräknestranden ca 3,4 km från Ljungskile. Tillfart sker från 

Ulvesundsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 14 000 kvm. Marken är i privat ägo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUT 
 

Positivt planbesked gavs i Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2010-10-14 § 325. 

 
 

Planområde 
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PLANFÖRSLAGET I KORTHET 
 

• 200 m2 byggnadsarea: I förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen för området höjs 

den tillåtna byggnadsarean till 200 m2. Detta innebär att den sammanlagda arean för 

huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får överstiga 200 m2, dock får byggnadsarea för 

komplementbyggnad uppgå till högst 60 m2. 

• Individuellt satta nockhöjder utifrån nollplan: För att underlätta för fastighetsägare och 

samtidigt på ett lämpligt sätt passa in bebyggelsen i områdets karaktär reglerar nockhöjderna 

individuellt för varje fasighet med plushöjd utifrån nollplan.  

• Detaljplanen anpassas efter verkliga förhållanden: Idag stämmer inte områdets utformning 

överens med den ursprungliga byggnadsplanen på flera platser. För att bättre stämma 

överens med verkliga förhållanden anpassas detaljplanen genom att användningen ändras på 

vissa platser i förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen. 

• Detaljplanen möjliggör  ytterligare fastigheter: Genom ändringar av användningar inom 

planområdet möjliggörs ytterligare två fastigheter. Uppstyckning av befintlig fastighet är 

nödvändigt för att göra det möjligt. Detaljplanen skapar inget tvång till en sådan åtgärd, men 

den möjliggör det. 

• Ledningsrätter: Inom planområdet finns ett antal ledningsrätter. Dessa förhåller sig som 

oftast till aktuell vägdragning men på vissa platser påverkar de kvartersmark. I dessa fall 

tillkommer en bestämmelse för U-område. Ett U-område ska ses som en reservation av en bit 

mark för ett allmännyttigt ändamål vilket i detta fall är ledningsrätter. 
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PLANFÖRFARANDE OCH PRELIMINÄR TIDPLAN 
 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 

efter 1 januari 2015. Uddevallas kommuns samhällsbyggnadsnämnd har i beslutet inför granskning 

även beslutat att planen upprättas enligt den nu gällande lagstiftningen. 

 

Första steget i planprocessen kallas för samråd. I detta steg skickas planförslaget ut till de 

fastighetsägare som bor inom eller gränsar till planområdet, vidare skickas även förslaget ut till 

berörda myndigheter och företag. Själva förslaget ställs ut och görs tillgänglig i stadshuset, bibliotek 

och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och eventuellt redigera förslaget 

därefter. Kommunen ska sedan underrätta de som berörs av förslaget. Det omarbetade förslaget ska 

sedan göras tillgängligt för granskning i två veckor såvida alla berörda parter inte kommer överens 

om att förkorta denna del av processen. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och 

andra beröra möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget. För att säkra sig rätten att 

senare kunna överklaga förslaget ska synpunkter skickas in skriftligen senast under granskningstiden.  

 

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftligen inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla de inkomna synpunkterna redovisas 

tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Information om vart 

granskningsutlåtandet finns tillgängligt ska så snart som möjligt skickas ut till de som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

 

En detaljplan kan sedan antas av kommunfullmäktige. När detta är gjort ska kommunen skicka ett 

meddelande om detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och 

regionplaneorgan som är berörda samt till de som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda.   
Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts 

på kommunens anslagstavla. Detta sker under förutsättningen att ingen överklagat beslutet och att 

länsstyrelsen har valt att inte överpröva beslutet. 

Standardförfarandet bedöms kunna tillämpas för detta förslag då det;  

• är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

 
Okt 2010 Sep 2018 Maj 2020 Sep 2020 Okt 2020 

     
Tidplanen är ungefärlig och kan komma att förändras beroende på tillkommande uppgifter.  
 
 

Planbesked Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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DETALJPLANER 
Inom området gäller idag byggnadsplan för fritidsändamål, Restenäs 2:116 m.fl, upprättad 

1960, aktnummer 14-RES-489. Den röda markeringen visar den del av byggnadsplanen som 

avses att ersättas med en ny detaljplan. Den del av gällande byggnadsplan som omfattar 

Ulvesundsvägen och området väster om den fortsätter att gälla. Inom området där planen 

ersätts med en ny så stämmer inte vägdragning inom området överens med verkligheten, det 

avses korrigeras.  

 

 
 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Planens syfte och avgränsning har stöd i översiktsplan för staden Uddevalla kommun antagen 2010. 
Rörande planering i Fräknestranden anges det: ”Komplettering, förtätning och konvertering till 
helårsboende utan att väsentligt skada områdets karaktär bedöms kunna ge minst 500 nya bostäder”. 
Planområdet ligger i område där det avses vara bostäder, ”Permanentning och komplettering nära va-
ledning”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur Översiktsplan Uddevalla kommun. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött. 
 

Föreslagen detaljplan överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande över- 

siktiga planer som finns att tillgå. 
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FÖRORDNANDE ENLIGT 113 § BYGGNADSLAGEN 
För gällande detaljplan infördes ett förordnande enligt 113 § i Byggnadslagen (BL), förordnandet 

gäller även för PBL:s regler. Förordnandet innebär att fastighetsägarna, när byggnadsplanen 

upprättades, upplät den obebyggda marken inom gällande plan till allmän plats. Förordnande enligt 

113 § ska upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går ut, dock upphörde 

det 2019-01-01 med anledning av en lagändring. 

Det som påverkas med denna lagändring är frågan om ersättningen till markägaren vid ett eventuellt 

bildande av ny gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen innebär att mark som är utlagd som allmän 

platsmark i planen kan tas ianspråktas för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att ersättning 

behöver betalas till markägaren. Efter utgången av 2018 kan markägaren kräva ersättning vid 

bildandet av en gemensamhetsanläggning. Ersättningen beslutas av Lantmäterimyndigheten i 

samband med eventuell anläggningsförrättning. 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger inom Riksintresse för högexploaterad kust och delar av planområdet 

omfattas av Riksintresse för friluftsliv. 

Det bedöms att föreslagen markanvändning ej har negativ inverkan på riksintressen. 

Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens 

uppfattning i yttrande om bedömning betydande miljöpåverkan 2010-10-12. 
 
I den gällande översiktsplanen redovisar Uddevalla kommun sin inställning till de särskilda 

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. Kustzonen där Fräknestranden ingår, anses av 

kommunen kunna rymma ny bebyggelse, förutsatt att placering, formgivning och färgsättning präglas 

av kunskap och aktsamhet. Den befintliga bebyggelsen i kustzonen bör kunna kompletteras om det 

tas stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, grundvattenkvalitet och 

möjlighet att lösa avloppsfrågan. 

Vissa utpekade områden i kombination med väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt 

kommunen ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Iakttas försiktighet bedöms 

bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse inte medföra 

påtagliga skada på värdena inom kustzonen. 

Det aktuella planförslaget bedöms innebära en marginell påverkan hos natur- och kulturvärden. 

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 

omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 

kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
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VATTENFÖREKOMSTER 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.   

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som 

otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status ska uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt 

bedömts vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och 

syrefattiga förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen 

innebär också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå 

kvalitetskravet god ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor 

påverkan från land samt låg vattenomsättning.  

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 

senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 

vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 

råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 

fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 

det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 

för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och dricksvattennätet 

förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Vid en 

utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka vilket påverkar 

avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

FISK- OCH MUSSELVATTEN 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att 

områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till. 

Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet kommer 

möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. 

I och med det ovan nämnda bedöms inte planförslaget för det aktuella området motverka målet att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 

OMGIVNINGSBULLER 

Planförslaget bedöms inte innebära någon avsevärd påverkan hos bullernivåerna i området. 
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MILJÖMÅL 
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu och inte 
lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra frisk luft, 
hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar om allt från luft utan 
föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande 
ekosystem i skogar och jordbruksmark. 
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 

lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex 

miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
1. Begränsad miljöpåverkan: Viss ökning av biltrafik kommer att ske men ett utökat åkande 
med kollektivtrafik samt en utveckling av tekniken för avgasrening motverkar en negativ 
klimatpåverkan. 
2. Ingen övergödning: Anslutning har skett/ska ske till kommunens VA-system 
3. Levande sjöar och vattendrag: Ingen påverkan. 
4. Grundvatten av god kvalitet: Nybyggnationen ska anslutas till det kommunala 
nätet för VA. 
5. Hav i balans, levande kust och skärgård: Ingen påverkan. 
6. God bebyggd miljö: Tomterna är belägna med närhet till natur och kust. Tomterna ges 
goda solförhållanden och bebyggelsen utföres i hög kvalitet i energisynpunkt. Den planerade 

bostadsbebyggelsen bedöms ej motverka dessa. Bostadsbebyggelsen bedömes inte medföra risk för 

förorening enligt miljöskyddslagens mening. 
 
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lokala 

miljömålen. 

BEHOVSBEDÖMNING 
Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Planerad användning för 

marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämra människors hälsa, inte 

heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i nämnvärd omfattning. Kommunen gör 

den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB- förordningen bilaga 

4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan. 

Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och 

hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. Länsstyrelsen 

delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande miljöpåverkan i 

samråd 2017-11-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

således inte utföras för denna detaljplan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

BEBYGGELSE OCH LANDSKAPSBILD 

Planområdet är beläget längs Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Området 

omgärdas av skog i öst, bebyggelse i norr och syd, åt väst finns Ulvesundsvägen med kustlinjen 

och Restenäsön. Delar av planområdet består av grönytor som i praktiken är tomtmark. Inom 

området finns sju tomter med både 

permanentboende och bebyggelse med viss 

fritidshuskaraktär. Området sluttar från 

högsta punkt på ca + 27 möh i öst till ca + 5 

möh i öst. 

 

Planområdet ligger inom ett större 

kulturmiljöområde utmed Fräknestranden. 

En del av värdena rör större 

sommarstugekoncentrationer från 

efterkrigstiden där ett av de främsta 

värdena är småskaligheten och att 

byggnaderna är underordnade landskapet. 

Befintliga bostadshus är av skiftande 

karaktär så området är inte lika känsligt för 

förändringar. Bestämmelser för placering, volymer 

och utformning har förts in i detaljplanen i syftet att bevara områdets karaktär. 

 

Detaljplanens ambition är att skapa en tilltalande bebyggelse och landskapsbild, att komplettera 

den rådande landskapsbilden och bebyggelsen längs Fräknestranden. I huvudsak möjliggör 

detaljplanen större byggrätter, men kompletteras även med förslag på nya tomter på mark som 

idag ej nyttjas. Totalt möjliggörs två nya tomter och någon tomt går att dela samt en generell 

höjning av byggrätter för befintliga tomter. 

 
Planbestämmelserna rörande utformning är desamma som de som nyttjas i övriga planarbeten 

längs Fräknestranden, där höjning av byggrätter skett i samband med framdragning av 

kommunalt VA. Ändringen medför att byggrätten höjs till sammanlagt 200 kvm byggnadsarea 

per fastighet. Högsta nockhöjd sätts individuellt för varje fastighet. Högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad är 4 meter. Byggnader ska utformas med sadel- eller pulpettak. Sadeltak 

ska ha taknock i husets längdriktning. Minsta fastighetsstorlek vid eventuell ombildning är 900 

kvm respektive 1000 kvm. Orsaken till att minsta fastighetsstorlek inte är densamma över hela 

planområdet är för att undvika en oönskad förtätning på vissa platser och på så sätt bevara 

kulturmiljön i området.  

 
I gällande byggnadsplan finns ett längre naturstråk genom området, detta är idag i praktiken en 

väg och nyttjas för att nå de östra fastigheterna, denna planläggs som väg för att överensstämma 

med verkligheten. I gällande byggnadsplan finns det område avsett för väg men som i praktiken 

är tomtmark, vägens tänkta förlängning i byggnadsplan har även omöjliggjorts genom en villa 

som uppförts söder om plangränsen. Utöver att höja befintliga byggrätter är planens intentioner 

är att rätta kartan efter verkligheten, och i detta planlägga för tomtmark på den mark som genom 

ovanstående ändringar möjliggörs. 
 

Foton från planområdet, bebyggelse av skiftande karaktär och storlek. 
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Delar av marken är i gällande byggnadsplan planlagda som väg men är i praktiken grönyta. Dessa ytor 

i norr kvarstår för att möjliggöra eventuella nya planområden nordöst om planens avgränsning. 

 

I gällande plan finns det en begränsning i form av prickad mark som inte får bebyggas. I stort sett all 

prickad mark föreslås tas bort i ändringen och ersätts av en begränsning för placeringen av 

byggnader. För komplementbyggnader föreslås en placering minst 1,5 meter från fastighetsgräns och 

4,5 meter från fastighetsgräns för huvudbyggnad. Trots tidigare bestämmelse i form av prickad mark 

finns ett antal byggnader som inte uppfyller de tidigare kraven och inte heller de föreslagna kraven. 

De byggnader som ligger närmare än 1,5 meter respektive 4,5 meter idag bör kunna ligga kvar. Dock 

ska om-, till- och nybyggnader följa de nya bestämmelserna. 

 

I övrigt ska befintlig bebyggelse som på något sätt strider mot de nya bestämmelserna kunna fortgå 

och enbart om-, till- och nybyggnader behöver följa de nya bestämmelserna 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Tillgängligheten styrs inte med planbestämmelser. Höjdskillnader mellan gata och husets entré 

ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav 

på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning. 

Planförslaget innebär ingen negativ påverkan hos områdets tillgänglighet. 

SERVICE 

Planområdet är beläget ca 3,5 km från Ljungskile centrum och ca 18 km från Uddevalla 

centrum med tillhörande servicefunktioner. 

 

Förskola och grundskola finns i Ljungskile. En fristående förskola finns även vid Åh 

stiftsgård ca 3 km norr om planområdet. Till följd av de höjda byggrätterna kan underlaget 

för skolor och förskolor i närområdet komma att öka. 
 

NATUR/REKREATION/LEK 

Planområdet är vackert beläget vid kusten, området är idag huvudsakligen i anspråkstaget av 

bebyggelse, kring planområdet finns skog och kust, området har idag inga kända naturvärden. 

Närlek för barn sker i regel på den egna villatomten men det finns även allemansrättsligt 

tillgängliga naturområden i direkt anslutning till planområdet. Planområdet omfattas av 

Riksintresse för Friluftsliv, planens intentioner bedöms inte strida mot riksintresset. 

Planområdet ligger inom Riksintresse för högexploaterad kust men det bedöms inte att 

planförslaget står i kontrast till detta. 

 

Sammantaget bedöms inte planförslaget innebära någon negativ påverkan hos någon av de 

ovan nämna aspekterna. 

 

BARNPERSPEKTIV 

Närlek för mindre barn sker som sagt i regel på egen villtomte men det finns tillgängliga 

naturområden i direkt anslutning till planområdet. Ulvesundsvägen som passerar utanför 

planområdet erbjuder ingen uppdelning mellan de olika trafikslagen. Cyklister, fotgängare och 

biltrafikanter delar på körbanan vilket ses som negativt ur ett barnperspektivs säkerhetsaspekter. Det 
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finns idag inte någon närliggande förskola eller skola vilket kan begränsa möjligheterna för barn att 

transportera sig självständigt.  

Planförslaget innebär inte någon negativ påverkan gällande barnperspektivet. De höjda byggrätterna 

och möjligheten för tillkommande bostadsbebyggelse inom området kan innebära en ökning av 

antalet barn i området. Ett ökat antal barn i området kan i sin tur förbättra förutsättningarna för 

denna grupp genom att bland annat öka underlaget för kollektivtrafik till området.  

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING 

Anslutning till området sker genom befintlig väg från Ulvesundsvägen. Vägen får en ökad 

belastning i och med eventuell tillkommande bebyggelse, dock av marginell karaktär. 

Parkering sker på egen fastighet. En del av lokalgatan i gällande plan har aldrig genomförts 

utan är idag ett grönområde. Den föreslås nu, tillsammans med en del som är planlagd som 

naturmark, ändras till kvartersmark. Lokalgatans bredd i denna detaljplan varierar i bredd. 

Detta då den anpassats efter verkliga förhållanden och ledningsrätter inom området, på så 

sätt minskar antalet ledningsrätter inom kvartersmark. 

 

Det saknas idag en gång- och cykelväg utmed Ulvesundsvägen och gående och cyklister 

samsas om körbanorna med biltrafikanter. Vägen svänger förhållandevis mycket och är inte 

upplyst stora delar av sträckningen vilket påverkar sikten och därmed trafiksäkerheten 

negativt. I samband med att planområdet görs om till permanentbostäder anses det vara 

nödvändigt att göra en översyn över Ulvesundsvägen där även behovet för oskyddade 

trafikanter ses över. Planförslaget ändrar inte förutsättningarna för oskyddade trafikanter 

mer än att det möjligtvis ökar mängden trafik till och från området, både motordriven och 

icke motordriven trafik vilket i sig kan innebära en ökad risk. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Närmaste hållplats (Restenäsön) ligger direkt väster om planområdet och har anslutningar 

till Ljungskile och Uddevalla. Oskyddade trafikanter har hållplatsläget direkt där vägen från 

planområdet möter Ulvesundsvägen. 
 

 

FORNLÄMNINGAR 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 
 

RADON 

Den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2019-11-22) visar att marken inom planområdet 

klassas som normalradonmark enligt BFR R85:1998. Byggnader skall utföras radonsäkert.  

 



13 

 

 

BULLER 

All planerad bebyggelse håller sig inom riktvärdena för buller, planerad bebyggelse bedöms 

inte heller orsaka buller.  

 

GEOTEKNIK/BERGTEKNIK 

Geoteknisk utredning har utförts av Norconsult AB 2011-06-23 med provtagningspunkter 
främst väster om Ulvesundsvägen. Totalstabiliteten kan inom planområdet betecknas vara 
tillfredsställande om inte ytterligare belastning påförs än de 20 kPa som rekommenderas. 
Detta motsvaras av en normal tvåplansbyggnad eller en uppfyllnad med fyllningsmassor om 1 
m. 
 
En kompletterande geoteknisk utredning har genomförts av Bohusgeo, daterad 2019-11-22 
med provatagningspunkter öster om Ulvesundsvägen. Slutsatsen är att slänstabiliteten 
bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelsen 
bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande.  
 

Vad gäller risk för ras och blocknedfall har det bedömts att risken för ras och blocknedfall är 

liten till obefintlig, Bergab 2011-12-20. 

 

BERÖRDA VATTENFÖREKOMSTER 

Området, så kallat Fräknestranden där det aktuella planområdet ingår, riktar sig mot sundet mellan 

Orust och fastlandet. I den norra delen av fjordsystemet ligger Havstensfjorden som är Natura 2000 

område. Den ekologiska statusen för Havstensfjorden klassades 2009 som otillfredsställande 

Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2021. I 

den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt bedömts vara 

otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och syrefattiga förhållanden. 

Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen innebär också en 

förskjuten tidsfrist till 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå kvalitetskravet god 

Trafikbuller väg, ekvivalent ljudnivå för dygn i dB(A) (Från Geosecma) 
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ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor påverkan från land 

samt låg vattenomsättning. 

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 

senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 

vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 

råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 

fortsatt spridning av lagrar kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 

det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 

för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och dricksvattennätet 

förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Vid en 

utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka vilket påverkar 

avrinningen av dagvatten. Omhändertagande av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Detaljplanen är ett av två i området mellan Strandön och Restenäsön där syftet är att höja 

byggrätterna för de fastigheter som ansluts till det kommunala VA-nätet. Just detta område är 

beläget på fastlandet i höjd med gångbron till Restenäsön. 

 
Bakgrunden är att kommunen har beslutat att bygga överföringsledningar för vatten och 

spillvatten mellan Ljungskile och Uddevalla. För att minska belastningen på miljön och 

möjliggöra högre sanitär standard har idag kommunalt vatten- och spillvattenät byggts ut i 

området.  

 

DAGVATTEN 

Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 2017-08-30 § 135 anger att lokalt omhändertagande 

av dagvatten (LOD) gäller som huvudprincip.  

Detaljplanen bedöms ej ha större inverkan på dagvattensituationen. Området är idag exploaterat och 

inom planområdet och angränsande mark finns mycket infiltrationsyta, vägen är idag grusad och ej 

asfalterad. Tillkommande tomter bedöms inte påverka situationen negativt. Inom området finns det 

utrymme för omhändertagande av dagvatten då tomterna är stora och byggrätten är begränsad. 

Omhändertagande av dagvatten kan ske genom öppna fördröjningsmagasin, makadamdiken, 

stenkistor eller dagvattenkasetter. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in lokalt och förs 

till mark så att direkt belastning på Byfjorden undviks. Med fördröjning av dagvatten på tomter 

bedöms erosionsskador som kan uppstå vara små. Dagvatten får inte ledas till diken och trummor för 

väg 675. 
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I illustrationen till höger 

redovisas 

översvämningspunkter inom 

planområdet vid ett 100 års 

regn. Programmet som 

använts för att ta fram denna 

illustration heter Scalgo Live.  

I detta program räknas det på 

en nederbörd om 70 mm 

under förutsättningen att all 

mark är mättad. Under dessa 

förhållanden framgår det att 

det endast är fastigheten 

RESTENÄS 2:140 som riskerar 

mer omfattande översvämning. Dagvatten bedöms fortsatt kunna hanteras lokalt. 

AVFALL 

I kommunen sker källsortering av avfall och det är kommunen som ansvarar för sophämtningen. 

Närmsta återvinningsstation för förpackningsinsamling finns idag i Ljungskile och den närmsta för 

grovsopor finns i Uddevalla tätort. 

Planförslaget påverkar inte avfallshanteringen negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översvämningsytor vid ett 100-årsregn. Från Scalgo live 
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HÖGA HAVSNIVÅER 

Havsvattennivån förändras över tid, dels på grund av landhöjningen och dels på grund av 

klimatförändringar. Landhöjningen har historiskt medfört en sänkning av havsvattennivån 

över tid. Klimatförändringarna medför dock en höjning av havsvattenytan, främst genom 

termisk expansion av havsvattnet och vattentillförsel från smältande glaciärer.  

 
2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i 

Uddevalla. Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 möh (RH2000) och 

den framtida (år 2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 möh (RH2000) och hösta 

högvatten på 2,53 möh (RH2000) för Uddevalla.  

 
Ur Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, Västra 

Götalands och Värmlands län. 

 

Utifrån de nivåer som SMHI har tagit fram kan nedanstående zoner räknas fram 

Zon 4  upp till +2,5 möh 

Zon 3  +2,5 till 3,0 möh 

Zon 2  +3,0 till 3,5 möh 

Zon 1  över +3,5 möh 

 

All befintlig och planerad bebyggelse ligger på höjder mellan +6 och +24 möh så de uppfyller kraven 

för zon 1. Tillfart sker från Ulvesundsvägen som följer terrängen och varierar i höjd över havet.  En 

kartering från ortofoto visar att det finns en del sträckor av Ulvesundsvägen som ligger på nivåer som 

lägst på +2,3 möh. Vägen klarar således nivån på högsta högvatten i dagens klimat som låg på +1,9 

möh. Framtida högre vattennivåer kommer på sikt att kräva en översyn av Ulvesundsvägens höjder 

på sträckan mellan Ljungskile och Uddevalla för att säkerställa framkomligheten för 

bostadsbebyggelsen som redan finns där idag. Det är dock bara på ett fåtal ställen som det i ett 

framtida klimat vid extremt väder som vägen kommer att översvämmas med upp till 20 cm vatten 

utifrån de höjder som vägen har idag. Aktuellt område har en lågpunkt på +2,3 möh på 

Ulvesundsvägen söderut och en lågpunkt på +2,4 möh norrut.  
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STRANDSKYDD 

Området är idag planlagt och inget strandskydd gäller inom planområdet. Enligt Miljöbalken 7 kap 
18g § så återinträder strandskyddet om en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Vid 
upprättandet av en ny detaljplan för området kommer strandskyddet återinträda i planområdets 
södra del. Därför behöver strandskyddet åter upphävas för berörda fastigheter inom kvartersmark. 
Strandskyddet återinträder till 100 meter och upphävs med bestämmelser i plankartan i samband 
med att denna detaljplan vinner laga kraft. 

BEFOLKNINGSMÄNGD 

Området omfattar idag 7 bostadsfastigheter. Av dem så är 5 fritidsbostäder och 2 är 

permanentboende. Planen medger ytterligare 2 fastigheter genom delning och nybildning. Totalt 9 

fastigheter inom området är möjligt. I och med höjningen av byggrätter så möjliggörs det att alla 

fastigheter blir permanentboende. Om alla fastigheter inom planområdet skulle omvandlas till 

permanentboende och det räknas enligt den kommunala befolkningsprognosen där 3.2 personer 

bosätter sig i varje hushåll, så blir den totala befolkningsmängden inom planområdet ca 29 mot 

dagens 3 personer. Det är dock inte troligt att alla befintliga och tillkommande fastigheter inom 

planområdet permanentas med tillhörande befolkningsökning inom närtid.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 

åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Berörda fastighetsägare/rättighetsinnehavare 

Berörda fastighetsfastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen tillhörande 

fastighetsförteckningen 

Planprocessen 

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande vilket i bland annat innebär att förslaget 

kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande: 

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden   2018-08-23 
Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden  2020-05-30 
Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden                 2020-09-01 
Laga kraft, tidigast                                2020-10-01 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Genomförandetid 
 
Genomförandetiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 

rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 

utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 

genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-

förandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om 

så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre 

är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap  

Frågan om ny detaljplan har väckts av fastighetsägare inom området efter att ha sökt och blivit 

nekade bygglov på grund av begränsningar gällande byggrätten i detaljplanen. Det råder enskilt 

huvudmannaskap i nuvarande detaljplan som är ett fritidshusområde utanför tätbebyggt område och 

de kommunala intressena är inte av sådan beskaffenhet och betydelse att kommunen ska 

huvudmannaskapet efter genomförd detaljplaneändring. Den nya planen kommer därför att 

genomföras med fortsatt enskilt huvudmannaskap.  
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Genomförande 

Inom området gäller idag byggnadsplan för fritidsändamål, Restenäs 2:116 m.fl, upprättad 

1960, aktnummer 14-RES-489. Den röda markeringen visar den del av byggnadsplanen som 

avses att ersättas med en ny detaljplan. Den del av gällande byggnadsplan som omfattar 

Ulvesundsvägen och området väster om den fortsätter att gälla. Inom området där planen 

ersätts med en ny så stämmer inte vägdragning inom området överens med verkligheten, det 

avses korrigeras. (Se kartor nedan) 

 

 

 

 

Gällande detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagen detaljplan 
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ANSVARSFÖRDELNING OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Fastighetsägarna gemensamt ansvarar för allmänplatsmark (vägområde) inom området och för dess 

framtida drift och underhåll. Det finns ingen bildad GA för vägområdet. Rekommendationen är att en 

bildas.  

Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för genomförande av detaljplanen avseende kvartersmarken. 

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att 

tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovstaxa inklusive planavgift enligt gällande 

kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift. 

Fastighetsbildning/ Utökad byggrätt 
I den nya planen ges möjlighet till att fastigheter inom planområdet kan utöka befintlig areal med 
mark som ändrats från allmän platsmark till kvartersmark. Tidigare utlagd mark för naturområde 
ändras även om till vägområde. De fastigheter som berörs har tagits upp i nedanstående tabell samt 
visas i nedanstående karta. 

Område A ca 165 kvm Från Restenäs 2:116 Till Restenäs 2:239 

Område B ca 275 kvm Från Restenäs 2:116 Till Restenäs 2:190 

Område C ca 240 kvm Från Restenäs 2:116. Tidigare 
naturmark som ändras till 
vägmark 

Till Restenäs 2:116 

Område D ca 150 kvm Från Restenäs 2:116 Till Restenäs 2:126 

Område E ca 930 kvm Från Restenäs 2:116. Tidigare 
vägmark som blir kvartersmark  

Till Restenäs 2:116 
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§ 113 PBL 

Observera att ändringar i Plan och bygglagen har införts. Mark som tidigare togs i anspråk för väg och 

grönområden utan ersättning till markägaren har ändrats så att ersättning för sådan mark ska nu 

ersättas enligt de nya bestämmelserna. Det enda som påverkas med denna lagändring är frågan om 

ersättningen till markägaren vid ett eventuellt bildande av en ny gemensamhetsanläggning 

(gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning för att skapa en ordnad förvaltning av 

t.ex. grönområden, vägar). 

Finns redan en ordnad gemensam skötsel av vägar och grönområden, eller ingen önskan om att sköta 
dessa gemensamt, behövs inga åtgärder vidtas. 

Servitut vatten 

Inom området har några fastigheter servitut att ta vatten från en vattenbrunn belägen på fastigheten 

Restenäs 2:116. Dessa servitut är i och med inkoppling till kommunalt VA ej längre nödvändiga. Vid 

framtida fastighetsförrättningar får frågan lyftas om dessa ska anses vara kvar eller tas bort.  

För fastighetsbildning/utökad byggrätt inom kvartersmark åligger ansvaret hos de enskilda 

fastighetsägarna. 

Ansvariga myndigheter /upplysningar 

Bygglov söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i 

Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

LEDNINGSRÄTT, AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 

För de allmänna ledningar som saknar formell rättighet ska ledningsrätt bildas. Ansökan om 

ledningsrätt åligger ledningshavaren att ansöka om hos det kommunala Lantmäteriet. Inom 

planområdet finns ledningar tillhörande Uddevalla energi AB och Västvatten AB. För dessa bolag har 

ledningsrätt bildats tidigare som skyddar ledningarna.  

Avtal och överenskommelser 

Avtal och överenskommelser tecknas mellan de enskilda fastighetsägare som berörs av 

detaljplaneförslaget i den mån deras fastigheter skall tillföras eller avstå mark. Avtalen bör tecknas i 

samband med fastighetsbildning efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Delaktiga i planprocessen 

Karl Samuelsson, Planarkitekt 

Christer Bergsten, Mark- och exploateringsingenjör 

Madelene Hammarberg, Planarkitekt 

Hugo Bennhage, Planarkitekt 

 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
Martin Hellström    Karl Samuelsson 

Plan- och exploateringschef   Planarkitekt 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-06-05 Dnr KS 2020/00401 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Granskningsyttrande rörande detaljplan för Resteröds-Strand 

3:1 mfl 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m fl. Strandskogen, Uddevalla är 
utställd för granskning under tiden 2020-06-03 – 2020-06-24.  
 
Planområdet är beläget ca 1,5 mil söder om Uddevalla centrum, tillfart sker från E6:an 
vidare in på väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 10 hektar. Syftet med 
detaljplanearbetet är att pröva lämpligheten till större byggrätter för fastigheterna inom 
området nu när området anslutits till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 
Byggnadsplanen var ursprungligen avsedd för fritidshus och området har delvis 
permanentats. Upprättande av ny detaljplan är ett led i genomförandet av planering för 
kustnära boende, enligt riktlinjer som anges i översiktsplan ÖP 2010. Tidigare 
synpunkter ha behandlats i samrådsskedet. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget kan lämnas utan erinran. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande 
rörande detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl. 
Plankarta från samhällsbyggnadsnämnden tillhörande granskningsyttrande rörande 
detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslaget till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl som är utställd för granskning 
ska lämnas utan erinran. 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

  

ARB NR 532 

 

 

 

 

  

 

Handläggare 

Planarkitekt Karl Sandman 
Telefon 0522-697320 
Karl.sandman@uddevalla.se 

 

 

 

RESTERÖDS-STRAND 3:1 M.FL, STRANDSKOGEN 

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING KRING DETALJPLAN 

 

Ett förslag till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m fl. Strandskogen, Uddevalla är utställd för 
granskning under tiden 2020-06-03 – 2020-06-24.  
Planområdet är beläget ca 1,5 mil söder om Uddevalla centrum, tillfart sker från E6:an vidare in på 
väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 80 000 kvm. Detaljplanens syfte är att pröva en höjning 
av byggrätten för att möjliggöra åretruntboende. Detaljplanen stämmer överens med gällande 
översiktsplan. 
 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2010-10-14, § 326. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-20, § 264 att godkänna samrådsredogörelsen samt att 

planhandlingarna ska bli föremål för granskning. 

Handlingar översänds till myndigheter.  
Planförslaget ställs ut för granskning på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 
Planförslaget kommer också att finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se/planer 

 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:  
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 UDDEVALLA eller till vår e-postadress 
samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
Senast 2020-06-24 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
granskningsutlåtandet som upprättas efter granskningen. Efter granskning kommer kommunen att 
ta ställning till hur planarbetet ska fortsätta. 

 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planavdelningen  
 
Karl Sandman 
Planarkitekt 

http://www.uddevalla.se/planer
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Detaljplanen består av: 

Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 A1 format 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

 

Övriga handlingar: 

• Geoteknisk utredning, Restenäs RE 3, Norconsult 2011-06-23, reviderad 

2012-04-25 

• Geotekniskt PM, Restenäs RE 3, Norconsult 2011-12-16 

• Kompletterande utredning geoteknik, Norconsult 2018-12-20 

• Bergteknisk utredning, Restenäs RE 3, Bergab 2010-12-21 

• Bergförstärkande åtgärder, Bergab 2018-05-24 

• Dagvattenutredning, ALP 2017-02-28, kompletterad 2018-11-16 

• Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB, 2017-09-06 

• Beräkningsunderlag för begräsning av markbelastning, Norconsult 

Bakgrund
Området var ursprungligen två skogsfastigheter som bebyggdes för fritidshusändamål. Det fanns 

några avstyckningar inom planområdet från 1940-talet innan byggnadsplanen fastställdes. 

Kommunen har sedan länge haft målsättningen att medge åretruntbebyggelse (större byggrätt) 

under förutsättning att vatten- och spillvattenfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är 

uttalat redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90, samt nuvarande ÖP 2010. Vidare har 

kommunalt vatten- och spillvattennät är utbyggt för området.  

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanearbetet är att pröva lämpligheten till större byggrätter för fastigheterna inom 

området nu när området anslutits till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Byggnadsplanen 

var ursprungligen avsedd för fritidshus och området har delvis permanentats. Upprättande av ny 

detaljplan är ett led i genomförandet av planering för kustnära boende, enligt riktlinjer som anges i 

översiktsplan ÖP 2010.  
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Planförslaget i korthet 
 

• 200 m2 byggnadsarea: I förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen för området höjs 

den tillåtna byggnadsarean till 200 m2. Detta innebär att den sammanlagda arean för 

huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får överstiga 200 m2 

• Individuellt satta nockhöjder utifrån nollplan: För att underlätta för fastighetsägare och 

samtidigt på ett lämpligt sätt passa in bebyggelsen i områdets karaktär reglerar nockhöjderna 

individuellt för varje fasighet med plushöjd utifrån nollplan.  

• Användningsgränser justeras: För att detaljplanen ska överensstämma med verkliga 

förhållanden justeras användningsgränser (kvartersmark utökas på ett antal platser).  

• Ledningsrätter: Inom planområdet finns ett antal ledningsrätter där det tillkommer en 

bestämmelse för U-område. Ett U-område ska ses som en reservation av en bit mark för ett 

allmännyttigt ändamål vilket i detta fall är ledningsrätter. 
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Detaljplaneprocessen 
Standardförfarande 

Första steget i planprocessen kallas för samråd. I detta steg skickas planförslaget ut till de 

fastighetsägare som bor inom eller gränsar till planområdet, vidare skickas även förslaget ut till 

berörda myndigheter och företag. Själva förslaget ställs ut och görs tillgänglig i stadshuset, bibliotek 

och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och eventuellt redigera förslaget 

därefter. Kommunen ska sedan underrätta de som berörs av förslaget. Det omarbetade förslaget ska 

sedan göras tillgängligt för granskning i två veckor såvida alla berörda parter inte kommer överens 

om att förkorta denna del av processen. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och 

andra beröra möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget. För att säkra sig rätten att 

senare kunna överklaga förslaget ska synpunkter skickas in skriftligen senast under granskningstiden.  

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftligen inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla de inkomna synpunkterna redovisas 

tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Information om vart 

granskningsutlåtandet finns tillgängligt ska så snart som möjligt skickas ut till de som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

En detaljplan kan sedan antas av kommunfullmäktige. När detta är gjort ska kommunen skicka ett 

meddelande om detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och 

regionplaneorgan som är berörda samt till de som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda.   

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 

tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta sker under förutsättningen att ingen överklagat 

beslutet och att länsstyrelsen har valt att inte överpröva beslutet. 

Standardförfarandet bedöms kunna tillämpas för detta förslag då det;  

• är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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Planområdet 
Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Avståndet till 

Ljungskile är ca 6 km och till Uddevalla ca 20 km. Lokala anslutningsvägar från väg 675 benämns 

Norra respektive Södra Strandvägen.  

Planen är avstyckad med 48 stycken fastigheter varav 3 stycken är obebyggda. Planområdet omfattar 

cirka 10 hektar. Ungefär halva planens område utgör allmänplats väg och parkmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Tidigare ställningstagande 

Kommunala beslut  

• Miljö och stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 326 att pröva ändring av 

byggnadsplan när området ansluts till kommunalt vatten -och spillvattennät.  

• Kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2010, antagen 8 september 2010. 

Översiktsplanen 

Kommunens översiktsplan anger att området är utredningsområde 

för permanentning och komplettering nära vatten och avlopp (VA). 

Eftersom kommunalt vatten- och spillvattennät nu är utbyggt i 

området, anser samhällsbyggnadsnämnden att en höjning av 

byggrätterna i området bör prövas, med att nya detaljplaner utförs 

i enlighet med översiktsplan ÖP 2010. Informationsbrev har 

skickats till fastighetsägarna redan 2010.  

I översiktsplanen redovisas att den övervägande delen av ny 

sammanhållen bebyggelse ska tillkomma i tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. Kompletterande sammanhållen bebyggelse kan i vissa 

fall, exempelvis om VA-anslutning finns, förläggas på andra platser. 

Kustområdet mellan Ammenäs och Ljungskile, Fräknestranden, är 

utpekat som ett av dessa områden. I översiktsplanen kommenteras 

Fräknestrandens utveckling närmare. Fräknestrands-området delas 

in i tre olika kategorier. En kategori för bostäder med 

permanentning och komplettering nära VA-ledning. En zon med 

”gröna korridorer” som bör sparas samt en kategori av ”öppen 

sammanhängande åkermark” som inte bör bebyggas. Planområdet 

ligger inom den zon som pekas ut för komplettering i anslutning till 

va-utbyggnad. I takt med att det kommunala va-nätet byggs ut kan ökade byggrätter medges. 

Planområdet ligger i ett grundvattenområde som är känsligt för föroreningar samt i ett 

problemområde när det gäller avloppslösningar. Detta är anledningen till att kommunen beslutade 

om en utbyggnad av det kommunala va-nätet utmed Fräknestranden. VA-frågor får generellt sett en 

allt större betydelse i och med att många kustnära fritidsområden omvandlas för åretruntboende och 

den negativa miljöpåverkan i dessa områden blir allt större. 

Kommunen rekommenderar att ändringar till befintliga detaljplaner och nya detaljplaner tas fram i 

den takten med att lokala VA-ledningen byggs ut. Fler fritidshus kan då omvandlas till 

åretruntbostäder. 

 

 

 

 

Utdrag ur ÖP 2010 
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Detaljplaner 

För området gäller byggnadsplan Strand Östra 2:3 och Strand 3:1, 

lantmäteriets nummer 14-RES-536. Fastställd 1964-01-15. Den anger  

för varje tomt bl. a följande: byggnadsyta för huvud- 

byggnad är max 60 m2 samt max 15 m2 för uthus, byggnadshöjd max 

3,3 m för huvudbyggnad samt 2,5 m för uthus. När planen tillkom var 

fritidsbostäder ofta av enkel standard. Ändrad byggrätt innebär inte 

fler fastigheter. 

Söder om denna byggnadsplan ligger byggnadsplanen  

RE2 (lantmäterinummer 14-RES-489) för Restenäs Sjövik 

fastställd 1961-05-19, samt plan för Restenäs ön RE 6  

(lantmäterinummer 14-RES-668) fastställd 1981-01-31. 

Anslutande öster om detaljplanen fick en planansökan för 

fastigheten HOG 1:1 positivt planbesked i början av 2020. 

Huvudsyftet med denna detaljplan är bostadsbebyggelse.  

Förordnande enligt 110 § Byggnadslagen 

För byggnadsplan (RE 3) infördes 1975-01-23 ett förordnande 

enligt 110 § Byggnadslagen (BL). Förordnandet innebär ett 

 ”förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan 

jämförlig åtgärd inom planområdets allmänplatsmark”. 

I övergångsbestämmelserna under § 17 står det att om  

förbud utfärdas mot schaktning, fyllning, trädfällning eller  

annan därmed jämförlig åtgärd ska skyldighet föreligga att  

enligt 8 kap 9 § söka marklov. 

Länsstyrelsen var den myndighet som beslutade om förordnande enligt 110 §. Deras roll angående 

110 § förordnande upphörde i och med 17 kap. 17 § ÄPBL och Länsstyrelsen kan därmed inte 

upphäva förordnandet.  

Detta är ett särskilt beslut som alltså 

ligger kvar oavsett framtagandet av ny 

plan. Regeringen håller för närvarande 

på att se över och utreda behovet av 

förordnandet och om det är möjligt att 

dessa kan upphöra att gälla. Det är 

alltså krav på att söka marklov för att 

genomföra någon av de ovan nämna 

åtgärderna inom området. 

 

 

 
 

 
 

Äldre fritidshus med god utsikt över fjorden 

Gällande byggnadsplan 14-RES-536, 
fastställd 1964-01-15 
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Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 

För gällande detaljplan (RE3) infördes ett förordnande enligt 113 § i Byggnadslagen (BL), 

förordnandet gäller även för PBL:s regler. Förordnandet innebär att fastighetsägarna, när 

byggnadsplanen upprättades, upplät den obebyggda marken inom gällande plan till allmän plats. 

Förordnande enligt 113 § ska upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går 

ut, dock upphörde det 2019-01-01 med anledning av en lagändring. 

Det som påverkas med denna lagändring är frågan om ersättningen till markägaren vid ett eventuellt 

bildande av ny gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen innebär att mark som är utlagd som allmän 

platsmark i planen kan tas ianspråktas för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att ersättning 

behöver betalas till markägaren. Efter utgången av 2018 kan markägaren kräva ersättning vid 

bildandet av en gemensamhetsanläggning. Ersättningen beslutas av Lantmäterimyndigheten i 

samband med eventuell anläggningsförrättning. 

Bestämmelser enligt Miljöbalken 
I Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel redovisas särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten för vissa områden som är av betydelse för vissa allmänna intressen. Planområdet berörs direkt 

av riksintresse för friluftsliv (Havstensfjorden) och av riksintresse för högexploaterad kust.  

Strax utanför planområdet är farleden i Fräknefjorden av riksintresse för sjöfarten och längre norrut i 

Havstensfjorden är området av riksintresse för yrkesfisket. 

Avvägningar enligt miljöbalken 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3–4 kap MB 

Föreslagen markanvändning har ej negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen bedöms ej 

medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-05-03. Länsstyrelsen påpekar dock att planområdet omfattas av 

riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 

eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 

föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och 

musselvatten samt omgivningsbuller. 

Vattenförekomster 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.   

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som 

otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status ska uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt 

bedömts vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och 

syrefattiga förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen 

innebär också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå 

kvalitetskravet god ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor 

påverkan från land samt låg vattenomsättning.  
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2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 

senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 

vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 

råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 

fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 

det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 

för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och dricksvattennätet 

förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Vid en 

utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka vilket påverkar 

avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

Fisk- och musselvatten 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att 

områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till. 

Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet kommer 

möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. 

I och med det ovan nämnda bedöms inte planförslaget för det aktuella området motverka målet att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 

Omgivningsbuller 

Planförslaget bedöms inte vara påverkat av buller och inte heller innebära någon avsevärd påverkan 

hos bullernivåerna i området. 

Områdesskydd, 7 kap MB 
Den nya detaljplanen bedöms inte påverka några skyddsvärda områden. Det finns 

strandskyddsområde inom planområdet som berörs av den nya detaljplanen. Kommunen anser att 

kustzonen, där Fräknestranden ingår, kan inrymma ny bebyggelse, förutsatt att kunskap och 

aktsamhet präglar placering, formgivning och färgsättning. Bebyggelsen i kustzonen bör kunna 

kompletteras om stor hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, 

grundvattenkvalitet och möjlighet att lösa avloppsfrågan. 

Väl anpassad kompletteringsbebyggelse, inom av kommunen redovisade områden, medför enligt 

kommunens uppfattning ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Med försiktighet som 

princip bedöms bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse 

inte medföra påtaglig skada på värdena inom kustzonen. Planförslaget berör befintlig bebyggelse och 

bedöms inte påverka natur- och kulturvärden negativt. 

Miljömål 
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu och inte 

lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra frisk luft, 

hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar om allt från luft utan 

föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande 

ekosystem i skogar och jordbruksmark. 
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Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa 

de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild 

stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd 

miljö” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 

Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i mängden växthusgaser i atmosfären och vad 

FN:s ramkonvention ställer för krav gällande detta. Ramkonventionen säger att mängden 

växthusgaser ska stabiliseras på ett sådant sätt att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig. Åtgärder för att uppnå detta ska utformas på ett sätt som möjliggör att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställer samt att andra mål för hållbar utveckling 

inte äventyras.  

God bebyggd miljö 

Målet med ”en god bebyggd miljö” är att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö 

samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 

kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

eftersträvas.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Syftet med detta mål är att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 

skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Dagvatten och infiltration 

Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås med fördröjningsmagasin. Gamla stenkistor bör 

accepteras i viss utsträckning och kunna tillgodoräknas dagvattenfördröjning, beräkning ska 

redovisas. Stöd finns i PBL kap 8, § 9, p 2 där anges att tomt ska anordnas så att betydande olägenhet 

inte uppkommer för omgivningen (vilket också innebär dagvatten). 

Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 2017-08-30 § 135 anger att lokalt omhändertagande 

av dagvatten (LOD) gäller som huvudprincip.  

För att inte minska grundvattennivån och inte påverka omkringliggande vegetation m.m. ska 

infiltration utföras där så är möjligt. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in lokalt och 

förs till mark så att direkt belastning på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator och 

parkeringsytor som förorenar mest. På gator ska ytor utformas med avrinning till genomsläppliga 

ytor och fördröjning på lämpligt sätt.  

För fastigheter ska infiltrations- eller fördröjningsanordning i form av kassetter eller stenkista 

dimensioneras så att merparten av fastighetens vatten samlas in. Beroende på hur stora ytor som 

hårdgörs i samband med byggnation, ska beräkning lämnas i samband med bygglov.  

Vatten får inte förorsaka erosion eller översvämning så att nedanförliggande fastighet utsätts för 

vattenbelastning. Ny hårdgjord yta får inte överstiga 40 procent av fastighetsstorleken. Befintlig 

bergsyta i dagen får vara kvar men ska beräknas som hårdgjord yta. 
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Som riktlinje bör 20 liter/m² hårdgjord yta kunna 

magasineras, vilket motsvarar framtida teoretisk 

regnintensitet för 20-årsregn (344 l/s, ha under 10 

min.) som är cirka hälften av ett motsvarande 100-

årsregn. Utflödet från magasineringen ska anordnas så 

att magasinet är tömt efter ca 48 timmar. Med 

fördröjning av dagvatten på tomter bedöms 

erosionsskador som kan uppstå vara måttliga.  

Generella åtgärder för att fördröja dagvattnet inom 

planområdet kan vara att rensa och fördjupa de grunda 

vägdiken som finns, alternativt att anlägga 

makadamdiken.  

I illustrationen till höger redovisas 

översvämningspunkter inom planområdet vid ett 100-

årsregn. I beräkningarna för att framställa illustrationen 

har det räknats på en nederbörd om 70 mm samt att all 

mark är mättad. Med illustrationen som underlag anses 

dagvatten fortsatt kunna hanteras lokalt inom 

området. 

Hårdgörs gator inom området kommer dagvattenflödet 

påverkas. Skulle gatorna hårdgöras inom planområdet 

måste konsekvenserna av detta utredas samt att 

kapacitet för hantering av de tillkommande flödena 

måste säkerställas. 

Stigande havsnivåer 
Havsvattennivån förändras över tid, dels på grund av landhöjningen och dels på grund av 

klimatförändringar. Landhöjningen har historiskt medfört en sänkning av havsvattennivån över tid. 

Klimatförändringarna medför dock en höjning av havsvattenytan, främst genom termisk expansion av 

havsvattnet och vattentillförsel från smältande glaciärer.  

2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i Uddevalla. 

Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 möh (RH2000) och den framtida (år 

2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 möh (RH2000) och högsta högvatten på 2,53 möh 

(RH2000) för Uddevalla.  
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Ur Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, Västra 

Götalands och Värmlands län. 

 

 

Utifrån de nivåer som SMHI har tagit fram kan nedanstående zoner räknas fram 

Zon 4  upp till +2,5 möh 

Zon 3  +2,5 till 3,0 möh 

Zon 2  +3,0 till 3,5 möh 

Zon 1  över +3,5 möh 

 

All befintlig och planerad bebyggelse ligger på höjder mellan +12 och +41 möh så de uppfyller kraven 

för zon 1. Tillfart sker från väg 675, som följer terrängen och varierar i höjd över havet.  En kartering 

från ortofoto visar att det finns en del sträckor avväg 675 som ligger på nivåer som lägst på +2,3 möh. 

Vägen klarar således nivån på högsta högvatten i dagens klimat som låg på +1,9 möh. Framtida högre 

vattennivåer kommer på sikt att kräva en översyn av höjderna längs väg 675 sträckan mellan 

Ljungskile och Uddevalla för att säkerställa framkomligheten för bostadsbebyggelsen som redan finns 

där idag. Det är dock bara på ett fåtal ställen som det i ett framtida klimat vid extremt väder som 

vägen kommer att översvämmas med upp till 20 cm vatten utifrån de höjder som vägen har idag. 

Det planerade området har vid eventuell framtida översvämning inga andra tillfartsvägar till 

området. Väg 675 kommer på sikt att behöva ses över för att garantera att vägen inte översvämmas 

vid extrema högvattenstånd. Då det är befintlig bostadsbebyggelse används konsekvenslindrande 

åtgärder/kompensationsåtgärder etc. Vid planering för helt nya områden är bedömningen striktare. 

Kommunen ser även över möjligheten om det går att ordna alternativa tillfarter till området om det 

behövs i ett framtida klimat. 
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Områdets förutsättningar, förändringar samt konsekvenser 

Bebyggelse 

Området är kraftigt kuperat och husen har fått 

anpassats till terrängen i både form och placering. Vid 

planläggning/planändring av ett bebyggt område med 

många fastigheter finns svårigheter att fullt ut anpassa 

bestämmelser till verkliga förhållanden.  

 

I gällande plan medges en byggnadsarea på 60 kvm och 

komplementbyggnad på 15 kvm. Ändringen medför att 

byggrätten höjs till sammanlagt 200 kvm per fastighet 

eller högst 20 procent av fastighetsytan. I gällande plan 

har man angett en högsta byggnadshöjd på 3,3 meter 

för huvudbyggnad och 2,5 meter för 

komplementbyggnad. Ändringen föreslår istället en 

fastställd nockhöjd för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad för varje enskild fastighet. Detta 

tydliggör för den enskilde fastighetsägaren.  

I gällande plan finns det en begränsning i form av 

prickad mark som inte får bebyggas. I stort sett all 

prickad mark föreslås tas bort i ändringen och ersätts av 

en begränsning för placeringen av byggnader. För 

komplementbyggnader föreslås en placering minst 1,0 meter från fastighetsgräns och 4,5 meter från 

fastighetsgräns för huvudbyggnad. Trots tidigare bestämmelse i form av prickad mark finns ett antal 

byggnader som inte uppfyller de tidigare kraven och inte heller de föreslagna kraven. De byggnader 

som ligger närmare än 1 meter respektive 4,5 meter idag bör kunna ligga kvar. Dock ska om-, till- och 

nybyggnader följa de nya bestämmelserna.  

I gällande plan finns följande bestämmelse - Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas 

mindre areal än 1000 kvm. Byggnadsnämnden äger dock medgiva undantag härifrån då särskilda 

skäl föreligga, dock lägst till 800 kvm. Bestämmelsen ändras till en individuell reglering för varje 

fastighets minsta fastighetsstorlek för att anpassa detaljplanen efter verkliga förhållanden. 
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Mark, topografi, vegetation och natur 

Planområdet är ca 10 ha stort. Inom byggnadsplanen finns 

parkmark (naturmark i realiteten). Området består av  

trädbevuxen tidigare skogs- och hällmark med blandskog i 

för området typisk kuperat fjordlandskap med  

huvudsakligen sluttning mot fjorden och skogsklädda höjder.  

Cirka hälften av området utgörs av allmänplats, väg och  

parkmark. Planområdet ligger nära inpå fjorden och landsvägen.  

Väster om landsvägen finns en gemensamhetsanläggning med 

parkeringsplats och brygga för båtägare i området.  

Kulturmiljö och fornlämningar 

Ur kulturmiljösynpunkt har området betecknats med särskilt 

intresse för kulturmiljövården enligt kulturmiljövårdsprogrammet 

för Uddevalla kommun. Bedömningen är att bebyggelsen utmed 

vägsträckningen mellan Ljungskile och Råssbyn utgör en värdefull 

miljö, som vittnar om ett tidstypiskt skeende i övergången från 

agrart samhälle till ett fritidsinriktat boende utmed 

fjordstränderna. Eftersom befintlig bebyggelse är utsatt för ständig 

omvandling kan det vara för tidigt att utläsa tydliga 

bevarandeegenskaper i enstaka objekt som berör detta planområde. Det finns inga kända 

fornlämningar inom det nu aktuella planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet markerat i rött 
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Geotekniska förhållanden  

Geoteknisk- och bergteknisk utredning har utförts i 

området som är utbyggt sedan lång tid. Enligt 

geoteknisk utredning föreligger inte någon skredrisk 

om tillförda massor inte läggs upp på ett okontrollerat 

sätt. Den del som är känsligast för belastning avser 

området närmast stranden och den är inte aktuell för 

bostadsbyggnation, samt ligger utanför planområdet.   

Till stor del utgörs området av kuperad fastmark med 

berg i dagen. Mellan fastmarkspartierna finns områden 

med sediment där marklutningarna är varierande. 

Markytans nivå för befintliga byggnader varierar 

mellan cirka + 5 m ö h närmast fjorden till cirka + 40 m 

ö h i den östra delen. Barmarkspartier visar 

stenblandat grovt grus och morän. 

Enligt SGU:s geologiska kartor består området av 

övervägande urberg markerat med rött på kartan. 

Morän som är vår vanligaste jordart, markerat med blått, är för det mesta fast och hård (pinnmo). 

Postglacial finsand markerat med orange på kartan, sand- och grusjordar släpper lätt igenom vatten 

och torkar därför upp snabbt. 

Bergtekniska förutsättningar 

Bergab har genomfört en bergteknisk bedömning av området (2018-05-24) som påtalar 
förekomsten av lösa block, en till två större skivor på ett 
ogynnsamt sprickplan och några mindre block och sten som har 
fallit ut i diket längs med väg 675. 
 
Bergab föreslår att bergslänten rensas på lösa block och stenar 
samt rensas från vegetation som riskerar att förvärra släntens 
stabilitet genom rotsprängning.  
 
Trafikverket kommer under 2020 enligt överenskommelse 
åtgärda den bergtekniska problematiken som föreligger längs 
med väg 675 i samband med andra åtgärder. De områden som av 
Bergab omnämns som ”Område som bör besiktigas och rensas 
innan eventuella bergschaktarbeten”, anses inte behöva åtgärdas 
innan detaljplanen vinner laga kraft då detaljplanen kan 
genomföras på flera olika sätt.  
 
Dock ska hänsyn tas till de rekommendationer som Bergab lägger 
fram vid eventuella framtida bergschaktsarbeten i anslutning till 
de utpekade områdena (se blå områden i illustration till höger).  

 
 

Jordartskartan visar huvudsakligen berg och morän inom 
området, röd är urberg, blå är morän 
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Grundläggning 

Planens intentioner bedöms ur geoteknisk synvinkel kunna 

genomföras. Totalstabiliteten kan inom planområdet betecknas 

vara tillfredsställande. En tillåten markbelastning om 20 kPa 

rekommenderas för ett antal fastigheter med friktionsjord utmed 

väg 675, vilket motsvaras av en normal tvåplansbyggnad eller en 

uppfyllnad med fyllningsmassor om cirka 1 meter. Upplysning om 

detta förs även in i plankartan.  

Grundläggning av byggnader bedöms preliminärt kunna utföras 

med platta på mark inom den del av området som har fasta 

markförhållanden. Där det finns lösare jordlager kan eventuell 

grundförstärkning påräknas såsom utgrävning av lösare massor 

till mindre djup. 

Sättningar 

Mer omfattande undersökningar för att bestämma jordens 

sättningsegenskaper har inte bedömts nödvändiga att utföra 

eftersom fasta markförhållanden dominerar inom planområdet. 

Om byggnation planeras där de mindre områdena med lösa jordar förekommer ska risken för 

sättningar beaktas, eventuellt kan differenssättningar uppkomma i övergång till fastmarksområde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen redovisar fastigheter där begränsning 
om 20 kpa rekommenderas, källa Norconsult 

Stora uppfyllnader kan skapa nya sår i landskapet och sättningar i marken 
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Schakt 

Vid belastning ska det påföras maximalt 20 kPa vilket motsvarar en tvåplansbyggnad eller uppfyllnad 

på max en meter.  Upplysning gällande detta förs in i plankartan. I samband med markentreprenad 

där sprängning och schaktning utförs ska eventuell bergrensning utföras med bergsakkunnig. Vid 

bergschakt bör schaktväggar besiktigas med avseende på stabilitet. 

Radon 

I översiktlig undersökning anges marken ligga inom normalriskområde. Kompletterande 

markradonmätningar bör dock utföras i samband med markentreprenad, om grundläggning utförs så 

att kontakt erhålls med berg eller grov friktionsjord närmast berget. 

Byggnader ska enligt Boverkets byggregler BBR kap 6:2 uppföras radonskyddade så att inomhusluft 

inte överstiger gällande gränsvärde av joniserande strålning (nuvarande gränsvärde 200 Bq/m3 

årsmedelvärde). 

Vattenområde 

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt i området som har goda förutsättningar för 

LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) med mark av morän och 

blockterräng. Merparten av området sluttar mot väster som innebär att 

vatten söker sig mot fjorden. Med kommunalt vatten och spillvatten 

bedöms mycket liten mängd föroreningar eller övergödande ämnen 

släppas ut till vattenområdena. Det blir en förbättring mot dagens 

förhållanden, med de risker som föreligger för föroreningar. 

Dagvattenutredning genomförd av ALP 2017-02-28. 

I illustrationen till höger redovisas översvämningspunkter inom 

planområdet vid ett 100-årsregn. I beräkningarna för att framställa 

illustrationen har det räknats på en nederbörd om 70 mm samt att all mark 

är mättad. Med illustrationen som underlag anses dagvatten fortsatt kunna 

hanteras lokalt inom området. 

Berörda vattenförekomster 

Hela området (Fräknestranden) riktar sig mot sundet mellan Orust och 

fastlandet. I norra delen av fjordsystemet ligger Havstensfjorden som är 

Natura 2000 område. 2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av 

kvicksilver. Enligt den senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, 

vilket medför att vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I 

Havstensfjorden råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. 

På grund av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom 

vilken tid det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen 

tidsram satt för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk 

status år 2027. 

Påverkan på Natura 2000 området och naturreservatet kommer att minska i omfattning, därmed 

bedöms Natura 2000 prövning inte behövas. Med lösningar för spillvatten och dagvatten bedöms 

statusen på de berörda vattenförekomsterna påverkas positivt. Sammantaget bedöms att gällande 

miljökvalitetsnorm inte överskrids. 
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Gator och trafik 

Vägar/gator och biltrafik 

Allmänna vägen 675 mellan Ljungskile och Råssbyn passerar området. Inom området berörs 

lokalvägarna Norra respektive Södra Strandskogsvägen där den Norra utgör infart för flertalet 

fastigheter. Vägarna förvaltas genom en gemensamhetsanläggning i området. 

Norra Strandskogsvägen, infarten till den första vägkorsningen lutar något, (medellutning cirka 10 %) 

med en flack anslutning mot landsvägen med god sikt åt båda håll. Inom området går lokalvägar i 

stort enligt byggnadsplanens dragningar. 

Omvandling till permanentbostäder i detta område bedöms öka trafikmängden marginellt över året. 

Trafikbelastning sommartid ökas dock inte. Väg 675 är dock i behov av upprustning och i samband 

med att området görs mer permanent vore en översyn av vägen vara lämplig. 

Enligt gällande parkeringsnorm för Uddevalla kommun (UaFs8/1994, KF 1994-04-12) ska varje 

villatomt ha 2 stycken bilplatser, varvid även garage och carport räknas. Det finns dock fastigheter 

inom planområdet där det inte finns möjlighet att ordna parkering inom fastigheten. Då planområdet 

är ett utbyggt område är det inte alltid möjligt att lösa denna problematik, i vissa fall nyttjas 

parkeringar längs med Norra Strandskogsvägen för att sedan till fots ta sig till den egna fastigheten. 

Fastigheten Resteröds-Strand 3:6 har idag ingen tillfart. Det är svårt att anordna en trafiksäker tillfart 

från väg 675, av denna anledning utökas kvartersmarken så att möjlighet till anslutning till Norra 

Strandskogsvägen skapas.  

Parkeringsytor bör utföras i material som möjliggör viss infiltration av dagvatten. Vidare är en ny 

parkeringsnorm för Uddevalla under framtagande och väntas antas under 2020. 

Gång, - cykel- och mopedtrafik 

Gång- och cykelväg utmed väg 675 saknas. Gående och cyklister samsas med biltrafiken på 

landsvägen. i samband med att området nu möjliggör permanentboende vore en översyn av vägen 

lämplig och att man ser över behovet för de oskyddade trafikanterna. 

Service och kollektivtrafik 

Service 

Planområdet ligger ca 20 km från Uddevalla och ca 6 km från Ljungskile centrum. Inom Resteröds 

socken finns inte förskola eller skola (0–15 år). För skolor och offentlig service samt kommersiell 

service hänvisas till Ljungskile, Forshälla och Uddevalla.  

Grundkravet på service för bebyggelse framgår av PBL 2: a kapitlet. I översiktsplanen tolkas detta 

som att kravet är uppfyllt om det finns förutsättningar till dagliga kollektiva transporter för arbets- 

och inköpsresor. Avståndet till allmän väg med kollektivtrafik är cirka 25 till 500 meter. 

Kollektivtrafik 

Västtrafik trafikerar allmänna vägen med buss 822 mellan Uddevalla, Ammenäs, Resteröd 

Strandskogen och Ljungskile. För närvarande är det 14 turer i vardera riktningen under vardagar. 

Även skolskjutstrafik finns längs allmänna vägen. Busshållplats är belägen intill vägkorsningen. 

Tillgänglighet 

Fastigheter ska nås med bil och bilparkering kan ske i anslutning till bostadshus. Det är av stor vikt att 

det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen samt i 
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anvisningarna i boverkets byggregler och bevakas vid bygglovsgivning. Vägsträckningar i området är 

befintliga. 

Som tidigare nämnts har Fastigheten Resteröds-Strand 3:6 idag ingen tillfartsväg. Idag parkerar 

fastigheten knappt 100 meter norr om fastigheten på gemensamhetsanläggningens parkering och 

går sedan till fastigheten. I denna detaljplan utökas kvartersmarken norr om fastigheten i förhållande 

till byggnadsplanen för området. På så sätt möjliggörs en anslutning för fastigheten till Norra 

Strandskogsvägen. 

Barnperspektiv 

Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten. Vidare finns det tillgängliga naturmarker 

runt om planområdet som troligtvis kan komma att nyttjas av barn inom området. Väg 675 som 

passerar utanför planområdet erbjuder ingen uppdelning mellan trafikslagen. Cyklister och 

fotgängare delar på körbanan med biltrafikanter, vilket ses som negativt ur ett barnperspektivs 

säkerhetsaspekter. Busshållplats är belägen intill vägkorsningen där Norra Strandskogsvägen möter 

väg 675. Det finns idag inte någon närliggande förskola eller skola vilket kan begränsa möjligheterna 

för barn inom området att själva ta sig till förskola och skola.  

I denna detaljplan bevaras tillgängligheten till den interna och omkringliggande naturen och den 

påverkas inte negativt. När byggrätterna i området höjs finns möjligheten att antalet barn i området 

ökar i förhållande till dagsläget. Detta kan långsiktigt hjälpa till att förbättra förutsättningarna för 

denna grupp då underlaget ökar. I dagsläget kan mängden trafikanter som rör sig till och från 

området öka vilket i sig innebär en ökad risk. Centralt i området möjliggörs även tillkomsten av en 

lekplats. Placeringen av lekplatsen möjliggör en överblick från omkringliggande fastigheter vilket 

anses som positivt ur ett barnperspektiv.  

Då området idag är bebyggt i kombination med det som nämns ovan anses det inte vara nödvändigt 

att genomföra en barnkonsekvensanalys för detta planförslag. 

Friytor 

Naturmarker 

Inom gångavstånd från planområdet finns fina naturmarker för rekreation. Bebyggelsens placering 

gör att fria områden för promenader och lek etc. kvarstår både inom och utanför planområden även 

efter att området har byggts ut enligt planförslaget.  

Lek och rekreation 

I planområdet finns allmän plats (park) med bevarad naturmark vilket även kan användas för fri lek. 

Idag finns ingen anordnad lekplats inom området men detta planförslag möjliggör tillkomst av en 

sådan centralt inom planområdet. Goda promenadvägar finns också i närområdet. Närheten till 

vatten utgör en av områdets stora kvaliteter med möjligheter till bad på Strandön och Restenäsön. 

Möjlighet till båtplats finns. 
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Störningar 

Buller 

Ljudnivån utomhus från väg 675 har beräknats för detaljplaneområde. Ekvivalent ljudnivå från 

vägtrafik uppfyller riktlinjer för buller från vägtrafik enligt förordning SFS 2015:216 med ändring 

enligt 2017:359 för i princip detaljplaneområde (med undantag för någon meter närmast väg 675). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns goda möjligheter att anordna uteplatser i skyddat läge då större delen av 

detaljplaneområdet uppfyller förordningens riktvärden för buller på uteplats. I de fall där tomt med 

planerad bebyggelse överskrider riktvärden kan uteplats placeras på skärmad sida av planerat 

bostadshus 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och är idag anslutet 

ansluttill kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Dagvattenhantering 

Lokalt omhändertagande av dagvatten gäller generellt, även för allmän platsmark, väg och 

grönområde. Alla fastigheter ska anordna fördröjningsmagasin på egen fastighet.   



22 
 

 

Övergripande i området så behöver man förstärka vägdiken och underhålla det interna 

dagvattensystemet som finns med brunnar, trummor och ledningar. Bäcken som finns i norr bör 

regelbundet rensas och se till att flödet genom trummor är obehindrat. För att klara ett 200-års-regn 

bör alla nybyggnationer inom planområdet anläggas med en golvhöjd som överstiger 0,3 m över 

närmaste väganslutning, alternativt påvisa att flödande ytvatten alltid kan passera förbi 

byggnationen på sidorna genom att färdigt golvhöjd ligger minst 0,3 m över omgivande mark. 

Marken ska luta och avvattnas från nybyggnaden. Exakt höjdsättning tas i projekteringsstadiet när 

alla förutsättningar finns framtagna. 

Dagvattenutredning utförd av ALP Markteknik AB 2017-02-28 ska följas. 

Elförsörjning 

Befintligt system som inte påverkas av planändring.   

Avfall 

I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen ansvarar för sophämtningen.  Närmaste 

återvinningsstation för förpackningsinsamling finns i dag i Ljungskile (ca 5 km från planområdet) och 

för grovsopor på Havskurentippen i norra delen av Uddevalla tätort (ca 21 km). Avfallshanteringen 

ska ske enligt kommunens gällande renhållningsordning och kommunens renhållningstaxa med 

tillämpningsanvisningar. Vid de fastigheter där sopbilen kan inte kan vända ska sopkärl placeras på 

anvisade platser. 

Del av detaljplan som upphävs 

En del av planområdet upphävs i samband med denna detaljplan. I området som upphävs finns idag 

en vattentäkt som nyttjas av boende inom planområdet. Denna behöver inte omfattas av detaljplan 

för att kunna fortsätta nyttjas på samma sätt som idag. Vidare går området över väg 675, vilket är 

Trafikverkets väg vilket tidigare i planskedet visat sig vara problematiskt. Av dessa givna anledningar 

upphävs delen av detaljplanen. 

Konsekvenser i förhållande till miljömålen  

De miljömål som berörs av detaljplanen är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd miljö” och 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Dessa beskrivs mer ingående tidigare i detta 

dokument, nedan presenteras planens konsekvenser i förhållande till dessa. 

Begränsad klimatpåverkan: 

Ett genomfört planförslag kan komma att resultera i ökad bilanvändning vilket i dagsläget kan 

innebära en negativ påverkan på detta miljömål. Det kan också generera ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken som i sin tur kan ses som positivt. Då planförslaget gäller ett redan exploaterat 

område antas befintlig bebyggelse nyttjas i stor grad, vilket ses som positivt istället för att bygga ett 

nytt bostadsområde. 

God bebyggd miljö: 

Även detta miljömål påverkas på ett liknande sätt av planförslaget. Det kan ses som positivt att nyttja 

redan ianspråktagen mark istället för obebyggd. För att möta upp miljömålet förs bestämmelser 

gällande byggnaders omfattning och utformning in i planen. Vidare kan det även här ses som negativt 

att området är beläget utan direkt närhet till service.  
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Hav i balans samt levande kust och skärgård: 

Planområdet är idag påkopplat på det kommunala vatten- och spillvattennätet vilket ses som positivt 

för att uppnå detta miljömål. De höjda byggrätterna väntas inte i någon större omfattning påverka 

situationen för dagvatten inom området.  

Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som beaktas i 

kommunens planeringsprojekt. Etableringen påverkar inte riksintresse enligt 3:e kap miljöbalken. 

Hushållningsbestämmelserna i 4:e kap miljöbalken, berör kustzonen utgör heller inget hinder för 

utveckling av befintlig bebyggelse. Rekommendationen i översiktsplan ÖP 2010 är att permanentning 

och komplettering får ske i det aktuella området.  Sammanfattningsvis görs bedömningen att 

genomförande av detaljplanen inte medför någon betydande påverkan på miljön. 

Miljökvalitetsnormer  

Enligt Miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder inte medför 

att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer överskrids. De normer som är 

relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i utomhusluft och olika parametrar i fisk- och 

musselvatten. Den dominerande källan till luftföroreningar med ämnen som omfattas av 

miljökvalitetsnormer är utsläpp från trafiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5:e kap miljöbalken bedöms inte överskridas. Vattenkvaliteten förbättras 

nu när området har kopplats på det kommunala vatten- och spillvattennätet.  

Strandskydd 

När en detaljplan upphävs eller ersätts med en ny detaljplan återinträder strandskyddet. Därför 
behöver strandskyddet upphävas för de delar som är tomtmark. Den marken är redan ianspråktagen 
som tomtmark vilket utgör ett av de särskilda skäl som kan accepteras för att upphäva 
strandskyddet. Upphävandet avser inte ett existerande strandskydd utan det är enbart en formell 
åtgärd att upphäva det strandskydd som återinträder. På plankartan finns en särskild bestämmelse 

för de områden som omfattas av upphävande av strandskydd. Strandskyddet återinträder till 100 
meter från strandlinje och upphävs för de delar av planområdet som är kvartersmark. 

Landskapsbild och exploateringsgrad 

Bebyggelsen i Resteröd 

Strandskogen smälter väl in i 

landskapet och har liten påverkan 

på landskapets karaktär i övrigt. 

Exploateringsgraden för den 

bebyggda delen planområdet 

totalt ligger på cirka 5 

bostäder/hektar vilket är ett mått 

på täthet för ett glest villaområde. 

Som helhet är området glest 

bebyggt med hänsyn till att stora 

grönområden och 

allmänplatsmark ”park” inom 

byggnadsplan. 
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Natur, friluftsliv och kulturmiljö  

Den nuvarande byggnadsplanen har inslag av stora grönytor naturmark mellan grupper av tomter. 

Allmänheten kan röra sig fritt inom området på allmän plats. I närheten finns bad och andra 

rekreationsmöjligheter. ÖPs allmänna intressen för friluftsliv och natur påverkas inte menligt, 

promenadvägar behålls i närområdet. Fornlämningar utanför planområdet påverkas inte. 

Väg och trafikfrågor 

De befintliga vägarna i området håller låg standard, utom uppfarten Norra Strandskogsvägen som är 

asfalterad. Vägarna är smala med den fördelen att en låg hastighet måste hållas, vägarna har också 

en liten trafikmängd. Skulle vägarnas standard uppdateras på ett sådant sätt att de hårdgörs behöver 

konsekvenser av detta i förhållande till dagvattensituationen utredas samt att det säkerställs att 

kapacitet finns för hantering av tillkommande flöden. Utefter väg 675 finns två busshållplatser som är 

lättillgängliga för de boende i området 

Omgivningspåverkan och påverkan från omgivningen 

Ny detaljplan medför inga nya tomter mer än de befintliga obebyggda som skapades i nu gällande 

byggnadsplan. Vägstrukturen i byggnadsplanen är genomförd och får trots vissa brister anses vara 

fungerande. Vändplaner för sopbilar är inte utförda enligt kommunens krav. Inom hela planområdet 

är bilarnas hastighet låg, i regel mindre 30 km/ timma, vilket till stor del beror på att körbanan är 

smal. Om någon väg t ex skulle behöva förses med en ny mötesplats eller p-plats så finns det i regel 

utrymme för detta i de gällande planernas vägområden. 

Prövning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen 1987:10) bedöma om en detaljplan som 

upprättas kan antas medföra betydande miljöpåverkan när planen genomförs, s.k. 

behovsbedömning.  Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s 

direktiv 2001/42/EG utföras. MKB-förordningens bilaga 4 beaktas särskilt då begränsad 

bostadsbebyggelse avses i denna detaljplan. 

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. Planen avser ett 

mindre, redan bebyggt område på lokalnivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens 

bilaga 4. Området har nyligen blivit anslutna till det kommunala spillvattennätet, vilket ansluts till 

Skansverket i Uddevalla. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett genomförande av 

detaljplanen inte kan antas medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs. 

Länsstyrelsen yttrade 2010-10-12 att förslaget till detaljplan inte utgör betydande miljöpåverkan. Det 

betyder att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver utföras för denna 

detaljplan. 

Miljöfrågor och behovsbedömning sammanfattning 

Riksintressen mm enligt miljöbalken 

Inga naturresurser tas i anspråk enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) kapitel 3.  Den 

nya detaljplanen berör inte något Natura 2000-område.  

Planområdet omfattas av kustzonen som utpekas i MB 4 kap och utgör därmed natur- och 

kulturvärden av riksintresse. I enlighet med ÖP 2010 antagen av kommunfullmäktige, bedöms den 

nya detaljplanen uppfylla kriteriet för nyetablering i anslutning till befintlig bebyggelse inom 

Kustzonen och därmed inte vara i strid med bestämmelserna i MB 4 kap 4 §. 
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Kommunala miljömål, miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet 

Kommunen arbetar efter miljömålen och har beslutat att ge särskild uppmärksamhet till 6 av målen. 

Miljömålen granskas enligt Uddevalla kommuns miljöhandboks bedömningsmall. Brister finns 

beträffande vägfrågor, men bedömning är att inte försämring uppstår pga. ändrad byggrätt. 

Sammanfattningsvis uppnås miljömålen positivt främst med avseende på nya anslutningar för vatten- 

och spillvatten vilket kommer att förbättra fjordmiljön på sikt. 

Ny detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet kommer 

inte att äventyras, se övriga beskrivningar. 

Kultur- och naturvärden kommenteras i planarbetet. Det finns kända fornlämningar utanför 

planområdet, men dessa bedöms inte bli påverkade av denna ändring av plan. 

Under rubrik ”Avvägningar mot miljöbalken” motiveras ställningstagandet om att planen inte kan 

antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Befolkningsmängd 

Området omfattar idag 48 bostadsfastigheter. Av dessa är 14 fastigheter permanentboende med 

totalt 18 boenden (detta är räknat utifrån fastighetsförteckningen).  Om alla fastigheter inom 

planområdet skulle omvandlas till permanentboende och det räknas enligt den kommunala 

befolkningsprognosen där 3.2 personer bosätter sig i varje hushåll, så blir den totala 

befolkningsmängden inom planområdet ca 153 mot dagens 18 personer. Det är dock inte troligt att 

alla befintliga och tillkommande fastigheter inom planområdet permanentas med tillhörande 

befolkningsökning inom närtid.  
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Genomförandebeskrivning 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 

åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.   

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen. 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 

Huvudmannaskap  

Huvudman för allmän platsmark är Resteröds-Strand GA:3 som förvaltas av Strandskogens 

vägförening  

Frågan om ändrad detaljplan har väckts av fastighetsägare inom området efter att ha sökt och blivit 

nekade bygglov på grund av begränsningar gällande byggrätten i detaljplanen. Det råder enskilt 

huvudmannaskap i nuvarande detaljplan och de kommunala intressena är inte av sådan beskaffenhet 

och betydelse att kommunen ska ha huvudmannaskapet efter genomförd detaljplaneändring. Den 

nya planen kommer därför att genomföras med fortsatt enskilt huvudmannaskap  

Ansvarsfördelning 

Anläggning 
(Kartbeteckning) 

Genomförande- 
ansvarig 

Drift- och skötsel ansvarig 

Allmänna platser   
   
Lokalväg Bef. samfällighets-förening Bef. samfällighets-förening 

Natur Bef. samfällighets-förening Bef. samfällighets-förening 

Vatten och 
avloppsledningar 

Västvatten AB Västvatten AB 

 
Kvartersmark 

 
 

 
 

Vatten och 
avloppsledningar 

Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

 

Strandskogens vägförening är huvudman för allmän platsmark. Föreningen som huvudman ansvarar 

för framtida drift och underhåll. Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för genomförande av 

detaljplanen avseende kvartersmarken. Planområdet är anslutet till kommunalt VA.

Ekonomiska frågor 

 
Ekonomiska konsekvenser för Uddevalla kommun 

• Kostnad för upprättande av detaljplan.  Planavgift kommer att tas ut av 
fastighetsägare i samband med beviljat bygglov. 

 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare inom planområdet 

• Anslutningskostnader för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa. 
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• Kostnader för eventuellt markköp samt fastighetsregleringar  
 
Ekonomiska konsekvenser för Strandskogens vägförening. 

• Kostnader för omprövning av Resteröds-Strand GA:3 

Administrativa frågor 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 

högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 

rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 

utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 

genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-

förandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om 

så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre 

är ”ekonomiskt garanterade”. 

Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovstaxa 

inklusive planavgift enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift. 

Preliminär tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande: 
Beslut om Samråd 1 i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden  2010-10-14 
Beslut om Samråd 2 i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden                         2019-04-25 
Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden 2020-05-30 
Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden    2020-09-01 
Laga kraft, tidigast    2020-10-01 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

 
AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 
Avtal och överenskommelser tecknas mellan de enskilda fastighetsägare som berörs av 

detaljplaneförslaget i den mån deras fastigheter skall tillföras eller avstå mark. Avtalen bör tecknas i 

samband med fastighetsbildningen efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

FASTIGHETSBILDNING 
Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar de enskilda fastighetsägarna för. Ansökan sker till det 

kommunala lantmäteriet i Uddevalla kommun.  

Allmän plats och kvartersmark 
Merparten av den mark som i planen utgör allmän plats förvaltas av Strandskogens vägförening och 

ingår i Resteröds-Strand ga:3. Huvudmannen för allmän plats ansvarar för skötseln av densamma.  

För att fullfölja planen krävs att Resteröds-Strand GA:3 omprövas i en lantmäteriförrättning som 

ansöks om hos Lantmäteriet. Omprövningen bör ske i samband med de fastighetsregleringar som ska 

ske enligt planförslaget. Samtliga fastighetsregleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga 

uppgörelser i vilken ersättning för marken regleras. Syftet med regleringarna är att samtliga 

fastigheter efter genomförandet överensstämmer med detaljplanen.  
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Kolumn med vilka område som berörs av eventuella fastighetsregleringar och omprövning av 

gemensamhetsanläggning avseende allmän plats och kvartersmark, samt från och till vilken fastighet 

redovisas nedan samt på karta. Det redovisas även från och till vilken fastighet samt ungefärligt antal 

kvadratmeter.  

Område 1, 550kvm Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:33 

Område 2, 300 kvm Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:34 

Område 3, 300 kvm Ianspråktaget som väg till 
skogsfastighet. Vägområdet 
breddas för att möjliggöra 
framtida tillfart till Hog 1:1. 

 

Område 4, 300kvm Marken är ianspråktagen som 

tillfart till befintligt förråd. I 

ursprunglig byggnadsplan gäller 

användningen natur, i denna 

detaljplan korrigeras 

bestämmelsen utefter verkliga 

förhållanden.  

 

 

Område 5, 50 kvm Marken är ianspråktagen med 

befintligt förråd. I ursprunglig 

byggnadsplan gäller 

användningen natur, i denna 

detaljplan korrigeras 

bestämmelsen utefter verkliga 

förhållanden. 

 

 

Område 6, 950 kvm Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:24 

Område 7, 150 kvm Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:21 

Område 8, 65 kvm Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:26 

Område 9, 150 kvm Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:20 

Område 10, 140 kvm Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:14 

Område 11, 120 kvm Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:6 

Område 12, 200 kvm Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:2 

Områden E1-E3 Transformatorstation (E1) får 

planstöd, pumpstationer (E2) får 

planstöd och avfallsanläggning 

(E3) placeras ut som 

bestämmelse för att möjliggöra 

placering av sopkärl på dessa 

platser och på så sätt underlätta 

vid hämtning av avfall. 
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Vägnät och parkeringar justeras i förhållande till ursprunglig byggnadsplan. Detta görs för att 
detaljplanen ska stämma överens med verkliga förhållanden. 
                                                                                                                                                                           

Resteröds-Strand ga:3 förvaltas av Strandskogens vägförening med följande ändamål: väg, 

grönområde samt allmän plats vilken avsatts i byggnadsplan från 1964-01-15, akt 14-RES-536. 

Omprövning av gemensamhetsanläggningen ska ske med avseende på de ändrade förhållandena 

berörande allmän plats och park som i ny detaljplan blir kvartersmark och den ändrade 

användningen inom allmän platsmark.  

Kostnad för fastighetsregleringarna bekostas av ägarna till de fastigheter som berörs, medan 
omprövningen av gemensamhetsanläggningen bekostas av den förvaltande föreningen 
Strandskogens vägförening. 
 

Ansvariga myndigheter /upplysningar 
Bygglov söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i 
Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Ledningsrätt, avtal och överenskommelser 

För de allmänna ledningar som saknar formell rättighet ska ledningsrätt bildas. Ansökan om 

ledningsrätt åligger ledningshavaren att ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. Inom planområdet 

finns ledningar tillhörande Uddevalla Energi AB och Västvatten AB. För både Uddevalla Energi samt 

Västvattens ledningar har ledningsrätt alt. servitut bildats tidigare som skyddar ledningarna.  

DELAKTIGA I PLANPROCESSEN 

Karl Samuelsson, Planarkitekt  

Christer Bergsten, Mark- och exploateringsingenjör  

Madelene Hammarberg, Planarkitekt  

Hugo Bennhage, Planarkitekt 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 

Martin Hellström    Karl Samuelsson 

Plan- och exploateringschef   Planarkitekt 
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UDDEVALLA KOMMUN 
         
 
 

 

  
 

ARB 532 

 
 

  
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2020-04-22 

tillhörande förslag till detaljplan för  

 

Resteröds –Strand 3:1m fl, Strandskogen 

Uddevalla kommun 
 

Detaljplan för utökning av högre byggrätter, området är nu anslutet till kommunalt 

VA. 

 

 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget upprättat 2019-05-28 och har varit föremål för samråd till kommu-

nala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (Se sändlistan).            

 

Samrådshandlingar upprättade enligt plan- och bygglagen  

PBL 2010:900 är framtagna av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Udevalla kommun 

 

 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-14 § 326 att sända förslaget på 

samråd samt att besluta att ett genomförande inte anses medföra betydande miljö-

påverkan. 

 

Planförslaget har varit föremål för samråd två gånger på grund av omfattande änd-

ringar i planhandlingarna. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2018-

02-06 till 2018-03-29 och 2019-06-06 till 2019-08-01.  Handlingen har sänts till 

kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda sakägare, se sänd-

lista.  

 

Berörda parter underrättades om att förslaget var utställt för samråd i Stadsbiblio-

teket Uddevalla, på Kontaktcenter i Rådhuset. Förslaget fanns också tillgängligt 

på kommunens hemsida www.uddevalla.se/planer. 

 

Totalt 17 yttranden har inkommit under samråd 2. Inkomna synpunkter samman-

fattas och kommenteras nedan. 

 

 

 

http://www.uddevalla.se/
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER samt  

Samhällsbyggnadsförvaltningens KOMMENTARER 
   

 

MYNDIGHETER 
 

1. Länsstyrelsen, 2019-07-04 
 
a) Geoteknik 
SGI saknar en redovisning av stabilitetsberäkningar som underlag till rekommen-
derad lastbegränsning om 20 kPa inom planområdet, vilket behöver kompletteras. 
Lastbegränsningen behöver säkerställas som en planbestämmelse på plankartan. 
 
I beskrivning och bedömning av bergförstärkningsåtgärder längs Väg 675 (Ber-
gab 2018) finns två rekommendationer till åtgärder för att säkerställa bergslän-
tens ytstabilitet. Även i bergteknisk utredning från 2010 rekommenderas en be-
siktning av utpekade bergslänter vid eventuell bergschakt. Dessa åtgärder finns 
dock varken nämnda i planbeskrivningen eller reglerade i plankartan vilket Läns-
styrelsen anser behöver åtgärdas. 
 
Åtgärder som behöver utföras på tomtmark kan villkoras genom särskild plan-
bestämmelse. Åtgärder som behöver utföras på allmän platsmark och/eller utan-
för planområdet behöver utföras innan planen antas. Dock vill Länsstyrelsen på-
peka om det finns risk för påverkan på befintlig bebyggelse redan idag är det inte 
lämpligt att åtgärden villkoras och behöver således åtgärdas innan planen antas. 
 

Kommentar:  

Redovisning av stabilitetsberäkningar bifogas tillsammans med övriga gransk-

ningshandlingar. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om bergtekniska förutsätt-

ningar. Trafikverket kommer under 2020 enligt överenskommelse åtgärda den 

bergtekniska problematiken som föreligger längs med väg 675 i samband med 

andra åtgärder. De områden inom planområdet som av Bergab omnämns som 

”Område som bör besiktigas och rensas innan eventuella bergschaktarbeten”, an-

ses inte behöva åtgärdas innan detaljplanen vinner laga kraft då detaljplanen kan 

genomföras på flera olika sätt. Dock ska hänsyn tas till de rekommendationer som 

Bergab lägger fram vid eventuella framtida bergschaktsarbeten i anslutning till de 

utpekade områdena. 

 
b) Stigande havsnivåer 
En dagvattenutredning har utförts som konstaterar att väg 675 delvis översväm-
mas vid framtida högvattennivåer. Planbeskrivningen konstaterar också att det 
inte finns några andra tillfartsvägar till området. Dagvattenutredningen konstate-
rar också att en pumpstation ligger kritiskt till utifrån framtida högvattennivå med 
säkerhetsmarginal. Inga åtgärder för detta föreslås i planen men Länsstyrelsen 
noterar att kommunen själva skriver att väg 675 på sikt behöver ses över för att 
garantera att vägen inte översvämmas. Kommunen skriver också att de ser över 
möjligheterna att ordna alternativa tillfarter till området. Då planområdet till stor 
del omfattar befintlig bebyggelse bedömer Länsstyrelsen att inga andra åtgärder 
är motiverbara inom planen.  
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Kommentar: Noteras. 

 

Länsstyrelsen vill även i uppmärksamma att SGI påtalar att stabilitetsförhållan-
den för vägen ej är tillfredsställande för befintliga förhållanden och att det vid 
tidigare geoteknisk undersökning rekommenderades en tryckbank längs vägkanten 
som en stabilitetshöjande åtgärd. SGI rekommenderar ytterligare utredning avse-
ende erforderlig stabilitetshöjande åtgärd för vägen.  
 
Länsstyrelsen har också en redaktionell synpunkt. Det verkar saknas text på 
s.7, stycke två i dagvattenutredningen. 
 

Kommentar: Ulvesundsvägen är Trafikverkets väg och ligger utanför planområ-

det. Trafikverket har gjort en vägvalsstudie för aktuell väg med åtgärder som är 

prioriterade under 2020. 

Planbeskrivningen justeras vad gäller saknad text. 

 
c) Skyfall 
Dagvattenutredningen omfattar bland annat beräkningar för 100-årsregn samt 
200-årsregn. Dagvattenutredningen konstaterar att extrema nederbördsmängder 
måste kunna avledas utan att byggnader skadas vilket kräver robusta avvattnings- 
stråk som samlar och bromsar flödena. I dagvattenutredningen står också att det 
kan förväntas erosionsskador på vägar och kring byggnader om inte gedigna av-
ledningsstråk för ytvattnet finns. 
 
Förslag på dagvattenåtgärder finns i både dagvattenutredningen och planbe-
skrivningen. Exakta åtgärder är dock inte fastslagna. För att säkerställa att åt-
gärder genomförs bör kommunen införa en upplysning på plankartan om att ”vid 
utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den 
fortsatta projekteringen”. 
 
Länsstyrelsen vill också lyfta att dagvattenutredningen särskilt nämner att en vik-
tig förutsättning i beräkningarna är att gatorna har hållits oförändrade, om de 
hårdgörs skulle flödet öka ytterligare. 
 

Kommentar:  

Plankartan kompletteras med en upplysning om att ett 100 års regn ska tas i be-

aktning vid utformning av området. En illustration framtagen med programmet 

Scalgo-Live har lagts till i planbeskrivningen. I illustrationen redovisas potentiella 

översvämningspunkter vid ett 100-årsregn, för att uppnå detta resultat har det räk-

nats på en nederbörd om 70 mm samt att all mark är mättad. Upplysning om att 

ökade flöden ska beaktas i de fall gator hårdgörs förs in i planbeskrivningen. 

 

d) Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen noterar att det i dagvattenutredningen står att bäcken i norr bör 
rensas regelbundet. För detta kan det behövas en anmälan om rensning till Läns-
styrelsen (om det kan skada fisket), eftersom det inte är fritt fram att rensa vatten-
drag. Har ett vattendrag varit rensat tidigare får det rensas till ursprungligt djup 
och läge. Vill man fördjupa vattendraget kan det röra sig om markavvattning som 
är en dispens- och tillståndspliktig åtgärd. 
 
Det bör framgå på plankartan var det är lämpligt med översvämningsytor 
samt makadamdiken. 
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Länsstyrelsen ställde sig tveksam redan i samrådsskedet till lokalt omhänderta-
gande av dagvatten i den kuperade terrängen. Länsstyrelsen bedömer fortfarande 
att det kan vara svårt att få till lokalt omhändertagande av dagvatten på varje 
fastighet på grund av terrängen och berg i dagen. 
 
Länsstyrelsen förutsätter att varje fastighet är/blir påkopplad till det kommunala 
spillvattennätet efter planens antagande eftersom kommunen i planbeskrivningen 
hänvisar till att ”förbättringar på vattenkvaliteten kommer att ske när vatten- och 
avlopp byggs ut”, på så sätt bidrar man till att förbättra och inte försämra i vat-
tenförekomsten Havsstensfjorden.” 
 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas vad gäller vatten och avlopp. Områ-

det har redan kopplats på det kommunala vatten- och spillvattennätet.  

Efter att en översyn av området gjorts i programmet Scalgo-Live framgår det att 

det inte föreligger någon omfattande risk för översvämning inom planområdet. 

Med hänsyn till detta anses det inte vara nödvändigt att redovisa översvämningsy-

tor i plankartan. Illustrationen som togs fram i Scalgo-Live redovisas i planbe-

skrivningen. 

 

e)  Strandskydd 
I planbeskrivningen anges att gällande strandskydd föreslås minskas så att befint-
liga tomter kommer utanför strandskyddet. Samtidigt anges att strandskyddet fö-
reslås upphävas på ianspråktagen tomtmark. Strandskyddet kan inte minskas 
såsom kommunen föreslår. Däremot kan strandskyddet upphävas på kvartersmark 
såsom redovisas i planförslaget. Kommunen skriver även att i och med ändringen 
av detaljplanen så återinträder strandskyddet automatiskt. Detta kan dock miss- 
tolkas. Det är när en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny plan som strand-
skyddet återinträder alltså inte vid ändring av detaljplan. 
 

Kommentar: Planarbetet bedrivs inte längre som ändring av detaljplan utan som 

en ny detaljplan. Strandskyddet återinträder till 100 meter och måste därför upp-

hävas på kvartersmark. Planbeskrivning och plankarta kompletteras med hänsyn 

till återinträdande av strandskydd. 

 
f) Kulturmiljö 
Detaljplanen ingår i den kommunala kulturmiljön 8:2 (kuststräckan mellan Ul-
vesund och Ranneberg). För att kunna värna områdets karaktär av sommarstu-
gemiljö, karakteristisk för efterkrigstiden, bör småskaligheten behållas så långt 
det är möjligt. Det innebär exempelvis att byggnadshöjder för befintliga enplans-
hus bör begränsas. 
 

Kommentar: Det är ett politiskt beslut att höja byggrätterna och tillvägagångsättet 

i denna detaljplan följer samma principer som för andra områden utmed det så 

kallade Fräknestranden.  

 

g) Trafik 
Trafikverket anger i sitt yttrande att Trafikverket genomförde en åtgärdsvalsstudie 
under 2017 för vägarna 675 och 679. Åtgärderna som föreslås i studien planerar 
Trafikverket genomföra mellan 2019–2024. För större mer komplexa och omfat-
tande åtgärder bör väg 675 spelas in som objekt till Mindre vägnätspotten inom 
den Regionala infrastrukturplanen. 
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Anslutning och tillfart till fastigheten Resteröds-Strand 3:6 saknas. Trafikverket 
bedömer att det är svårt att få till en trafiksäker lösning i form av direkt anslut-
ning eller parkering vid väg 675. Sikten vid fastigheten är begränsad och en ny 
anslutning/parkering ska klara kraven i gällande VGU, vägar och gators utform-
ning. 
 

Gång- och cykelväg saknas längs väg 675. Om GC-väg ska byggas ut längs vägen 
behöver detta prioriteras av kommunen och spelas in till cykelplanen inom den 
Regionala infrastrukturplanen. En ny ansökningsomgång för nästkommande cy-
kelplan 2022–2025 öppnar upp till hösten 2019. 
 

Kommentar: Tillfart Resteröds-Strand 3:6 planeras från Norra Strandskogsvägen. 

Fastigheten har ingen körbar tillfart i dagsläget och terrängen gör det svårt att lösa 

en trafiksäker lösning från väg 675. Kvartersmarken utökas för att möjliggöra en 

anslutning för Resteröds-Strand 3:6 till Norra Strandskogsvägen inom den egna 

fastigheten. 

 

h) Riksintresse 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en väl anpassad komplette-
ringsbebyggelse inte skadar områdets värden enligt 4 kap. miljöbalken. Planom-
rådet berörs även av riksintresse för friluftsliv (Havstensfjorden) enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken, vilket också behöver framgå av planbeskrivningen. 
 

Kommentar:  

Planbeskrivningen har förtydligats vad gäller riksintressen.  

 

i) Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 
kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägle-
dande vid tillämpningen av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötill-
ståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt 
att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

j) Övrigt 
Av plankartan och planbestämmelserna framgår ett skrafferat område som anger; 
”del av detaljplan som upphävs.” Länsstyrelsen kan inte se att detta finns beskri-
vet i planbeskrivningen eller motivet till detta, vilket behöver kompletteras. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt ”Del av detalj-

plan som upphävs”. 

 

k) Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbe-
skrivning tas fram. 
 

Kommentar: Noteras. 
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2. Trafikverket, 2019-07-04 
I planbeskrivningen nämns det att i takt med att områden görs om till mer perma-
nentboende vore en översyn av väg 675 lämplig. Under år 2017 genomförde Tra-
fikverket en åtgärdsvalsstudie för vägarna 675 och 679, de åtgärder som föresla-
gits i studien planerar Trafikverket genomföra mellan år 2019-2024. För större, 
mer komplexa och omfattande åtgärder bör väg 675 spelas in som objekt till 
Mindre vägnätspotten inom den regionala infrastrukturplanen. 
 
Anslutning och tillfart till fastigheten Resteröds-Strand 3:6 saknas. Trafikverket 
bedömer att det är svårt att få till en trafiksäker lösning i form av direkt anslut-
ning eller parkering vid väg 675. Sikten vid fastigheten är begränsad och en ny 
anslutning/parkering ska klara kraven i gällande VGU, vägar och gators utform-
ning. 
 
Gång- och cykelväg saknas längs väg 675. Om GC-väg ska byggas ut längs med 
väg 675 behöver prioriteras av kommunen och spelas in till cykelplanen inom den 
Regionala infrastrukturplanen. En ny ansökningsomgång för nästkommande cy-
kelplan 2022-2025 öppnar upp till hösten 2019.   
 

Kommentar: Tillfart Resteröds-Strand 3:6 planeras från Norra Strandskogsvä-

gen. Fastigheten har ingen körbar tillfart i dagsläget och terrängen gör det svårt att 

lösa en trafiksäker lösning från väg 675. Kvartersmarken utökas för att möjliggöra 

en anslutning till Norra Strandskogsvägen inom den egna fastigheten.  

 

3. Statens geotekniska institut, SGI, 2019-06-26 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. 
Yttrandet är daterat 2018-03-21. I tidigare samrådssked var vägen som går längs 
med planområdets västra gräns en del av planområdet. Nu har plangränsen flyt-
tats strax öster om vägen och den är nu ej en del av planförslaget. 
 
En kompletterande utredning har 2018 utförts av Norconsult. Stabilitetsförhål-
landen har kontrollerats i två sektioner, som sträcker sig ut från planområdet ner 
mot stranden. Stabilitetsförhållanden för vägen är i båda beräkningarna ej till-
fredsställande för befintliga förhållanden, men ytterligare stabilitetsberäkningar 
visar att ett eventuellt skred av vägen ej riskerar att påverka planområdet. SGI 
instämmer med Norconsult att stabiliteten för planområdet är tillfredsställande. 
Vi vill dock lyfta frågan om hur boende eller Räddningstjänst kommer fram till 
planområdet om vägen skulle skreda, då vi inte ser någon alternativ tillfartsväg? 
 
I sin tidigare handling rekommenderade Norconsult en tryckbank längs vägkanten 
som en stabilitetshöjande åtgärd. Vi delade, i tidigare yttrande, konsultens åsikt 
om att åtgärden kunde ge erforderlig säkerhet, men saknade redovisning av stabi-
litetsberäkning där detta påvisas. SGI rekommenderar ytterligare utredning avse-
ende erforderlig stabilitetshöjande åtgärd för vägen. 
 
Kommentar: Väg 675, Ulvesundsvägen är en nationell väg och ligger inte inom 

planområdet. Trafikverket är väghållare för Ulvesundsvägen och ansvarar för 

vägens säkerhet. I dagsläget finns ingen alternativ tillfartsväg, men kommunen ser 

över möjligheten att i framtiden kunna lösa ytterligare en tillfart.  
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Geotekniskt PM och Planbeskrivningen påtalar en rekommenderad lastbegräns-
ning om 20 kPa inom planområdet. SGI saknar redovisning av stabilitetsberäk-
ningar som underlag till denna lastbegränsning. Vi ställer oss även frågande till 
om lastbegränsningen, som enbart är införd som information på plankartan, är 
tillräckligt säkerställd i planen.  
 
I Bergteknisk utredning från 2010 rekommenderas en besiktning av utpekade 
bergslänter vid eventuell bergschakt. SGI undrar hur utförande av denna besikt-
ning, inklusive eventuella åtgärder som rekommenderas vid en sådan, säkerställs.  
 
Bergab har 2018 utfört en ny bergteknisk undersökning och redovisar i sin hand-
ling att bergskärningar längs med vägen bör ses över och rensas från löst berg 
och vegetation, samt därefter förstärkas med exempelvis bergförstärkningsbultar 
eller bergnät. SGI ställer sig frågande till hur utförande av dessa åtgärder säker-
ställs. SGI anser att detta behöver vara åtgärdat innan planen antas. 
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstå-
ende synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller re-
striktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 
 

Kommentar:  

Redovisning av stabilitetsberäkningar bifogas inför granskning. En begränsning 

om högsta markbelastning förs inte in i plankartan då en sådan begränsning saknar 

lagstöd. Det kommer dock föras in som en upplysning i plankartan samt redogöras 

för i planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om bergtekniska förutsätt-

ningar. Trafikverket kommer under 2020 enligt överenskommelse åtgärda den 

bergtekniska problematiken som föreligger längs med väg 675 i samband med 

andra åtgärder. De områden inom planområdet som av Bergab omnämns som 

”Område som bör besiktigas och rensas innan eventuella bergschaktarbeten”, an-

ses inte behöva åtgärdas innan detaljplanen vinner laga kraft då detaljplanen kan 

genomföras på flera olika sätt. Dock ska hänsyn tas till de rekommendationer som 

Bergab lägger fram vid eventuella framtida bergschaktsarbeten i anslutning till de 

utpekade områdena. 

 

 
4. Lantmäterimyndigheten, 2019-08-29 
Planbeskrivningen 

a) I avsnittet med rubriken ”Dagvatten och infiltration” står det angivet att ”Ny 
yta som är hårdgjord får inte vara större än byggrätten.” Det bör framgå om 
detta enbart är en riktlinje eller rekommendation. Någon bestämmelse om hård-
gjorda ytor finns inte på plankartan. 
 
Kommentar: Bestämmelse gällande den tillåtna omfattningen för hårdgjord yta 

förs in i detaljplanen. 

 
b) I avsnittet med rubriken ”Stigande havsnivåer” står det längst ned på sidan 7 
en text om att ”Endast en huvudbyggnad per bostadsfastighet är tillåten. Alterna-
tivt Största bruttoarea är 20% av…… Då kan vi se till att fastigheterna” Detta 
textstycke verkar ha hamnat här av misstag och någon motsvarande bestämmelse 
finns inte på plankartan. 
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Kommentar: Planbeskrivningen har justerats. 

 
c) I genomförandebeskrivningen saknas en redovisning av konsekvenserna av att 
infartsvägen till Resteröds-Strand 3:20 är utlagd som kvartersmark i stället för 
allmänplats-mark. Resteröds-Strand 3:20 har idag ett servitut som ger ”rätt att 
begagna å byggnadsplanens angivna vägar”. Om tanken är att denna väg inte ska 
ingå i gemensamhetsanläggningen efter omprövning bör detta redovisas. Om tan-
ken är att en marköverföring av området ska ske så bör även detta redovisas. 
 
Kommentar: Genomförandebeskrivning kompletteras. 

 
d) En del av det som i den gamla byggnadsplanen var vägmark blir nu i stället 
kvartersmark, redovisat med bokstaven H. Marken är tänkt att överföras till Res-
teröds-Strand 3:2. Ett stort antal fastigheter i området har servitut med lydelsen 
”rätt att begagna å byggnadsplanens angivna vägar”. Vid eventuell marköverfö-
ring bör dessa servitut upphävas eller ändras i åtminstone denna del. 
 
Kommentar: Genomförandebeskrivning kompletteras. 

 
e) Under rubriken Fastighetsbildning i genomförandebeskrivningen bör Lantmä-
teriet istället konsekvent benämnas Lantmäterimyndigheten i Uddevalla kommun 
eller bara Lantmäterimyndigheten. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen justeras. 

 

f) Under rubriken Fastighetsbildning i genomförandebeskrivningen redogörs för 
ledningshavare. Även Uddevalla Energi har ledningar i området.  
 
Kommentar: Genomförandebeskrivning kompletteras. 

 
Plankartan 

g) Fastighetsgränsernas och traktgränsernas utseende ser inte samma ut i tecken-
förklaringen och i plankartan. 
 
Kommentar: Grundkartan uppdateras inför granskning. 

 
h) Strandskyddslinjen saknas i teckenförklaringen. 
 
Kommentar: Åtgärdas i plankartan 

 

i) Är det lämpligt att kombinera parkeringsplats och vändplan inom samma an-
vändningsområde, gäller P-PLATS2? Vilken användning har företräde? 
 
Kommentar: Plankarta justeras. 
 
j) Förtydliga att minsta fastighetsstorlek 1000kvm vid eventuell ombildning gäller 
vid marköverföring. Ombildning av en fastighet kan även avse bildande eller änd-
ring av servitut, men då bör inte planbestämmelsen kunna tolkas som ett hinder 
för detta. Förslag på formulering är ”Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm vid 
eventuell ändring av fastighets storlek”. 
 
Kommentar: Åtgärdas i plankartan. 
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k) Bestämmelsen f1 gällande utformning bör delas upp i flera olika bestämmel-
ser, i enlighet med Boverkets rekommendationer. Olämpligt att reglera vånings-
antal. 
 
Kommentar: Bestämmelsen har delats upp enligt Boverkets rekommendationer. 

Våningsantalet regleras fortsatt i kombination med plushöjder för högsta nockhöjd 

för ta hänsyn till områdets befintliga karaktär. 

 

l) Vägen söder om Resteröds-Strand 2:27 ser ut att vara utbyggd till en längre 
sträcka än det som i plankartan är utlagt som allmän plats för väg. Vad är tänkt 
som vägmark i framtiden? 
 

Kommentar: Väg planläggs för den verkliga sträckningen. 

 
m) Det som ligger under rubriken information på plankartan bör tas bort därifrån 
och enbart vara med i planbeskrivningen. 
 

Kommentar: Planbeskrivning och plankarta justeras.  

 
 
 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö, 2019-07-09 
Vi har inga synpunkter att lämna utöver tidigare yttrande. 
 

Kommentar: Noteras 

 

6. Barn och utbildningsnämnden, 2019-06-14 
Det framgår inte av samrådshandlingarna hur stor befolkningsökning, framförallt 
avseende förskolebarn och skolbarn, inom området. Barn och utbildning önskar 
ett förtydligande för att kunna bedöma konsekvenserna inom barn och utbildning. 
Likaså behövs trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker.  
 

Kommentar: Planbeskrivning kompletteras med beräkning för befolkningsök-

ning. Att specifikt beräkna antalet barn som flyttar till området bedöms vara svårt 

att genomföra. 

 

7. Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg 2019-08-21 
a) Det framgår inte hur stort område som omfattas av det återinträdande strand-
skyddet. Det står i planbeskrivningen att det återinträder och då innebär det nor-
malt fram till 100 meter från stranden. Dvs inte bara det lilla området a1 som 
anges. Jag undrar varför det återinträdda strandskyddet skulle vara så litet i det 
här fallet? Det är superviktigt att det blir rätt så att man kan upphäva det korrekt, 
det finns ju särskilda skäl att åberopa så det borde inte vara några problem med 
själva upphävandet.  
 

Kommentar: Strandskyddet återinträder till 100 meter från strandkant. Plankartan 

har justerats. 

 

7. Kultur och fritidsnämnden, 2019-08-28 
Kultur- och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen bör kompletteras med 
följande: 
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En utvärdering av vilka kulturhistoriskt bevarandevärda objekt som finns i om-
rådet, med syfte att bevara områdets karaktär vid planändringen 
 
En plan för att värna allmänhetens tillgång till friluftslivet i planområdet och dess 
omgivningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen bör revideras med föl-
jande: 
 
En begränsning av marknivåförändring och undvikande av trädfällning, för att 
bevara natur- och kulturvärdena i området. 
 
Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen vid fortsatt permanentning av 
kustlinjen bör skapa en hållbar infrastruktur med effektiv kollektivtrafik in till 
centrala Uddevalla. 
 
Kommentar: Planområdet omfattas av Förordnande enligt 110 § Byggnadslagen, 

vilket innebär att det är krav på att söka marklov för att genomföra åtgärder så 

som schaktning, fyllning och trädfällning.  

Det är ett politiskt beslut att höja byggrätterna inom området. För att värna om 

kulturmiljön nyttjas bestämmelser om placering, utformning och nyttjandegrad. 

Allmänhetens tillgång till friluftslivet inom planområdet påverkas inte av planför-

slaget. Det är ett politiskt beslut att höja byggrätterna inom det aktuella planområ-

det och det är den åtgärd som möjliggörs genom den nya detaljplanen.  

 

 

REGIONALA OCH KOMMUNALA INSTANSER 

 

 

8. Skanova, 2019-06-10 
Inga synpunkter. 
 

Kommentar: Noteras 

 
9. Vattenfall Eldistribution, 2019-06-12 
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har 
därför inget att erinra. 
 

Kommentar: Noteras 

 

10. Västvatten, 2019-06-25 
Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för vat-
ten och spillvatten och berörda fastigheter är idag anslutna. Dag- och dränvatten 
avleds genom lokalt omhändertagande, LOD. 
 

a) Ändra text under Detaljplanens syfte och huvuddrag, sid 3: 
”Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten till större byggrätter när om-
rådet ansluts till det kommunal vatten- och avloppsnätet” 
Istället: 
”Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten till större byggrätter när om-
rådet ansluts till det kommunal vatten- och spillvattennätet” 
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b) Under stigande havsnivåer, sid 7 verkar text ha fallit bort under sista 
stycket. 

 
c) Ändra text under Berörda vattenförekomster, sid 14: 

”Med lösningar för avlopp och dagvatten bedöms statusen på de berörda vatten-
förekomsterna påverkas positivt.” 
Istället: 
”Med lösningar för spillvatten och dagvatten bedöms statusen på de berörda vat-
tenförekomsterna påverkas positivt.” 
 

d) Ändra text under Vatten och avlopp, sid 17: 
”Planområdet ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
och kommer att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattennät.” 
Istället: 
”Planområdet ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
och är idag anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät.” 
 

e) Ändra text under Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor, sid 21: 
”Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande 
VA-taxa.” 
Istället: 
”Anslutningskostnader för vatten och spillvatten kommer att tas ut enligt gällande 
VA-taxa.” 
 

f) Ändra texten under Allmän plats och kvartersmark, sista stycket, sid 22 
”Inom planområdet finns ledningar tillhörande Skanova och Västvatten AB. För 
Västvattens ledningar har ledningsrätt bildats tidigare som skyddar ledningar-
na.” 
Istället: 
”Inom planområdet finns ledningar tillhörande Skanova och Uddevalla vatten 
AB. För Uddevalla vattens ledningar har ledningsrätt bildats tidigare som skyd-
dar ledningarna.” 
 
Synpunkter på plankartan: 
För största delen av ledningsnätet gäller ledningsrätt 1485K-15/16. Ledningarna 
ligger huvudsakligen i gatu- och naturmark och även om gatan inte alltid håller 
en bredd om sex meter så berörs inte kvartersmarken vid sidan av vägen. Med 
undantag av följande fastigheter: 

- Resteröds-Strand 3:19. Ledningsrättsområdet har en bredd på tre meter 
men u-område saknas i plankartan.  

- Resteröds-Strand 3:5. Ledningsrättsområdet har en bredd på fem meter. 
Här finns u-område, kontrollera att det överensstämmer med lednings-
rätten. 

- Resteröds-Strand 3:27. Ledningsrättsområdet har en bredd på en meter. 
Här finns u-område, kontrollera att det överensstämmer med lednings-
rätten. 

- Resteröds-Strand 3:1, skifte 3. Mellan Resteröds-Strand 3:8 och 3:13 finns 
en remsa med kvartersmark. Här är ledningen ännu inte byggd men kom-
mer att byggas när 3:20 skall anslutas. U-område saknas i plankartan. 

- Inom fastigheterna Resteröds-Strand 3:1 och Hog 1:1 finns pumpstation-
er. Ledningsrättsområdet sträcker sig 1,5 meter bakom L-stöd. Kontrol-
lera att E-områden för pumpstationer överensstämmer med lednings-
rätten. 
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- Vatten- och spillvattenledningar korsar fastigheten Resteröds-Strand 
3:16s södra hörn och passerar därefter förbi strax utanför fastigheten upp 
mot Resteröds-Strand 3:6 och 3:9. Spillvattenledningarna ser ut att korsa 
även det västra hörnet av fastigheten (beroende på hur väl fastighetsgrän-
serna stämmer i kartan). Inom Resteröds-Strand 3:16 finns en remsa med 
prickad mark men vad jag kan se finns inget u-område utlagt. För denna 
sträcka finns ännu ingen ledningsrätt men en ansökan om ledningsrätt 
med sex meters bredd finns hos lantmäteriet, ärende O188656. 
Släppet med naturmark mellan Resteröds-Strand 3:6 och 3:16 är endast 
två meter brett. De ledningar som betjänar 3:6 och 3:9 ligger i denna 
remsa. Här skulle det behövas u-område inom samtliga angränsande fas-
tigheter med en bredd på cirka två meter utmed respektive fastighetsgräns 
(total bredd på u-områden respektive natur bör bli sex meter för att möj-
liggöra ledningsrätt för befintliga ledningar). 

 
I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran i ärendet. 

 

Kommentar: Alla kommentarer åtgärdas i plankarta och planbeskrivning. 

 

11. Bohusläns Museum, 2019-07-01 
Eftersom planen berör ett område med redan uppförda fritidshus från 60-talet och 
inte innehåller några kända fornlämningar har vi inget att invända mot förslaget. 
 

Kommentar: Noteras 

 

 

SAKÄGARE OCH FASTIGHETSÄGARE 
 
12. , Resteröds-Strand 3:3, 2019-06-17 
a) Önskar ny tomtgräns som gör det möjligt att parkera på tomten då fastigheten 
ligger nära nuvarande gräns.  
 

Kommentar: Det anses vara möjligt att anlägga parkeringsplats inom fastighet i 

denna detaljplan. Till följd av detta utökas inte kvartersmarken i anslutning till  

Resteröds-Strand 3:3. 
 

13. , Resteröds-Strand 3:26, 2019-07-30 
a) Vill köpa till en bit av marken som vetter mot grannfastigheten för att på ett natur-
ligt sätt komma fram till min fastighet.  
 

Kommentar: Då marken redan är ianspråkstagen som tillfart till fastigheten utö-

kas kvartersmarken. Detta gör det möjligt att köpa till mark. 

 

 Resteröds-Strand 3:27, 2019-08-01 
a) Jag skulle önska en högsta nockhöjd på 28 meter istället för angivna 26 meter. 
Detta då tomten har sin tillfart från Norra Strandskogsvägen. Den höjdpunkt som 
anges för vägen i underlaget är 21,8 meter men den delen av tomten där jag idag har 
min infart ligger något längre norrut där vägen är högre.  
 

Kommentar: Högsta nockhöjd justeras. 

 

15. , Resteröds-Strand 3:17, 2019-08-01 



 

13 (14) 

 

 

Bebyggelse 
a)Vi motsätter oss de föreslagna planerna avseende högsta nockhöjd och  
maximal boyta. 
 

Kommentar: Detta är en strategi från politiken för att kunna permanenta  

bebyggelsen. Bestämmelserna i denna detaljplan överensstämmer med de som nytt-

jas i andra detaljplanearbeten utmed Fräknestranden. 

 
b) Vi föreslår individuell bedömning av nockhöjd för varje fastighet där hänsyn ta-
gits till bakomliggande byggnaders belägenhet på respektive fastighet. 
 

Kommentar: Alla fastigheter ha samma förutsättningar i gällande plan, samma gäl-

ler i denna plan. Syftet med detaljplanen är att höja byggrätterna för befintliga fastig-

heter inom området. Planområdets topografiska förutsättningar gör det svårt att tillåta 

en motsvarande byggrätt endast på ett plan. 

 
c) Vad gäller maximal boyta föreslår vi ett mått liknande den i Resteröds-Strand 
1:20 med flera. 
 

Kommentar: Det finns ingen detaljplan för Resteröds-Strand 1:20 som anger bygg-

nadsarea. Den totala byggnadarean stämmer överens med övriga planarbeten utmed 

Fräknestranden. 

 
d) Vi föreslår att i situationer där närliggande fastigheters utsikt påverkas av ökad 
bygghöjd bör enplans utbyggnad i sidled vara vägledande vid bygglov, istället för 
utbyggnad i höjdled. 
 
Kommentar: Alla fastigheter har samma förutsättningar i gällande plan, samma gäl-

ler i denna plan. Syftet med detaljplanen är att höja byggrätterna för befintliga fastig-

heter inom området. Planområdets topografiska förutsättningar gör det svårt att tillåta 

en motsvarande byggrätt endast på ett plan. 

 
Naturmarker 
e) Vi föreslår att naturstigarna läggs in på kartan för att undvika eventuella framtida 
frågetecken. Stigarna ger tillgång till och förenklar användandet av allmänningarna 
som på grund av terrängen inte alltid lätt kan nås på annat sätt än via stigen.  
 

Kommentar: Plankartan möjliggör släpp till omkringliggande naturmark. Möjlig-

heten kvarstår.  
 
Lek och rekreation 
f) Vi motsätter oss förslaget till lekplats belägen på allmän plats väster om fastighet 
2:18. 
 

Kommentar: Detta är ett önskemål från vägföreningen. Det ger en möjlighet till att 

bygga en lekplats inget tvång. 
 
 16. , Resteröds-Strand 3:4, 2019-08-07 

Kompletteringsbyggnad 
a) Önskar att 1 meters kravet ska gälla på kompletteringsbyggnad som avses uppfö-
ras på fastigheten Resteröds-Strand 3:4. 
 



 

14 (14) 

 

 

Kommentar: I förslaget så gäller bestämmelsen att komplementbyggnad ska place-

ras minst 1 meter från fastighetsgräns. 
 
b) Önskar att kompletteringsbyggnaden ska kunna innehålla ett garage i källaren 
och möjlighet till övernattning för gäster med mera på första och andra plan och att 
detta ska gå att inordna i föreslagen byggnads-och taknockshöjd. Detta skulle kunna 
tillmötesgås om större avstånd invändigt än 0,7 meter skulle kunna ges dispens från 
avseende vind. Vidare önskas att taklutningen överensstämmer med taklutning för 
kraven på huvudbyggnad. Min önskan är således att detta beaktas med bestämmelse 
i planen. 
 

Kommentar: Med avseende på områdets karaktär ska komplementbyggnader hållas 

småskaliga och därför tillåts inte högre komplementbyggnader.  

 
Huvudbyggnad 
c) För att möjliggöra ett rationellt åretruntboende önskas dispens från kravet på 4,5 
meter så att planen för min fastighet överensstämmer för vad som gäller för komplet-
teringsbyggnader dvs. 1 meter.  
 

Kommentar: Enligt Boverkets byggregler behöver byggnader uppföras med ett av-

stånd på minst 8 meter för att man ska erhålla ett tillfredsställande skydd mot 

brandspridning mellan byggnader. Därav ställs detta krav. 
 

SAMMANFATTNING 

Det har under samrådet framkommit synpunkter och önskemål som ger anledning 

till förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan. 

 

GENERELLT 
Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds-

redogörelsen. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i 

plankartan och planbeskrivningen. Berörda utredningar revideras. 

 

Synpunkter från sakägare (fastighetsägare) som inte beaktats: 
Synpunkter från sakägare har i samrådsskedet bedömts vara av sådant slag, att de 

med svar i denna redogörelse kan anses vara besvarade. Synpunkter betraktas 

därmed vara tillgodosedda. 

 

 

SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogö-

relsen och att låta förslag till detaljplan granskas enligt plan- och bygglagen PBL 

(2010:900), 5 kap, 18-21§. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Karl Samuelsson 

Planarkitekt 

 

 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-06-05 Dnr KS 2020/00406 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Granskningsyttrande rörande upphävande av detaljplan för 

Stadskärnan 1:295 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation och 
omfattar cirka 0,9 hektar. Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för 
Stadskärnan 1:295. Detta för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt 
går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att 
utveckla centrala staden.  
 
Inom området för upphävande av detaljplan finns verksamheter med bland annat 
bilservice och en kulturförening. Nuvarande detaljplan medger byggrätter som upphör 
att gälla för den berörda fastigheten. Avsikten är att undvika investeringar som inte 
följer översiktsplanen och sedan sannolikt måste lösas in och rivas. Upphävandet 
bedöms underlätta förändrad markanvändning och syftar till att säkerställa 
stadsutvecklingen enligt översiktsplanen. Planer finns för ett resecentrum i området. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns något att erinra planförslaget. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning tillhörande granskningshandlingar rörande upphävande av detaljplan 
för Stadskärnan 1:295. 
Plankarta tillhörande granskningshandlingar rörande upphävande av detaljplan för 
Stadskärnan 1:295. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna granskning av planförslaget rörande upphävande av detaljplan för 
Stadskärnan 1:295 utan erinran 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 
 
Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden 
 





 
 

Upphävande av detaljplan för Stadskärnan 1:295             
                        ARB 627                                   

 
     
    GRANSKNING 
     
 

  
HANDL. UTSÄNDA:   2020-06-04 
 
SVAR SENAST:         2020-06-25 

 
  CENTRALA o REGIONALA ORGAN                           SAKÄGARE / BOENDE              
Bohusläns Museum   Bostadsrättsinnehavare  
Försvarsmakten   Hyresgäster / boende  
Länsstyrelsen samhällsb.enh √  Sakägare, Vägförening, √ 
Posten, U-A   Samf.förening  
Regionen V:a Götaland, U-a     
Skogsstyrelsen   ÖVRIGA  
Statens Geotekniska Institut √  Fastighetsägarna U-a  
Svenska Kraftnät 220-400kV       FTI  (Förp. o Tidn.insaml.)  
TeliaSonera       Hembygdsföreningen  
Trafikverket √      Hyresgästföreningen  
Vattenfall Eldistribution       LRF  
       Partigr.i KF  
       Polismyndigheten    
 

KOMMUNALA INSTANSER 
  SJ  

Uddevalla Centrumförening  
Barn och Utbildning   Uddevalla Näringsliv  
Destination Uddevalla                 Uddevalla Omnibus  
HSO (Handikappför. Samarbetsorg.)   Villaägarnas Riksförbund   
Kommunl.kontoret   √  Västtrafik, Vbg  
Kultur o Fritid     
Lantmäterimyndigheten  KLM √    
SB, bygg √  KOMMUNER  
SB, miljö √     Färgelanda kommun  
SB gata/park √  Lilla Edets kommun  
SB mex √  Lysekils kommun  
Socialtjänsten   Munkedals kommun  
Räddningstjänstförbundet   Orust kommun  
Uddevalla Energi,  El   Stenungsunds kommun  
Uddevalla Energi, Renhållning   Trollhättans stad  
Västvatten      Vänersborgs kommun  
     
     
Roger Johansson √       
Mikael Staxäng √    
Kenneth Engelbrektsson √  UTSTÄLLNINGSPLATSER  
        Medborgarkontoret √ 
NÄRDEMOKRATIOMRÅDEN   Samh.byggn. plan 2 √ 
 Bokenäsets Framtid               
  Lane-Ryrs byalag          
 Ljungskile Samhällsförening     
 Navet, Dalaberg     
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UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 627 

 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2020-03-06 tillhörande förslag 
till detaljplan för 

 
         Stadskärnan 1:295, Godset, Uddevalla kommun 

 
Förslag till upphävande av detaljplan 

 
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2018-03-20, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är 

framtagna av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 270 att samråd om 

detaljplanen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala 

och regionala instanser m fl under tiden 2019-06-26 – 2019-08-21. 

Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som 

gränsar direkt till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden 

fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga för 

nedladdning på kommunens hemsida. 

 
 

Nedan redovisas inkomna yttanden i sammanfattad form tillsammans med Sam- 

hällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2019-08-07 
 

Uppgift om genomförandetid på l0 år under rubriken "administrativa frågor" bör 
förtydligas med att det avser den gällande planen och att denna tid inte förlängs. I 
texten på sidan före anges att upphävandet inte har någon genomförandetid. 

 
Kommentar: Planbeskrivnigen revideras och uppgift om genomförandetid tas bort. 

 
 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2019-07-09 

 
Ingen erinran 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

 

3. Kommunledningskontoret Uddevalla kommun, 2019-08-05 
 

Ingen erinran 
 
Kommentar: Noters
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          REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

4. Länsstyrelsen, 2019-08-29 
 

Trafik, Trafikverket påtalar i sitt yttrande, daterat 2019-08-07, att ingen ny- eller 
om byggnation i området som har påverkan på utvecklingen av 
järnvägsanläggningen kommer att tillåtas innan beslut i frågan har fattats. 
Geoteknik, Statens geotekniska institut har inga synpunkter över planförslaget, vilket 
framgår av yttrande daterat 2019-07-17. 
Behovsbedömning, kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 

 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

5. Trafikverket, 2019-08-07 

 
Som nämnt i planbeskrivningen finns planer på att utveckla och eventuellt flytta 
resecentrum. Trafikverket och kommunen har tagit fram ett antal utredningar som på 
olika sätt behandlar och berör frågan om utvecklingen av Uddevalla resecentrum. 
Trafikverket vill understryka att ingen ny- eller om byggnation i området som har 
påverkan på utvecklingen av järnvägsanläggningen kommer tillåtas innan beslut i frågan 
fattats. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

 

6. SGI, Statens geotekniska institut, 2019-07-17 
 
 
SGI har inga synpunkter att framföra. 
 
Kommentar: Noteras 

 
7. Uddevalla Energi Elnät AB, 2019-08-19 

 
Ingen erinran 
 
Kommentar: Noteras. 
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 
 
 
 

8. , 2019-07-09 
 

 
Undertecknad får i egenskap av ombud för Petricron 2 KB inkomma med yttrande. 
Bolaget äger fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:295 och motsätter sig att detaljplan 
upphävs.  
Anledning till det är att, precis som anges i planbeskrivningen, Petricons fastighet blir 
utanför detaljplanerat område. I planbeskrivningen anger kommunen att nuvarande 
byggrätter försvinner och att ny detaljplan krävs för att tillskapa ny bebyggelse. Petricon 
anser att det är en nackdel för bolaget att fastigheten inte längre är detaljplanerad. Det 
behöver inte upphävas en detaljplan för att säkerställa områdets utveckling på lång och 
kort sikt. Petricon vill vara en del av utvecklingen av resecentrum.  
 
Det finns ett planbesked sedan november 2017 om den aktuella fastigheten som 
kommunen inte har hanterat. Det är såväl olagligt som omoraliskt av kommunen att välja 
att upphäva en detaljplan utan att sedan göra en ny detaljplan, särskilt när det finns ett 
planbesked. Kommunen har i planbeskrivningen angivit att upphävandet av planbesked 
är för att Petricon inte ska få ersättning för eventuella investeringar. Det är helt i strid 
med principerna för äganderätten och får anses vara i strid med 2 kap. 15 §  
 
Regeringsformen. Det är en grundläggande princip om egendomsskydd att den som 
tvingas avstå sin egen egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Det är 
inte avstående av en egendom men kommunen synes tänka sig i framtiden att bolaget ska 
få avstå sin egendom, så därför planerar kommunen nu genom att ta bort detaljplanen 
runda egendomsskyddet i 2 kap. 15 § Regeringsformen. 
 
Kommentar: Uppdrag att upphäva detaljplan har givits Samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed ska 

upphävandet prövas genom planarbete. Detta beslut har överklagats, Högsta Förvaltningsdomstolen 

beslutade 2020-03-03 att inte ge prövningstillstånd. 

 

Kommunen har hanterat det inkomna planbeskedet från 2017, planarbetet avsågs påbörjades men med 

bakgrund av statliga intressen kan planarbetet i dagsläget inte fortsätta. Se yttrande från Länsstyrelsen och 

Trafikverket i denna handling 

 
 

9. Jernhusen AB, 2019-07-02 
 
Ingen erinran 
 
Kommentar: Noteras 
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SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till 

förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 

Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds- 

redogörelsen. Text om genomförandetid utgår. 
 
 

 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 
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Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Planområdesgräns

Del av detaljplan som upphävs

Fastighetsgräns



PLANBESKRIVNING tillhörande

Upphävande av del av detaljplan för

Stadskärnan 1:295, Godset

Uddevalla kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 6 mars 2020

GRANSKNINGSHANDLING

DP nr 627



Detaljplanen består av:

•	 Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 A2 format

Till detaljplanen hör följande handlingar

[X] Planbeskrivning

[X] Samrådsredogörelse

[X] Fastighetsförteckning

Utsnitt över det område som ska upphävas i plankartan

Bakgrund, syfte och huvuddrag

För området gäller detaljplan nr 1077 laga kraft 1998-01-09, lantmäteri nr 1485K-
P98/1.

Syftet med planen är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta 
för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med 
översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala 
staden.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut och planen är inte genom-
förd.

Enligt översiktsplan antagen 2017-02-22 är området ett omvandlingsområde.

Området som ska upphävas från gällande detaljplan ligger i centrala Uddevalla vid 
centralstationen och omfattar cirka 0,9 ha.
Nuvarande byggrätter försvinner och ny detaljplan krävs för att få tillskapa ny be-
byggelse på fastigheten.
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Planförfarande

Planen upprättas med förenklat standardförfarande och enligt reglerna i PBL kap 5 
§ 11, 12 (PBL 2010:900).

Behovsbedömning av miljöbedömning

Förslaget innebär ett upphävande inom ett befintligt bebyggelseområde. Planen 
avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förorord-
ningens bilaga 4. Kommunen bedömmer att upphävandet av detaljplanen inte kom-
mer att medföra någon betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning. Därmed krävs inte någon miljöbedömning. Reglerna om detta finns i 
Plan- och Bygglagen samt i Miljöbalken. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB

Upphävande av del av detaljplanen påverkar varken riksintressen i 3 och 4 kap. el-
ler miljökonsekvensnormerna 5 kap. MB.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunfullmäktige, gav 2017-12-13 § 343 samhällsbyggnadsförvaltningen i upp-
drag att påbörja upphävandet av detaljplanen för Stadskärnan 1:295, Godset.

Konsekvenser av upphävandet

Genomförandetiden i gällande plan har gått ut, varför upphävandet inte är ersätt-
ningsgrundande.

Befintlig	bebyggelse

Inom området för upphävandet 
av detaljplan finns verksamheter 
med bland annat bilservice och en 
kulturförening.

3(5)



Nuvarande detaljplan medger byggrätter som upphör att gälla för den berörda fastig-
heten. Avsikten är att undvika investeringar som inte följer översiktsplanen och sedan 
sannolikt måste lösas in och rivas. Upphävandet bedöms underlätta förändrad mark-
användning och syftar till att säkerställa stadsutvecklingen enligt översiktsplanen.
Planer finns för ett resecentrum i området.

Förslagets konsekvenser

Befintlig bebyggelse mot järnvägen

Genomförande

Upphävandet har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum det vinner 
Laga kraft.

Planen handläggs med förenklat standardförfarande. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Utanför området för upphävande av detaljplanen finns bostäder och blandad verk-
samhet.
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Avtal, ekonomiska frågor

Upphävandet föranleder inga nya avtal eller överenskommelser. Outnyttjad bygg-
rätt som inte kan nyttjas kommer inte att ersättas då planens genomförandetid har 
gått ut.

Nuvarande verksamhet får finnas kvar och verka på plats tills ny detaljplan och nya 
genomförandeavtal träffats.

Trafikanläggning	och	allmän	plats

Gata omfattas inte av upphävandet, utan regleras även framöver av detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Martin Hellström
Enhetschef

Daniel Andersson
Planarkitekt
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samt myndigheter enl sändlista 
 

UNDERRÄTTELSE  
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Handläggare                                                   FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN 

Frida Läckström                                              Svar senast 25 juni 2020 
Telefon  0522- 69 63 16 

Frida.lackstrom@uddevalla.se 

   

  

 

 

 

 

      

     

    

  

STADSKÄRNAN 1:295 

Upphävande av del av detaljplan för Stadskärnan 1:295, 

Godset 

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING KRING DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för Stadskärnan 1:295 var utställd för samråd under tiden 2019-06-26 – 

2019-08-21. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-03-20 och följer förenklat 

standardförfarande PBL (2010:900). Planen ställs ut på granskning under tiden 2020-06-04 – 2020-

06-25.  

 

Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation. 

Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta 

för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med 

översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala 

staden. 

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om att upprätta upphävandehandlingar för gällande detaljplan 

2017-12-13, § 343. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 270 att planhandlingarna 

skulle bli föremål för samråd samt att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen samt att planhandlingarna ska bli 

föremål för granskning 2020-04-16.  

 

 

UTSTÄLLNINGSLOKALER 

Planförslaget ställs ut för granskning på: 

* Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 

Det kommer även att finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se 

Handlingarna finns på utställningsplatserna och i Stadshuset. 

  

Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  

 

mailto:Frida.lackstrom@uddevalla.se
http://www.uddevalla.se/
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Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: Uddevalla kommun, 

Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA  eller till vår e-postadress 

samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Senast 2020-06-25 ska synpunkterna ha inkommit.  

 

 

 

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 

detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  

 

Ärendet beräknas behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden (tidigast) 2020-09-17. 

 

Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 

granskningsutlåtandet som upprättas efter granskningen. Efter granskning kommer kommunen att ta 

ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  

 

 

KONTAKTPERSON är Frida Läckström, 0522- 69 63 16, frida.lackstrom@uddevalla.se 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

                                     

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 
Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 
roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. IOP är en av flera 
samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. Ett IOP är mitt emellan 
normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar 
till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I december 2019 
beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av 
IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP under 2020.  
 
För att ÖK Idé ska vara den plattform som håller ihop och utvecklar vårt samarbete med 
idéburen sektor, inklusive hantering av IOP:er, behöver helheten, ÖK Idés, resurser 
förstärkas och säkras.   
 
IOP:er bör vara långsiktiga och är ofta tidskrävande att ta fram. Samtidigt pågår en 
pandemi där samverkan och snabba insatser skulle kunna mildra dess konsekvenser. 
Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället och för vår befolkning. 
Idéburen sektor har genom ÖK Idé meddelat att de ställer sig till förfogande att aktivt 
arbeta för att mildra konsekvenserna av corona tillsammans med kommunen. För att 
detta ska bli effektivt behöver kommunen tillsammans med idéburen sektor identifiera 
de största behoven och prioritera de viktigaste insatserna, samt resurssätta detta. För att 
möjliggöra denna samverkan och direkta insatser föreslås att de medel som 
kommunstyrelsen avsatt för IOP:er får lov att användas även till detta, samt att i 
flerårsplan 2021-2023 avsätta medel för samverkan med idéburen sektor. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 
ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 
bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör budgetprocessen 
innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att ”föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta medel”. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 § 28. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delar av de medel som avsatts för IOP:er också kan användas som resurs för 
samordning, utbildning och administration av ÖK idé, inklusive att finansiera en 
processledare för idéburen sektor på samma procent som kommunens processledare, 
 
att möjliggöra användning av de 5 miljoner som avsatts för IOP 2020 även för andra 
samarbeten med idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med 
corona, 
 
att frågan om medel för samverkan med idéburen sektor ska hanteras i processen inför 
flerårsplan 2021-2023. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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Handläggare 

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

 

Förnyelse av samverkansavtal kring finansiering av 

processledare med idéburen sektor samt 

handläggningsordning för Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 
med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  
 
I överenskommelsen ingår att kommunens ska finansiera en processledare för de 
idéburna organisationerna med omfattning 20 %. Ett sådant avtal träffades också med 
Studiefrämjandet för perioden 2017-10-01 – 2019-10-01 med förlängning tom 2019-12-
31. Kommunen behöver därför förlänga avtalet för att uppfylla sin den av 
överenskommelsen. Medel för detta finns upptagna i kommunstyrelsens budget. 
Kommunledningskontorets förslag är att förlängningen ska gälla under år 2020 då 
utvärdering ska göras samma år. 
 
Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att processen kring beredning av och 
beslut om Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och 
samordning inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd 
som fattar beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i 
kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott. 
 
För att möjliggöra IOP-överenskommelser under 2020 föreslås att 5 mkr avsätts ur 
effektiviseringsfonden.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta avtal mellan Uddevalla kommun 
och den idéburna sektorn avseende kommunal finansiering av en tjänst motsvarande  
20 % procent av heltid gällande perioden 2020-01-01-2020-12-31, 
 
att under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 
partnerskap. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 
offentliga partnerskap (IOP).    
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samtliga nämnder 
Tillväxtavdelningen 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla 

kommun och föreningen Frivilligcentrum 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019–2021 gett nämnderna i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om 
idéburet offentligt partnerskap. I december 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 
partnerskap. Vid samma period beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska 
besluta om samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP).  
 
Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan mot 
ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina 
deltagare olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och 
möjligheten att bli volontär.  
 
Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma breda 
politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 
civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. Kommunen ser 
Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement till 
kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 
kommunen har svårt att nå, i ett skede där förebyggande och främjande insatser kan ha 
stor effekt genom att förhindra ytterligare ohälsa och utanförskap, och kan därmed bidra 
till minskade kostnader i kommunens verksamheter och inom hälso- och sjukvården. 
Detta ligger till grund för en överenskommelse om IOP som har arbetats fram. 
 
Då kommunen bara avsatt medel för IOP till och med 2020-12-31, kan vi i nuläget inte 
föreslå en avtalsperiod som sträcker sig längre än så, trots att IOP som form som regel 
syftar till långsiktiga överenskommelser. Finns ekonomiska förutsättningar även för 
2021 kan överenskommelsen med frivilligcentrum förlängas med 12 månader enligt 
överenskommelsen. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 
ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 
bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör framtida 
finansiering, innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att 
”föreslå kommunfullmäktige att avsätta 300 tkr för förlängning av överenskommelsen”. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 § 27. 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan föreningen 
Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 2020-06-01. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 
kommun. 
Frivilligcentrums initiativ till samverkan genom IOP. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå överenskommelse med Föreningen Frivilligcentrum om idéburet offentligt 
partnerskap avseende verksamhet i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och förebygga 
ohälsa och utanförskap genom att erbjuda olika former av social gemenskap. 
 
att kommunen utbetalar 150 tkr under 2020 till föreningen Frivilligcentrum. 
 
att finansiering för 2020 sker genom de 5 mkr som finns avsatta för idéburna offentliga 
partnerskap. 
 
att frågan om medel för förlängning av överenskommelsen ska hanteras i processen 
inför flerårsplan 2021-2023.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva 
på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i 
demokrati, aktivitetsanordnare och skapare av gemenskap och mening för många 
människor bildar de en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika 
utgångspunkter och förutsättningar. 
 
Många människor i Uddevalla är ensamma. Insatser för att minska ofrivillig ensamhet 
är inget som kan lösas av en aktör ensam. Den ensamme står inte enkelt att finna i 
någon specificerad grupp eller organisation, för att nå så många som möjligt som 
upplever ensamhet och som på grund av detta upplever utsatthet/ohälsa, behöver vi 
samverka. Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019-2021 gett socialtjänsten i 
uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete. 
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Frivilligcentrum  

Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina deltagare olika former av 
gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och möjligheten att bli volontär. 
Frivilligcentrums verksamhet utgår ifrån önskemål som de ensamma ger uttryck för. 
Frivilligcentrum har en centralt placerad lokal, denna är bemannad av anställd 75% av 
arbetstiden, däremellan har de ensamma, i grupp, tillgång till lokalen. 
 
Kommunen ser Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement 
till kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 
kommunen har svårt att nå, i ett skede då det fortfarande är möjligt at främja gemenskap 
och förebygga ohälsa/utsatthet. Verksamheten kan inte få ett högre föreningsbidrag än 
de redan får idag då aktiviteterna är mer av kontinuerlig verksamhetskaraktär. 

Form för samverkan 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mitt emellan normerade 
bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till 
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  Enligt Forum för 
Frivilligt Socialt Arbete kan en IOP-överenskommelse ingås när:  
  

- verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.  
- verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns.  
- verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.  
- verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  
- varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra 

den idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och 
självständig aktör.  

- det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.  
- bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).  
- verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.  
- verksamheten avses att drivas under längre tid.  

  
Den överenskommelse som här avses är i enlighet med dessa kriterier 

Parter 

Parter i denna överenskommelse om IOP är Föreningen Frivilligcentrum och Uddevalla 
kommun, Socialnämnden. 

Mål 

Frivilligcentrum är en främjande och förebyggande mötesplats i syfte att bryta ensamhet 
och att fler får en social gemenskap. Målet med verksamheten är att genom en 
meningsfull gemenskap främja folkhälsan och motverka utsatthet och ohälsa på grund 
av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun. 
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Lokalisering 

Frivilligcentrum har sina lokaler på Brattgatan 6, Uddevalla  

Organisation för partnerskapet 

Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare 
som har mandat att fatta beslut av strategisk karaktär.  

Insatser och åtaganden 

Nå fler i målgruppen- Frivilligcentrum verkar för att nå nya besökare och att utveckla 
metoder och samverkan för det. 
Samverkan och samordning - En referensgrupp upprättas där representanter för 
kommunen och Frivilligcentrum deltar för att tillsammans identifiera behov och 
utmaningar och att göra gemensamma eller kompletterande satsningar. Samordnare på 
Frivilligcentrum är sammankallande. 
Utveckling- utveckla kontaktmöjligheter per telefon och videosamtal som ett 
komplement till fysiska möten.  
Lärande och kommunikation - Erfarenheter och resultat kommuniceras löpande i 
referensgrupp, styrgrupp och i verksamhetsrapport. 

Ekonomi 

Kommunen delfinansierar Frivilligcentrums verksamhet med 150 tkr årligen under 
2020. Utöver detta har Frivilligcentrum 350 tkr/år i föreningsbidrag från kommunen. 
Tillsammans med föreningsbidraget ska medlen framförallt användas för att täcka 
personalkostnader, hyra och administration.  

Avtalstid och uppsägningstid 

Avtalstiden för detta avtal är 2020-07-01- 2020-12-31. Med möjlighet till 12 månaders 
förlängning. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Frivilligcentrum 
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Handläggare 

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

 

Förnyelse av samverkansavtal kring finansiering av 

processledare med idéburen sektor samt 

handläggningsordning för Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 
med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  
 
I överenskommelsen ingår att kommunens ska finansiera en processledare för de 
idéburna organisationerna med omfattning 20 %. Ett sådant avtal träffades också med 
Studiefrämjandet för perioden 2017-10-01 – 2019-10-01 med förlängning tom 2019-12-
31. Kommunen behöver därför förlänga avtalet för att uppfylla sin den av 
överenskommelsen. Medel för detta finns upptagna i kommunstyrelsens budget. 
Kommunledningskontorets förslag är att förlängningen ska gälla under år 2020 då 
utvärdering ska göras samma år. 
 
Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att processen kring beredning av och 
beslut om Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och 
samordning inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd 
som fattar beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i 
kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott. 
 
För att möjliggöra IOP-överenskommelser under 2020 föreslås att 5 mkr avsätts ur 
effektiviseringsfonden.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta avtal mellan Uddevalla kommun 
och den idéburna sektorn avseende kommunal finansiering av en tjänst motsvarande  
20 % procent av heltid gällande perioden 2020-01-01-2020-12-31, 
 
att under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 
partnerskap. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna 
offentliga partnerskap (IOP).    
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samtliga nämnder 
Tillväxtavdelningen 



ÖK Idé
Överenskommelse om samverkan 

mellan den idéburna sektorn och 

Uddevalla kommun



VILL DU VARA MED OCH GÖRA 

UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA?

Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda 
och invånare i Uddevalla kommun. 

Idéburen sektor är Föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, 
folkbildning och stiftelser samt aktörer utan formell organisation 
t.ex. olika nätverk. Kommunen innebär tjänstepersoner i Uddevalla 
kommuns förvaltningar och avdelningar.

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och 
kommunen som jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans 
kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhällets utveckling, 
oavsett var i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man 
har. Kommunicerar vi regelbundet, sammarbetar lyhört och ser alla 
människors olikheter så kan vi erbjuda öppna mötesplatser och en 
mångfald av aktiviteter.

Tillsammans gör vi Uddevalla kommun till en plats för alla!

Varmt välkomna i vår gemenskap!



INLEDNING
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen 
sektor, näringslivet och den privata sfären. Alla delar behöver fung-
era och ha förutsättningar för att utvecklas både var för sig och till-
sammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna ska-
pas förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling.

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som 
plats att bo och leva på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst 
i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, aktivitetsanordnare 
och skapare av gemenskap och mening för många mäniskor bildar 
de en social plattform.

Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och för-
utsättningar. 

De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade män-
niskor och varje enskild organisation har sitt eget syfte och inrikt-
ning. Många av de idéburna organisationerna bärs av medlemmar-
nas ideella engagemang och styrs av en vald styrelse, ibland finns 
även anställda. 

Kommunen har många olika uppdrag, ansvar och skyldigheter som 
bestäms av kommunallagen. Politiker väljs vart fjärde år och de styr 
kommunen genom planer och beslut. Tjänstemän och andra anställ-
da ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning.

Gemensamt för såväl kommunen som idéburna organisationer är 
strävan efter livskvalitet för befolkningen i Uddevalla.

Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mel-
lan olika idéburna organisationer kan ske inom många olika områ-
den, i olika former och på olika nivåer. 



ÖK IDÉ
Uddevallas överenskommelse, ÖK Idé, är en skriftlig avsiktsförkla-
ring kring samarbete mellan kommunen och idéburen sektor. 

ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtagan-
den som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
ÖK Idé bygger på ömsesidighet vilket innebär att alla parter som 
skrivit under denna är överens om dess formuleringar och kan bära 
värderingarna vidare i det framtida samarbetet. Genom gemensam-
ma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar 
grund för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla 
kommun samt mellan olika idéburna organisationer.

Syftet med ÖK Idé är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta 
för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utan-
förskap i Uddevalla. 

De som bestämmer sig för att ingå i överenskommelsen väljer att 
delta i ett närmare utvecklingsarbete kring samverkan och erbjuds 
mötesforum, utbildningar och deltagande i olika samverkansformer. 
Konkreta samarbeten i enlighet med ÖK Idé kan ske genom samar-
rangemang, gemensam verksamhet, avtal/partnerskap eller liknan-
de. Kopplat till överenskommelsedokumentet ska årliga aktivitets-
planer tas fram med utgångspunkt i överenskommelsens principer 
och åtaganden.

ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017. 
De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, 
principer och åtaganden. 

Gott

förenings-

klimat

Idéburet 

företagande
Volontärer

Inkludering Välfärd

Barn & 

ungdom

Lokaler & 

anläggningar

Dialog &

kontakt



Oavsett var i Uddevalla vi bor eller 

arbetar kan vi vara med och bidra



DEFINITIONER

Överenskommelse

Överenskommelser med idéburen sektor finns på nationell, regional 
och i många fall på lokal nivå. Information om den nationella över-
enskommelsen finns på www.overenskommelsen.se.

Den lokala överenskommelsen mellan kommunen och idéburen 
sektor i Uddevalla heter ÖK Idé.

Idéburen sektor

Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi, 
tredje sektorn eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av or-
ganisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta 
mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan 
ekonomisk vinst. 

Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, 
trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också 
aktörer utan formell organisation t.ex. olika nätverk. 

Uddevalla kommun

I överenskommelsen ÖK Idé står Uddevallas befolkning i fokus och 
överenskommelsen begränsas till organisationer inom kommunens 
geografiska gränser.

Uddevalla kommun som organisation och dess förvaltningar, verk-
samheter och bolag är en av parterna i överenskommelsen.

Parter

Parter i Uddevallas ÖK Idé är kommunen samt de idéburna orga-
nisationer som väljer att ansluta sig. Såväl de idéburna organisatio-
nerna som kommunorganisationen arbetar för Uddevallas bästa.

IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bi-
drag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen 
bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidra-
gen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer 
och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program 

eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade fören-

ingsbidraget.
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
• Bägge parter är med och finansierar verksamheten 

(pengar eller andra insatser).
• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

Sociala företag

Sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att 
skapa samhällsnytta, är fristående från den offentliga sektorn och 
som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade 
verksamheter.

Ett vanligt syfte med sociala företag är att integrera människor som 
har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och sam-
hälle. 



VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN
Den lokala värdegrunden bygger på den nationella överenskommel-
sen och är förankrad i lokal samverkan. Den beskriver ett gemen-
samt förhållningssätt och viktiga principer. Ett samhälle där män-
niskors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för 
en stark demokrati. 

Det är i vardagen som de mänskliga rättigheterna förverkligas och 
överenskommelsens parter arbetar i ord och handling för att respek-
tera människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder.

Principer

För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäl-
ler följande principer:

Dialog

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisatio-
ner är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för kom-
munmedborgarnas bästa. För en god dialog krävs kunskap, engage-
mang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar.

Dialogen ska:
• bygga på tillit, respekt och förtroende
• präglas av ansvar
• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens
• vara framtids- och lösningsfokuserad

Helhetssyn

Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras 
olika styrkor och kompetenser för Uddevallas invånares bästa.

Såväl idéburen sektor som kommunorganisationen har olika upp-
drag och perspektiv som sammanförs genom ÖK Idé för att skapa 
nödvändig helhetssyn.

För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och mål-
medveten dialog inom och mellan parterna, inte minst för att dela 
kunskap och analys kring vår närvärld och omvärld.

Kvalitet

Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen 
sektor som kommunen. 

Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om
• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet
• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten
• kontinuerlig utveckling

I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 
och utvärdering ingå.

Långsiktighet 
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska 
utvecklas och tillvaratas.

En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos så-
väl idéburna organisationer som kommunen.

För att bägge parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor 
och former för formaliserad samverkan i form av avtal, partnerskap 
eller liknande.

Mångfald

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var 
i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man har. Mång-
falden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 
områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och 
möjlighet till inflytande. 

Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter 
och att erbjuda öppna arenor skapas även en mångfald av aktiviteter 
och möjligheter.



Självständighet och oberoende

Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbör-
diga parter med olika roller. Jämbördigheten innebär att samverkan 
ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna.

De idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande 
och verka självständigt i förhållande till kommunen och andra idé-
burna organisationer.

Öppenhet och insyn

Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta lång-
siktigt hållbara beslut för Uddevalla och dess invånare.

Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet och 
vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur 
ska genomsyra även det framtida samarbetet mellan kommunen och 
idéburen sektor.



UDDEVALLA KOMMUNS ÅTAGANDEN 

OCH ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska för-
eningar och organisationer med Uddevalla som verksamhetsområde. 

I Uddevalla kommuns vision beskrivs utgångspunkten att mångfald 
och tolerans stimulerar utveckling. Visionen siktar på att Uddevallas 
invånare ska må bra, vara stolta, ha framtidstro och lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Olika mötesplatser ska inspirera och 
bidra till utveckling av den kreativa förmågan. 

Kommunen vill genom ÖK Idé bekräfta att den idéburna sektorn är 
viktig för att förverkliga visionen och bidra till livskvalitet, välfärd 
och utveckling i Uddevalla. 

1. Kommunen ska i mötet med idéburna organisationer utgå från 
värdegrunden öppenhet, respekt och professionalitet. 

2. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen och finnas tydlighet 
kring kontaktpersoner och kontaktvägar.

3. Kommunen åtar sig att finansiera en 20% processledare för 
kommunen och en 20% processledare för de idéburna organi-
sationerna.

4. Kommunen åtar sig att finansiera verksamhetsmedel för verk-
ställande och utveckling av ÖK Idé.

5. Kommunens processledare ansvarar för att i samverkan med de 
idéburnas processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. Kommunens processledare ansvarar för att tillsammans med 
idéburnas processledare i dialog med parterna ta fram och följa 
upp årliga aktivitetsplaner.

7. Kommunen åtar sig att utveckla befintliga och nya långsiktiga 
former för samverkan och stöd till idéburna organisationer som 
bidrag, idéburet offentligt partnerskap, offentlig upphandling 
och socialt företagande.

8. Kommunen ska informera om vilka former av stöd och samver-
kan som finns och ha tydliga och rättvisa riktlinjer.

9. Kommunen åtar sig att utveckla dialogen med idéburna orga-
nisationer utifrån det av kommunfullmäktige antagna systema-
tiska arbetssättet för medborgardialog.

10. Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisa-
tioner ska finnas med som en del av kommunens övergripande 
styrkort.

11. Kommunen ska verka för att göra denna överenskommelse känd 
bland kommunens anställda och Uddevallas invånare. 

IDÉBUREN SEKTORS ÅTAGANDEN OCH 

ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
1. De idéburna organisationerna ska i mötet med kommunen utgå 

från värdegrunden och principerna i ÖK Idé.

2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa 
intresse i utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. 

3. De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner.

4. De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivar-
ansvar för de idéburna organisationernas 20 % processledare. 
Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av Uddeval-
la kommun enligt särskilt avtal.

5. De idéburnas processledare ansvarar för att i samverkan med 
kommunens processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. De idéburnas processledare ansvarar för att tillsammans med 
kommunens processledare att i dialog med parterna ta fram och 
följa upp årliga aktivitetsplaner.

7. De idéburna organisationerna åtar sig att regelbundet uppdatera 
sina kontaktuppgifter till processledarna.

8. De idéburna organisationerna ansvarar för att göra denna över-
enskommelse känd bland andra idéburna organisationer, med-
lemmar och samverkansorganisationer.



UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
Processledarna ansvarar gemensamt för att årligen efter verksam-
hetsårets slut sammanställa en uppföljning av denna överenskom-
melse som tillhandahålles parterna. För kommunens verksamheter 
sker uppföljningen inom styr- och verksamhetskorten.

ÖK Idé ska utvärderas och revideras senast under 2020.



ÖK Idé
Uddevalla kommun

0522-69 60 00
kommunen@uddevalla.se

För mer information
www.uddevalla.se/overenskommelsen









     2020-06-01 

Idéburet offentligt partnerskap mellan 
Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 
Bakgrund 

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 
parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre 
välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 
Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 
aktivitetsamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de en 
social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 
förutsättningar. 

Många människor i Uddevalla är ensamma. Man kan vara ensam av många orsaker såsom hög 
ålder, förlorat nära anhörig, arbetslös eller fysiska eller psykiska besvär. Forskning visar att 
ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och en större 
riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Med tanke på den demografiska utmaning vi står 
inför behöver också äldres psykiska hälsa bli en sektorövergripande angelägenhet. Insatser för 
att minska ofrivillig ensamhet är inget som kan lösas av en aktör ensam. Den ensamme står 
inte enkelt att finna i någon specificerad grupp eller organisation, för att nå så många som 
möjligt som upplever ensamhet och som på grund av detta upplever utsatthet/ohälsa, behöver 
vi samverka. Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma 
breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 
civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. 

Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan mot 
ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina deltagare 
olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och möjligheten att bli 
volontär. Frivilligcentrums verksamhet utgår ifrån önskemål som de ensamma ger uttryck för. 
Frivilligcentrum har en centralt placerad lokal, denna är bemannad av anställd 75% av 
arbetstiden, däremellan har de ensamma, i grupp, tillgång till lokalen efter kontroll av tidigare 
bokningar.  

Kommunen ser Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement till 
kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 
kommunen har svårt att nå, i ett skede då det fortfarande är möjligt at främja gemenskap och 
förebygga ohälsa/utsatthet. Verksamheten kan inte beviljas ytterligare föreningsbidrag då 
aktiviteterna är mer av kontinuerlig verksamhetskaraktär. 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 
innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte 
bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  



Värdegrund (ÖK Idé) 
I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 
parter med olika roller. ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden 
som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat.  

Partnerskapet bygger på respekt för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på 
varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten. 
Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i 
syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder.  

Parter 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden  
Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla  
Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
Organisationsnummer: 212000–1397 

Idéburen sektor: Föreningen Frivilligcentrum, Uddevalla 
Besöksadress: Brattgatan 6, 451 50 Uddevalla 
Organisationsnummer: 858501–1730 

Organisation för partnerskapet 
Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare som har mandat 
att fatta beslut av strategisk karaktär. Från frivilligcentrum är det föreningens styrelse som står för 
ledningen av projektet, kommunens representant utgörs av kommunens processledare för ÖK idé och 
representant från socialförvaltningen. Frivilligcentrums samordnare kan adjungeras till styrgruppen. 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas två gånger per år, syftet 
med dessa möten är att följa upp verksamheten på strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och 
villkor som finns i överenskommelsen uppfylls. Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av 
gemensamt lärande i syfte att nå avsedda mål vid IOP-överenskommelsen. 

Mål 
Målet med verksamheten är att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa på 
grund av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun.  

Insatser och åtaganden 
Nå fler i målgruppen 
Frivilligcentrum erbjuder en deltagarstyrd arena med mötescafé, gruppverksamhet och kan förmedla 
volontärer där målgruppen själva är med och formar och utvecklar verksamheten utifrån aktuella 
önskemål och behov. Frivilligcentrum ses som en resurs i arbetet mot ofrivillig ensamhet med 
utanförskap, ohälsa och utsatthet som följd.  Frivilligcentrum erbjuder ett kostnadsfritt och frivilligt 
alternativ i kommunen som kompletterar offentlig verksamhet. För att nå så många i målgruppen som 
möjligt är samverkan mellan föreningen och kommunen viktig, liksom kontakt med andra idéburna 
aktörer med samma målgrupp. Frivilligcentrum verkar för att nå nya besökare och att utveckla 
metoder och samverkan för det. 

https://www.hitta.se/kartan?search=Brattgatan%206%20451%2050%20Uddevalla&st=single&sst=cmp&sids=lcsyflpst&srb=0


Samverkan och samordning 
En referensgrupp upprättas där representanter för kommunen och Frivilligcentrum deltar för att 
tillsammans identifiera behov och utmaningar och att göra gemensamma eller kompletterande 
satsningar. Samordnare på Frivilligcentrum är sammankallande. 

Kommunen åtar sig att informera och lotsa personer i sina verksamheter som faller inom ramen för 
Frivilligcentrums målgrupp, till Frivilligcentrum. Frivilligcentrum tillhandahåller informationsmaterial 
som kommunen kan sprida till berörda.  

Frivilligcentrum kan i den mån det finns matchningar mellan uppdrag och volontär förmedla 
volontärer också till kommunala verksamheter.  

Utveckling 
Mot bakgrund av den coronapandemi vi erfar våren 2020 finns ett behov av att utveckla 
kompletterande kontaktmöjligheter för målgruppen, då fysiska möten försvårats. Dessa 
kontaktmöjligheter, så som stödsamtal/samtalsgrupp på telefon och videosamtalslösningar, ska även 
på sikt komplettera Frivilligcentrums verksamhet om det är något som deltagarna efterfrågar.  

Lärande och kommunikation  
Erfarenheter och resultat kopplat till basverksamhet, att nå fler i målgruppen, samverkan och 
samordning samt kring utveckling av kompletterande kontaktformer kommuniceras löpande i 
referensgrupp, styrgrupp och i verksamhetsrapport. 

Uppföljning  
Utöver styrgruppsmöten två gånger årligen följs verksamheten upp genom en skriftlig 
verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, 
med koppling till ovanstående insatser och åtaganden, antal aktiviteter samt deltagarantal i 
Frivilligcentrums tre olika verksamhetsområden; mötescafé, gruppverksamhet och 
volontärverksamhet. Rapporten gäller för året innan, Frivilligcentrum skickar rapporten till 
kommunens processledare för ÖK Idé senast sista januari. 

Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och 
uppskattad kostnadseffektivitet.   
Kommunen delfinansierar Frivilligcentrums verksamhet med 150 000 kr för 6 månader under 2020, 
med start den 1 juli 2020. Utöver detta har Frivilligcentrum 350 tkr/år i föreningsbidrag från 
kommunen. Tillsammans med föreningsbidraget ska medlen framförallt användas för att täcka 
personalkostnader, hyra och administration.  

Frivilligcentrum vänder sig till människor som själva upplever ensamhet och riskerar ohälsa och 
utsatthet som en konsekvens av detta. Målgruppen har många gånger andra och större behov än de 
som är aktiva inom kommunens mötesplatser och aktivitetscenter eller pensionärsorganisationernas 
verksamhet, där de av olika anledningar inte känner sig hemma. Frivilligcentrum når en målgrupp där 
förebyggande och främjande insatser kan ha stor effekt genom att förhindra ytterligare ohälsa och 
utanförskap, och kan därmed bidra till minskade kostnader i kommunens verksamheter och inom 
hälso- och sjukvården. 

Avtalstid och uppsägningstid 
Avtalstiden för detta avtal är 2020-07-01- 2020-12-31, med möjlighet till 12 månaders förlängning om 
båda parter är överens om detta. Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid, gäller sex (6) 
månaders uppsägningstid. Besked om detta ska meddelas den andra parten skriftligen.  



Ändringar och tillägg  
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket då innebär att om 
väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till 
styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte 
meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla 
ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse, ska, för att vara giltiga, 
vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

Omförhandling, hävning och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 
dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 
parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 
av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 
fortsätta. 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 
samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

Om enighet inte kan nås får tvist hänskjutas till domstol för avgörande. 

Återbetalningsskyldighet  
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har kommunen 
rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.   

 

Underskrift  
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. 
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Handläggare 

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

 

Förädlandet av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 
samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 
idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 
föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 
de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 
Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 
uppföljningstillfällen mm.  
 
Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 

- Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ förstärkas 
beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer kring IOP 

- Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, förädlad 
styrning 

- Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er enligt 
politikens vilja 

 
Reglementet behöver även ses över där kommunstyrelsens ansvar tydliggörs. I detta 
skall också synliggöras hur arbetet organiseras, samverkansavtal med kontaktperson, 
politisk styrgrupp och arbetsordning för IOP, idéburna offentliga partnerskap. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00303 
Tjänsteskrivelse KS 2019/00808 
 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta 
 
att godkänna förslaget till arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag 
 
att göra en översyn av resurser och organisering för att hantera hela Ök idéprocessen 
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att för innevarande mandatperiod, utse Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet som 
styrgrupp. 

Ärendebeskrivning 

Det finns fem särskilt viktiga komponenter i arbetet med ÖK idé 
 

1. Själva överenskommelsen idéburen sektor är det långsiktiga hållbara samarbetet 
med den idéburna sektorn. Avtalet är tre-årigt och en utvärdering och eventuella 
revideringar skall genomföras under 2020 för ett fortsatt långsiktigt nytt avtal 
från och med 2021. 
 

2. Ett samverkansavtal finns för det konkreta operativa arbetet tillsammans med 
den idéburna sektorn. Idag innebär det att kommunen finansierar 20% 
processledare inom idéburen sektor samt en verksamhetsbudget på 40 000 kr 
årligen 2017–2020. Det kommunala processledarskapet är i dagsläget en del av 
det folkhälsostrategiska uppdraget och omfattar också ca 20% tjänst. Detta 
behöver justeras i omfattning och kopplingen till Hälsopolitiska rådet skall ses 
över. 
 

3. En styrgrupp skall utses och är i nuläget beskrivet utifrån majoritetens 
organisering i utskott, vilket innebär närmast koppling till Arbetsmarknad och 
Intergrationsutskottet. 
 

4. För att kunna strukturera ett kvalitativt och förädlat Ök idéarbete behöver 
erforderliga justeringar göras i reglementet. En heltäckande reglementes 
justering innebär följande: 
 
Reglemente för Kommunstyrelsen, blad 6, paragraf 2  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  
- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé  
 
 
Reglemente för Kommunstyrelsen, Blad 11, efter paragraf 13 Hälsopolitiskt 
råd.  
Förslag till ny Paragraf:  
Paragraf 14 Överenskommelsen med idéburen sektor, ÖK Idé  
För ledning och utveckling av överenskommelsen mellan Uddevalla Kommun 
och idéburen sektor, ÖK Idé, utser Kommunstyrelsen för varje mandatperiod en 
politisk styrgrupp. I arbetet ska det framgå ansvar för överenskommelsens 
genomförande, upprättande av samverkansavtal, ansvariga kontaktpersoner per 
förvaltning och arbetsordning för idéburna offentliga partnerskap 
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5. En arbetsordning för handläggning av initiativ kring IOP ser ut enligt följande: 
 

Initiativ från idéburen sektor 
 
1. Är IOP rätt samverkansform? 
Checklista för en första bedömning om IOP, på nätet. 

Checklistan syftar till att vara en information/vägledning till idéburen sektor kring när 
IOP är en tillämpbar samverkansform. Initiativtagaren uppmanas till att fylla i en 
checklista bestående av kriterier som behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna 
upprätta ett IOP. Ifylld checklista bifogas initiativet till samverkan. 
 

2. Initiativ 
Initiativtagaren uppmanas att kortfattat beskriva sin idé om samverkan 

- Samhällsutmaning/problem som vi behöver samverka kring  
- Mål med samverkan 
- Exempel på innehåll i samverkan    
- Målgrupp 
- Tidsperiod    
- Resurser/aktörer som deltar i projektet 
   

3. Handläggning och beredning i berörd förvaltning 

- Processledare/samordningsansvarig, diarieför initiativ och sammankallar den kommun 
interna arbetsgruppen (bestående av förvaltningarnas utsedda kontaktpersoner) för 
gemensam beredning av initiativ.  
- Kontaktperson i berörd förvaltning/berörda förvaltningar för initiativet vidare för 
behandling inom sin förvaltning. 

3.1 Vid bedömning om att inleda process till överenskommelse om IOP 
Tjänstepersoner för fortsatt process tillsammans med initiativtagare utses. Styrgrupp för 
ÖK Idé hålls informerad. steg 4 

 

3.2 Vid bedömning att inte gå vidare till en överenskommelse om IOP 
Gör förvaltningen bedömningen att en fortsatt process för ett IOP inte är aktuellt, 
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ansvarar förvaltningen för att ta fram en tjänsteskrivelse som innefattar initiativet till 
förvaltningsnämnd för politiskt beslut. Beslutet skickas till initiativtagaren. Därefter är 
ärendet avslutat. 

4. Verksamhetsplan och avtalsprocess 

Framtagande av plan och avtal sker i samverkan mellan Idéburen part och kommunal 
part. Kommunens och idéburen sektors processledare finns som stöd i processen.  

Punkter som skall finnas med i alla IOP-avtal: 

 Bakgrundsförutsättningar för avtalet 
 Värdegrund (ÖK Idé) 
 Parter 

- organisation för partnerskapet: ledningsgrupp, styrgrupp, arbetsgrupp och 
ansvarsfördelning 

 Mål 
 Insatser och åtaganden 
 Uppföljning, hur skall partnerskapet och dess innehåll följas upp 
 Ekonomi, inklusive analys av företagets samhälleliga vinster och uppskattad 

kostnadseffektivitet 
 Avtalstid och uppsägningstid 
 Ändringar och tillägg 
 Omförhandling, hävning och tvist 

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina 
respektive verksamheter. 
 

5. Beslut i nämnd 

6. Beredning i arbetsmarknads-och Intergrationsutskottet/politisk styrgrupp för 
ÖK Idé 

 

 

7. Beslut i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utgår vid sin bedömning av ansökan från bl.a.: 
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 Juridiska kriterier för IOP 
 Kommunens styrkort 
 Uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet 

 

 

 

 

 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till Arbetsmarknad- och Intergrationsutskottet 
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Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-06-09 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-05-19—2020-06-09. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-09 
Förteckningar, 2020-06-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Delegationslistor miljö 2020-05-19--2020-06-09
Datumperiod: 2020-05-19 - 2020-06-09
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

FORSHÄLLA-SUND 1:267 2020-06-03
KS.2020.2276
Registrering av livsmedelsanläggning
Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 44: DB
Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2020-06-10 Sida 1 av 1



Delegationslistor bygg 2020-05-19--2020-09-09
Datumperiod: 2020-05-19 - 2020-06-09
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

BUDDEBERG 2:13 2020-05-25
KS.2018.656
Anmälan om ändring av ventilationssystem i skolbyggnader
Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 37: SLUTB
Byggnadsingenjör

KÄLLDAL 4:7 2020-06-03
KS.2016.29
Nybyggnad av skola, idrottshall m m
Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 46: SLUTB
Byggnadsingenjör

GUSTAVSBERG 1:6 2020-06-05
KS.2017.2494
Anmälan om rivning av enbostadshus samt lillstuga (f.d Janzons)
Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 49: SLUTB
Bygglovsarkitekt

GUSTAVSBERG 1:6 2020-06-05
KS.2017.2495
Anmälan om rivning av fritidshus (Ingarö)
Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 50: SLUTB
Bygglovsarkitekt

GUSTAVSBERG 1:6 2020-06-05
KS.2017.2497
Anmälan om rivning av fritidshus (Matssons)
Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 51: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 5

2020-06-10 Sida 1 av 1
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Förteckning över delegationsbeslut, 2020-06-09 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2019/00670 

306401 
 

2020-06-09 Delegationsbeslut.  

KS 
2020/00397 

306342 
 

2020-06-08 Delegationsbeslut om ansökan från BMK Uddevalla om 
sponsring av ungdomsverksamhet 2020 (45 000 kr) 

KS 
2020/00307 

306243 
 

2020-06-03 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.6, chef 
upphandlingsenheten, angående att teckna avtal för 
banktjänster 

KS 
2020/00307 

306241 
 

2020-06-03 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
U1.5, chef upphandlingsenheten gällande avrop av 
banktjänster 

KS 
2020/00307 

306240 
 

2020-06-03 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.8, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
avropsanmälan för banktjänster från SKL Kommentus 
Inköpscentrals Ramavtal Banktjänster 2018 

KS 
2020/00390 

306194 
 

2020-06-01 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U.1.1, om att 
starta upphandling av ramavtal för Entrémattor inom 
Uddevalla kommun 

KS 
2020/00376 

306110 
 

2020-05-28 Delegationsbeslut om ansökan om sponsring från 
Destination Uddevalla om nyårsfirande 2020 (75 000 kr.) 

KS 
 

306059 
 

2020-05-27 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
U1.5, chef upphandlingsenheten gällande avrop av 
banktjänster 

KS 
 

306058 
 

2020-05-27 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.8, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
avropsanmälan för banktjänster från SKL Kommentus 
Inköpscentrals Ramavtal Banktjänster 2018 

KS 
 

305974 
 

2020-05-20 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr U1.6, chef 
upphandlingsenheten, angående att teckna avtal för 
postförmedlingstjänster efter avrop från SKL 
Kommentus Inköpscentrals Ramavtal 
Postförmedlingstjänster 2017 

KS 
 

305969 
 

2020-05-20 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr U1.8, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
avropsanmälan för postförmedlingstjänster från SKL 
Kommentus Inköpscentrals Ramavtal 
Postförmedlingstjänster 2017 

KS 
2020/00350 

305814 
 

2020-05-20 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 
uppandlingsenheten, angående att besluta om 
upphandling av Chromebooks 
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Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00316 

305768 
 

2020-05-20 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1, chef 
upphandlingsenheten, angående att besluta om 
upphandling av Skrivare som tjänst 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
Dok 305976  
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-05-20 innehållande 
delårsrapport april 2020 
 
Dok 305975 
Delårsrapport från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende januari-april 
2020, antagen 2020-05-20 
 
2020/191 
Lysekils kommuns protokollsutdrag 2020-05-13 § 90 om Avsiktsförklaring om 
transportkorridor Skagerack 
 
2020/19  
Samordningsförbundet väst styrelseprotokoll nr 2 - 2020-05-15 
 
306181 
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ny förbundsavgift för år 
2021  
 
Arvodesberedningens protokoll 2020-05-13  
 
Hälsopolitiska rådets protokoll 2020-05-26 
 
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-06-02 
 
Jävsutskottets protokoll 2020-06-02 
 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 
 
2020/294 
Årsrapport för idéburet offentligt partnerskap gällande ensamkommande barn 
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2020/10 
Uddevalla kommuns finansrapport avseende maj 2020 
 
Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB 2020-05-29 
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FINANSRAPPORT  

2020-06-01 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 
FINANSRAPPORT avseende Maj 2020  

 

Sammanfattning 
Rörelserna i internbanken har varit små under månaden, inga nya krediter eller förfall har ägt rum. Kommu-

nens del av den externa låneskulden har ökat med ca femtio mkr. Utlåningen till koncernföretagen har mins-

kat något och är fortsatt stabil och förändringen är inom den naturliga månadsvariationen.  
 

Riksbankens under perioden beslutat om ett antal åtgärder, med syftet att underlätta kreditförsörj-

ningen i ekonomin och motverka att räntorna stiger när osäkerheten i ekonomin ökar. Osäkerheten 

är fortsatt stor och konsekvenserna på lite längre sikt av den pågående pandemin är oklara. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-05-31 20-04-30 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-
01-29 §9) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 600 3 600 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,46 1,46 1,51 Budget: 1,80 % Ja
Räntebindningstid (år) 3,2 3,2 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 1 12 12 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 2,8 2,9 2,8 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 13 13 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 38 38 39 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 184 3 199 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 4 364 364 370 M ax 375 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 5 410 434 326 M in 300 mkr Ja
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har efter den senaste upptagna krediten sjunkit och aktuell snittränta 

uppgår till 1,46% och utfall 2019 uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten 

för året. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 106 133 -28 25 81
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 184 3 199 -15 3 230 -46
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0
Summa finansiella tillgångar: 3 297 3 339 -42 3 261 35

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 600 -3 600 0 -3 450 -150
Summa finansiella skulder: -3 600 -3 600 0 -3 450 -150

-303 -261 -42 -189 -115

Utfall Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2019
Tertial 2

2019
Tertial 3

2019
Tertial 1

2020
Tertial 2

2020
Tertial 3

2020
2020
helår

2020
helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 700 3 700 3 700 4 150 4 900 5 500 5 600
Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 650 3 700 3 600 3 800 4 400 5 400 5 500
Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127
Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,44 1,41 1,45 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022* Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,8 år och 12,5 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,2 år och 11,7 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 600 3 600 0 3 450 150

3 600 3 600 0 3 450 150
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0
Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 600 3 600 0 3 450 150

38% 38% 0% 39% -2%

0% 0% 0% 0% 0%

-82 -85 3 -87 5Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat
(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,4 17,4 7,0 24,4 0,0 30 6

Uddevalla Energi AB (koncern) 517,2 533,5 -16,3 599,4 -82,2 740 223

Uddevalla Omnibus AB 66,1 68,9 -2,8 55,8 10,3 80 14

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 71,2 71,8 -0,6 50,5 20,7 100 29

Uddevalla Turism AB -0,3 4,7 -5,0 2,7 -3,0 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 569,7 1 571,3 -1,7 1 582,2 -12,5 1 670 100

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 250,6 250,1 0,4 247,7 2,9 255 4

Stiftelsen Ljungskilehem 57,9 59,1 -1,1 60,5 -2,5 65 7

Gustafsbergsstiftelsen 5,3 5,3 0,0 4,7 0,6 6 1

Uddevalla Vatten AB 622,2 617,1 5,1 602,1 20,1 620 -2

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,8 -1,2 -0,6 -1,8 0,0 3

exkl VVAB 3 184,4 3 199,3 -14,9 3 230,1 -45,7 3 579 392

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

20-05-31 20-04-30 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -11,8 -9,2 -2,5 -36,0 24,2 52 40

Uddevalla Kraft AB -353,3 -377,5 24,2 -413,0 59,7 431 78

Uddevalla Energi Värme AB -30,7 -22,4 -8,3 -25,6 -5,1 85 54

Uddevalla Energi Elnät AB -121,5 -124,4 3,0 -124,8 3,3 172 51

Summa koncern Energi -517,2 -533,5 16,3 -599,4 82,2 740 223

Uddevalla Hamnterminal AB -73,6 -74,9 1,3 -51,5 -22,0 100 26

Sw anFalk Shipping AB 2,4 3,1 -0,7 1,0 1,4 - -

Summa koncern Hamn -71,2 -71,8 0,6 -50,5 -20,7 100 26

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 367,8 -1 369,8 2,0 -1 370,4 2,6 1 450 82
Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0
Uddevallahem Sundberg AB -201,8 -201,6 -0,2 -212,4 10,6 210 8
Uddevallahem Bastionen AB -0,1 0,0 -0,1 0,5 -0,7 10 10
Summa koncern UaHem -1 569,7 -1 571,3 1,7 -1 582,2 12,5 1 670 100

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,7 -181,3 -0,3 -178,3 -3,3 185 3
Lostif Fastighets AB -68,9 -68,8 -0,1 -69,3 0,4 70 1
Summa koncern HSB -250,6 -250,1 -0,4 -247,7 -2,9 255 4
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 20-05-31 20-04-30 20201 beviljad  borgen
Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 274,0 274,0 371,5 97,4

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

357,9 357,9 455,3 97,4
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 20-05-31 20-04-30 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,9 0,9 0,7 0,2

6,3 6,3 6,3 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 20-05-31 20-04-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 109,9 133,8 -23,9 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

409,9 433,8 -23,9 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 20-05-31 20-04-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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