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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2022-01-04

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrum Hedegärde/videomöte kl. 17:30 onsdagen den
12 januari 2022

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerare

Dnr KS 303472
2.

Besvarande av interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal
Rojas Jorquera (KD) till barn och utbildningsnämndens ordförande
Roger Ekeroos (M) om vuxenutbildningen

Dnr KS 2021/00718
3.

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP) och
Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar Grön busslinje

Dnr KS 2021/00569
4.

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande ersättarnas
roll samt mötestider

Dnr KS 2021/00619
5.

Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt

Dnr KS 2020/00347
6.

Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt upphävande av
markanvisningspolicyn

Dnr KS 2021/00341
7.

Alkolås i kommunens fordon

Dnr KS 2020/00319
8.

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund

Dnr KS 2021/00672
9.

Återföring av avsättning

Dnr KS 2021/00706

Föredragande

Kallelse
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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2022-01-04

Föredragningslista

Föredragande

10. Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö
AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 2

Dnr KS 2021/00425
11. Byggnation av skola Skäret , enligt samverkansavtal med Hemsö
fastighets AB, beslut om avrop 2

Dnr KS 2020/00630
12. Avsägelse från Stig Olsson (C) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige samt i stiftelserna Uddevallahem och
Ljungskilehem

Dnr KS 2021/00751
13. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022
Dnr KS 2022/00001
14. Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor
Dnr KS 270387

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa
Jansson tel. 0522-69 51 44.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter undanbedes med hänsyn till allergiker.
Ledamöterna och åhörare ombeds att under mötet hålla avstånd, använda munskydd samt i övrigt iaktta
de rekommendationer som myndigheterna har utfärdat för att undvika smittspridning.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.

Kallelse

1(2)

Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2022-01-04

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrum Bäve/videomöte kl. 17:30 onsdagen den 12
januari 2022

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerare

Dnr KS 303472
2.

Besvarande av interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal
Rojas Jorquera (KD) till barn och utbildningsnämndens ordförande
Roger Ekeroos (M) om vuxenutbildningen

Dnr KS 2021/00718
3.

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP) och
Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar Grön busslinje

Dnr KS 2021/00569
4.

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande ersättarnas
roll samt mötestider

Dnr KS 2021/00619
5.

Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt

Dnr KS 2020/00347
6.

Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt upphävande av
markanvisningspolicyn

Dnr KS 2021/00341
7.

Alkolås i kommunens fordon

Dnr KS 2020/00319
8.

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund

Dnr KS 2021/00672
9.

Återföring av avsättning

Dnr KS 2021/00706

Föredragande

Kallelse

2(2)

Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2022-01-04

Föredragningslista

Föredragande

10. Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö
AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 2

Dnr KS 2021/00425
11. Byggnation av skola Skäret , enligt samverkansavtal med Hemsö
fastighets AB, beslut om avrop 2

Dnr KS 2020/00630
12. Avsägelse från Stig Olsson (C) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige samt i stiftelserna Uddevallahem och
Ljungskilehem

Dnr KS 2021/00751
13. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022
Dnr KS 2022/00001
14. Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor
Dnr KS 270387

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa
Jansson tel. 0522-69 51 44.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter undanbedes med hänsyn till allergiker.
Ledamöterna och åhörare ombeds att under mötet hålla avstånd, använda munskydd samt i övrigt iaktta
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Information
Adressändring?
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan).
Interpellationer
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas.
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts.
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på
nästkommande sammanträde.
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl.
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om
du inte själv har möjlighet.
Motioner
Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får
motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet.
Allergi, astma, doftöverkänslighet
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller
andra starkt doftande hygienartiklar.
Ta inte med citrusfrukter och nötter.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Sebastian Johansson
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90

Kommunledningskontoret
Avdelningen juridik och administration
Postadress
45181 UDDEVALLA
Stadshuset Varvsvägen 1
www.uddevalla.se
E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

Besöksadress Telefon
0522-69 60 00
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Information med anledning av covid -19.
Kommunfullmäktiges ledamöterna ombeds att iaktta de rekommendationer
och råd från myndigheterna för att hindra smittspridning under
sammanträdet.
Ledamöter och åhörare ombeds att under sammanträdet bära munskydd.

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-12-08

§ 301

Dnr KS 2021/00718

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas
Jorquera (KD) till barn och utbildningsnämndens ordförande
Roger Ekeroos (M)
Sammanfattning

David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas Jorquera (KD) har i en interpellation ställt frågor
rörande den kommunala vuxenutbildningen. Efter överläggningar under sammanträdet
beslutas att interpellationen ska ställas till barn och utbildningsnämndens ordförande
istället för till kommunstyrelsens ordförande.
Ingemar Samuelsson (KD) och David Sahlsten (KD) yttrar sig i ärendet
Beslutsunderlag

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Anibal Rojas Jorquera (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och ska besvaras på nästkommande sammanträde
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-13
Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13
Sebastian Johansson
Skickat 2021-12-14
Barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kristdemokraterna, Uddevalla
Interpellation
Till Ingemar Samuelsson

2021-12-06

Interpellation från KD

Frågor om Vuxenutbildningen i Uddevalla
Vuxenutbildningens uppdrag är att elever ska ges förutsättning att studera vidare
till högre studier eller en yrkesutbildning som kan leda till arbete.
Vuxenutbildningen består av ett antal olika kurser på olika nivåer som finansieras
av kommunala eller statliga bidrag.
De statliga bidragen ska kommunen aktivt söka och ofta i samverkan med en eller
flera kommuner.
Historiskt har Uddevalla varit duktiga på att söka dessa pengar vilket har lett till att
vi har haft en vuxenutbildning som gett många personer utan utbildning eller jobb
möjlighet att utbilda sig och på så sätt få lättare att komma in på
arbetsmarknaden.
Vi har dock uppmärksammats på att vuxenutbildningen under senare år kraftigt
har minskat ansökningarna hos staten vilket gör att vi idag har betydligt färre
utbildningsplatser.
Vi önskar därför få svar på hur många elever som idag studerar yrkesutbildning på
gymnasial nivå samt lärarledda allmänna gymnasiala kurser på plats med tillgång
till erforderligt stöd vid behov.
Vi önskar också få information om hur många utbildningar som håller på att föras
över till distansutbildning?
Vi vill även få svar på hur många platser som har funnits inom dessa olika
kategorier under de senaste fem åren?
Ytterligare önskar vi information om hur samverkan mellan Uddevalla VUX samt övrig
vuxenutbildning i Fyrbodal har utvecklats under de senaste åren?
För oss som Kristdemokrater är det viktigt att vuxenutbildningen fungerar på ett bra sätt
då det är en av kommunens viktigaste institutioner för att hjälpa enskilda personer bort
ifrån arbetslöshet och utanförskap. Det är därför viktigt att vi får klarlagt hur
vuxenutbildningen fungerar.

David Sahlsten

Anibal Rojas

Gruppledare

2: vice ordförande BUN

Kristdemokraterna, Uddevalla
Junogatan 3
451 42 UDDEVALLA

facebook.com/kduddevalla

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 338

Dnr KS 2021/00569

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson
(UP) och Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar
Grön busslinje
Sammanfattning

Uddevallapartiet (UP) vill att kommunen ska införa en hållbar grön busslinje mellan
Uddevalla central, Kampenhof, Kungstorget, Agnebergsskolan, Östra stationen och
Idrottscentrum/Rimnersområdet. Kommunen ska också stå för avgiftsfri pendelparkering. Motionen syftar till att knyta samman målpunkter i Uddevalla och göra det
möjligt att resa med kollektivtrafik eftersom centralstationen enligt UP som enda station
i Bohuslän saknar pendelparkering.
Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik vilket även omfattar
stadstrafiken i Uddevalla. Stadstrafikens bussar trafikerar idag, med undantag för
Kungstorget och Rimnersområdet, de målpunkter UP föreslår med sin gröna linje.
Rimnersområdet väntas dock få busstrafik från och med 2024. Vill kommunen öka
kollektivtrafikutbudet utöver vad regionen erbjuder kan detta enkelt ordnas genom ett
kommunalt tillköp av ytterligare busstrafik från Västtrafik. Kommunen får då stå för
busstrafikens nettokostnader, dvs fordons- och trafikkostnaden minskat med biljettintäkterna. Nettokostnaden för ett bussfordon i trafik enligt UP:s förslag uppskattas till i
storleksordningen 2 mkr/år.
Antalet parkeringsplatser på stationsområdet vid centralstationen uppgår till omkring
femtio. Ytterligare parkering finns på fastigheter i omedelbar närhet till stationen.
Samtliga är i privat ägo och avgiftsbelagda. Önskar kommunen tillhandahålla avgiftsfri
parkering på dessa platser måste en överenskommelse med aktuella fastighetsägare
ingås. Någon form av parkeringsbevis, bom eller liknande behöver införas för att
parkeringsplatserna inte ska användas för exempelvis närboendes behov.
Kommunens förvaltning saknar f.n. uppdrag att ingå avtal om avgiftsfri parkering vid
centralstationen liksom tillköp av ny busslinje inom centralorten. Om sådant uppdrag
lämnas till förvaltningen kan sannolikt bägge förslagen genomföras.
Beslutsunderlag

Motion (UP) Grön hållbar busslinje, 2021-10-12.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-13.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-24.
Yrkanden

Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) och Jarmo Uusitalo (MP):
Bifall till motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 338
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks
(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget i
handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Protokollsanteckning

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet.
Västtrafik kommer att ändra tågtrafiken på ett sådant sätt att tågen inte längre kommer
att passera Östra station utan kommer att gå från Uddevalla Central till Trollhättan för
att gå vidare till Göteborg.
När detta händer kommer många hundra gymnasieelever att vara tvungna att ta sig
från centralen i västra delen av centrum till gymnasieskolorna i östra delen av centrum.
Detta innebär att det finns ett underlag för, och ett behov av, buss (eller tåg) mellan
Centralen och Östra station.
På samma sätt kommer det på sikt att finnas ett behov av att kunna ta sig med
kollektivtrafik mellan centrum och Rimnersområdet Argumentet att det finns få boende
kring Rimnersområdet innebär inte att det inte finns ett passagerarunderlag, utan vi ser
Rimnersområdet som en kommande stor besökspunkt.
Detta innebär att Uddevallapartiets motion lyfter två viktiga behov för kollektivtrafiken.
Miljöpartiet skulle dock vilja modifiera att-satsen i syfte att Uddevalla kommun ska
arbeta för att få Västtrafik att infoga dessa två behov i stadstrafiken, men väljer trots
detta att yrka bifall till motionen för att understryka behovet av dessa linjer.
David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande
anteckning till protokollet.
Vänsterpartiet yrkade bifall till motionen med följande motivering:
I vår budget har vi med att kollektivtrafiken bör öka i Uddevalla. Vi har också haft en
motion tidigare om pendeltrafik mellan våra tågstationer och centrum. Vi anser att
Uddevalla kommun bör, i samråd med Västtrafik, se till att busslinje införs som ovan.
Reservation

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och bifogar en skriftlig
reservation som biläggs protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 338
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-11-24

Handläggare

Strateg Sven Andersson
Telefon 0522-69 61 31
sven.andersson@uddevalla.se

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson
(UP) och Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar
Grön busslinje
Sammanfattning

Uddevallapartiet (UP) vill att kommunen ska införa en hållbar grön busslinje mellan
Uddevalla central, Kampenhof, Kungstorget, Agnebergsskolan, Östra stationen och
Idrottscentrum/Rimnersområdet. Kommunen ska också stå för avgiftsfri pendelparkering. Motionen syftar till att knyta samman målpunkter i Uddevalla och göra det
möjligt att resa med kollektivtrafik eftersom centralstationen enligt UP som enda station
i Bohuslän saknar pendelparkering.
Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik vilket även omfattar
stadstrafiken i Uddevalla. Stadstrafikens bussar trafikerar idag, med undantag för
Kungstorget och Rimnersområdet, de målpunkter UP föreslår med sin gröna linje.
Rimnersområdet väntas dock få busstrafik från och med 2024. Vill kommunen öka
kollektivtrafikutbudet utöver vad regionen erbjuder kan detta enkelt ordnas genom ett
kommunalt tillköp av ytterligare busstrafik från Västtrafik. Kommunen får då stå för
busstrafikens nettokostnader, dvs fordons- och trafikkostnaden minskat med biljettintäkterna. Nettokostnaden för ett bussfordon i trafik enligt UP:s förslag uppskattas till i
storleksordningen 2 mkr/år.
Antalet parkeringsplatser på stationsområdet vid centralstationen uppgår till omkring
femtio. Ytterligare parkering finns på fastigheter i omedelbar närhet till stationen.
Samtliga är i privat ägo och avgiftsbelagda. Önskar kommunen tillhandahålla avgiftsfri
parkering på dessa platser måste en överenskommelse med aktuella fastighetsägare
ingås. Någon form av parkeringsbevis, bom eller liknande behöver införas för att
parkeringsplatserna inte ska användas för exv. närboendes behov.
Kommunens förvaltning saknar f.n. uppdrag att ingå avtal om avgiftsfri parkering vid
centralstationen liksom tillköp av ny busslinje inom centralorten. Om sådant uppdrag
lämnas till förvaltningen kan sannolikt bägge förslagen genomföras.
Beslutsunderlag

Motion (UP) Grön hållbar busslinje, 2021-10-12.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-13.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-24.

Dnr KS

2021/00569

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-11-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till

Uddevallapartiet

Sven Andersson
Strateg samhällsplanering

Dnr KS 2021/00569

Motion: Införande av hållbar Grön busslinje
Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från Järnvägsstationen
(UA C) till Idrottscentrum.
Ärende.
Åtgärder måste göras för att öka möjligheterna att ta sig mellan våra knutpunkter och ett
möjligt ökat kollektivt resande som är hållbart.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skall öka servicen till våra medborgare och
besökare. Uddevallapartiet ser det som viktigt att göra det på ett sätt som ligger i linje med
Sveriges miljömål och ett Grönt Uddevalla, Uddevalla Green City.
Uddevalla C är den enda järnvägsstation i Bohuslän som inte har en pendelparkering i
anknytning till stationen (Enl. Västtrafik). Därför vill vi införa en Grön busslinje som knyter
samman och ger oss möjlighet att ta oss mellan Jvstn (UA C) - Kampenhof – Kungstorget Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).

Uddevallapartiet vill alltså:
ATT Uddevalla kommun inför en Grön busslinje ToR mellan Jvstn (UA C) - Kampenhof –
Kungstorget - Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).
ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri pendelparkering

För Uddevallapartiet

Ann-Charlott Gustafsson

Kent Andreasson

Christer Hasslebäck

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-10-13

§ 225

Dnr KS 2021/00569

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andersson
(UP), Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar Grön
busslinje
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-10-18
Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18
Sebastian Johansson
Skickat 2021-10-19
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

$$7

Yt DDEVALIAPARTI ET
All infogos i prolokollel från Kommunslyrelsens sqmmonlröde den 15 dec 2021
Punkl 5 - Molion frön UP om införonde qv grön busslinje
Reservation
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) reserverar sig mot beslutet
ftirman ftir eget ftirslag och med ftiljande motivering:

till

Uddevalla kommun måste ha en väl fungerande kollektivtrafik till Rimnersområdet.
Ett idrottscenter är under framväxande och kommunen har ännu inte säkerställt hur

trafikflödena skall vara. Det är viktigt att kommunen får igenom sina specificerade önskemål
och inte bara lämna över till regionen och Västtrafik att lösa trafikfrågan
ftireslagits skulle ge medborgarna möjlighet att bidra till ett grönare
Uddevalla vilket helt ligger i Uddevallapartiets program att bygga ett Green City".
En busslinje som

Det är hög tid att införa en busslinje som vi vet kommer att få många resenärer.
Uddevalla den L5 december 2021

An n-Cha

k

rlott G ustafsson

Christer Hasslebäck

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 339

Dnr KS 2021/00619

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande
ersättarnas roll samt mötestider
Sammanfattning

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas
roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de
tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där
ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.
Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler
liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att
ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i
ungdomsfullmäktige. Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att
mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.
Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för
att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i
arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska
förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas
efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få
ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.
I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens
ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet
bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige.
På sammanträdet den 10 november är demokratiberedningen överens om att godkänna
förslaget till reviderad arbetsordning, med tillägget att byta ut ordet ”ska” mot
”förutsätts” i formuleringen i § 2: ”(..)ledamöter och ersättare ska inte få ogiltig
frånvaro i skolan (…)”
Beslutsunderlag

Demokratiberedningens protokoll, 2021-11-10 § 47
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande
ersättare får arvode,
att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och
ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 339

ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i
kommunfullmäktiges budget.”,
att revidera §2 Tid och plats för sammanträden,
att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att
ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:
”Ungdomsfullmäktige sammanträder 6-8 gånger per mandatperiod (läsår). Mötena ska
i huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan dock av olika skäl behöva läggas på skoltid.
Ledamöter och ersättare förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från
skolan.”,
att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till
samordnare för ungdomsfullmäktige.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson
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§ 47

Dnr 2021/00619

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande
ersättarnas roll samt mötestider
Sammanfattning

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas
roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de
tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där
ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.
Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler
liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att
ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i
ungdomsfullmäktige. Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att
mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.
Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för
att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i
arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska
förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas
efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få
ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.
I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens
ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet
bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige.
På sammanträdet den 10 november är demokratiberedningen överens om att godkänna
förslaget till reviderad arbetsordning, med tillägget att byta ut ordet ”ska” mot
”förutsätts” i formuleringen i § 2: ”(..)ledamöter och ersättare ska inte få ogiltig
frånvaro i skolan (…)”
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar
Beslut:

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande
ersättare får arvode:
att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och
ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för
ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i
kommunfullmäktiges budget.”
att revidera §2 Tid och plats för sammanträden:
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att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att
ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:
”Ungdomsfullmäktige sammanträder 6-8 gånger per mandatperiod (läsår). Mötena ska i
huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan dock av olika skäl behöva läggas på skoltid.
Ledamöter och ersättare förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från skolan.
att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till
samordnare för ungdomsfullmäktige.
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Handläggare

Utredare Andréa Kihl
Mail

andrea.kihl@uddevalla.se

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande
ersättarnas roll samt mötestider
Sammanfattning

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas
roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de
tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där
ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.
Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler
liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att
ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i
ungdomsfullmäktige. Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att
mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.
Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för
att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i
arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska
förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas
efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få
ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.
I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens
ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet
bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar
Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande
ersättare får arvode:
att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och
ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för
ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i
kommunfullmäktiges budget.”
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att revidera §2 Tid och plats för sammanträden:
att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att
ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:
”Ungdomsfullmäktige sammanträder minst sex gånger och max åtta gånger per
mandatperiod (läsår). Mötena ska i huvudsak läggas efter skoltid. Om möten av olika
skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter och ersättare inte få ogiltig frånvaro i
skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.”
att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till
samordnare för ungdomsfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Ersättarnas roll i ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige har för närvarande fyra ersättare invalda från antingen
skolor/gymnasiehus eller fritidsgårdar. På första mötet med ungdomsfullmäktige den 8
oktober lyftes frågan från en av ersättarna om de kan gå in på de icke tillsatta platserna
från fritidsgårdar och skolor/gymnasieskolhus och därmed bli ordinarie. Frågan togs
vidare till demokratiberedningen där idén lyftes på oktobersammanträdet att ersättare
från högstadiet går in på icke-tillsatta högstadieplatser och fritidgårdsplatser samt att
ersättare från gymnasiet går in på icke-tillsatta gymnasieplatser. Ersättarna skulle
därmed kunna bli ordinarie ledamöter under mandatperioden. På
demokratiberedningens lyftes också att det endast är tjänstgörande ersättare som enligt
arbetsordningen har rätt till arvode. Det noterades att det är en skillnad från
kommunfullmäktige där alla ersättare arvoderas om de närvarar. Beredningen menade
att reglerna i ungdomsfullmäktige bör efterlikna de i kommunfullmäktige.
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på ändring av reglerna kring ersättare i
ungdomsfullmäktige genom antingen alternativ 1: att även icke-tjänstgörande ersättare
arvoderas eller alternativ 2: att ersättare efter valet kan gå in på tomma skol- och
fritidsgårdsplatser och därmed bli ordinarie ersättare under
mandatperioden.
Efter diskussion efteråt i presidiet bedömdes alternativ 1, där samma regler gäller för
kommunfullmäktige som ungdomsfullmäktige, som det enklaste och mest förutsägbara
att gå vidare med. Alternativ 2, att ersättare kan gå in på tomma skol-och
fritidsgårdsplatser skulle kräva en förutbestämd ordning över vilka skolor som ersätter
varandra för att kunna hantera situationer när det finns fler ersättare än tomma platser.
Det skulle kräva listor från varje skola/gymnasieskolhus/fritidsgård efter varje val med
bestämmelser om vilka ersättare som tar vilka platser. En sådant system med listor
tillämpas för partierna i nämnd och styrelser för att fastställa turordningen för vilken
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ersättare som går in när ordinarie ledamot ej kan delta. En ändring av arbetsordningen
enligt alternativ 2 bedöms därför skapa en för komplicerad och tidkrävande process.

Mötestider för ungdomsfullmäktige
När det gäller tid för sammanträdena är nuvarande bestämmelse i § 2 Tid och plats för
sammanträdena: ”Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger per skoltermin. På
vårterminen sammanträder ungdomsfullmäktige en gång på skoltid och två gånger efter
skoltid. På höstterminen sammanträder ungdomsfullmäktige två gånger på skoltid och
en gång efter skoltid”.
I samtal med ledamöterna i ungdomsfullmäktige är kvällstid praktiskt för möten, risken
är annars att de missar viktiga prov. I första hand bör mötena alltså förläggas efter
skoltid för att inte skapa konflikt med skolarbete. Om möten av olika anledningar
behöver läggas under skoltid ska ungdomsfullmäktige dock kunna göra det utan att få
ogiltig frånvaro från skolans sida. Därför föreslås formuleringen i förslaget ovan.

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Andréa Kihl
Utredare

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till kommunfullmäktige

Dnr 2021/00619

Uddevalla kommuns författningssamling

Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige
§ 1 Syfte
Syftet med ungdomsfullmäktige är att öka ungdomars verkliga inflytande i frågor
som på olika sätt berör dem. Genom att delta i ungdomsfullmäktige får dessutom
ungdomar direkt kunskap om hur den demokratiska processen i en kommun
fungerar.
Ungdomsfullmäktige är ett kommungemensamt rådgivande organ.
Ungdomsfullmäktige ansvarar för att bevaka och lyfta ungas perspektiv i
kommunens utveckling. Ungdomsfullmäktige är ett kommunövergripande forum
för dialog och samråd med unga. Samtliga nämnder och förvaltningar ansvarar för
att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och för att återkoppla
resultatet från dialogen till ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
§ 2 Tid och plats för sammanträdena
Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger per skoltermin minst 6 gånger
och max 8 gånger per mandatperiod (läsår). På vårterminen sammanträder
ungdomsfullmäktige en gång på skoltid och två gånger efter skoltid. På
höstterminen sammanträder ungdomsfullmäktige två gånger på skoltid och en
gång efter skoltid. Mötena ska i huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan
dock av olika skäl behöva läggas på skoltid. Ledamöter och ersättare
förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från skolan.
Ungdomsfullmäktiges sammanträden är offentliga, vem som helst får komma och
lyssna. Information om sammanträdenas tid och plats meddelas via kommunens
hemsida och genom kommunens sociala medier.
§ 3 Ungdomsfullmäktiges sammansättning
Ungdomsfullmäktige består av:
-två ledamöter och en ersättare från varje grundskola och särskola, årskurs 7-9
-två ledamöter och en ersättare från varje skolhus på gymnasieskolorna och
gymnasiesärskolan
-en ledamot och en ersättare från varje fritidsgård
-en ledamot och en ersättare från politiska ungdomsförbund vars partier är
representerade i kommunfullmäktige
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Arbetsordning
KS 2020/683
Kommunfullmäktige
2003-11-12 § 137
Avdelningschef Juridik och administration, Kommunledningskontoret
2020-12-09 § 290
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Ledamöter och ersättare behöver inte vara folkbokförda i Uddevalla kommun. Om
ordinarie ledamot är förhindrad att delta vid sammanträdet ansvarar hen själv för
att kalla in ersättare för tjänstgöring.
En styrelse väljs årligen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige, valet av
styrelse sker vid höstterminens första sammanträde. Styrelsen består av;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, informationsansvarig och
ekonomiansvarig.
§ 4 Deltagande på distans
Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
§ 5 Val av ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare till ungdomsfullmäktige väljs varje år i samband med
höstterminens skolstart. Valprocessen sker på varje skola för eleverna i årskurs 79, på varje skolhus för eleverna på gymnasiet och på kommunens fritidsgårdar.
Ungdomsförbunden ansvarar själva för att utse ledamöter och ersättare.
Ungdomar som vill ställa upp i valet anmäler intresse genom att lämna en ansökan
till kommunens ungdomssamordnare samordnare för ungdomsfullmäktige med
motivering till varför just hen ska få sitta i ungdomsfullmäktige. Kommunens
ungdomssamordnare samordnare för ungdomsfullmäktige kan hjälpa till med
att skriva en motivering om någon så önskar. Under valet tas namnen på
kandidaterna bort, så att ungdomarna endast röstar på motiveringar. Ledamöter
och ersättare utses utifrån valresultatet. Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag
blir ersättaren ny ledamot och nästa person enligt valresultatet blir ersättare.
Om kandidater saknas, så ingen ny ledamot eller ersättare kan utses, lämnas
platsen tom tills nästa val.
§ 6 Utbildning
Ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska årligen erbjudas utbildning
inom bland annat; demokratifrågor, hur Uddevalla kommun fungerar och
mötesteknik.
§ 7 Förberedelse av ärenden inför ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktiges styrelse ansvarar för förberedelserna inför
ungdomsfullmäktige. I förberedelserna ingår att välja ut ett antal

3 (4)
medborgarförslag, motioner och ärenden samt att gå igenom de förslag som
kommit in till ungdomsfullmäktige från ungdomar, så kallade ungdomsförslag.
Förslag till ungdomsfullmäktige som ska tas upp på nästa sammanträde ska vara
insända till kommunen senast två veckor före sammanträdet. Kallelse med
handlingar skickas ut till alla ledamöter och ersättare en vecka innan
sammanträdet.
Kallelsen publiceras även på kommunens hemsida.
§ 8 Sammanträdet
a.
Sammanträdet följer en i förväg uppställd dagordning, d.v.s. de ärenden som ska
tas upp listas och tas upp i den ordning de står på dagordningen.
Ärenden som inte hunnits tas upp till diskussion och beslut flyttas till nästa
sammanträde.
Ärenden som inte förberetts men som någon ändå vill ska behandlas under
sammanträdet får i så fall efter godkännande föras in under ”övriga frågor” i slutet
av sammanträdet. Ärenden som kräver förberedelser kan då istället hänvisas till
att tas upp på nästa sammanträde.
b.
I början av varje sammanträde utses en ledamot som tillsammans med ordförande
ska justera protokollet. Val av justerare sker direkt efter uppropet.
c.
Ungdomsfullmäktiges styrelse har under förberedelsearbetet bestämt hur de olika
ärendena behandlas. Vissa ärenden kan diskuteras i smågrupper medan andra
debatteras direkt i storgrupp.
d.
För att ett ungdomsförslag ska kunna behandlas i ungdomsfullmäktige ska
förslaget innehålla: förslagsställarens namn, skola, adress samt kontaktuppgifter.
När ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett ungdomsförslag lämnas det till
kommunfullmäktige som ett medborgarförslag. I de fall förslagsställaren inte är
folkbokförd i Uddevalla kommun utses en ledamot som är folkbokförd i
Uddevalla kommun att underteckna förslaget.
Om ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett medborgarförslag ger detta ökad
tyngd åt förslaget när det så småningom når nämnderna eller kommunfullmäktige.
Nämnderna och kommunfullmäktige ansvarar för att beakta ungdomsfullmäktiges
ställningstagande vid beslut av medborgarförslag.
e.
Vid personval ska sluten omröstning tillämpas.
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§ 9 Uppföljning av sammanträdet
Protokoll från sammanträdet ska justeras och sedan publiceras inom två veckor på
kommunens hemsida och genom kommunens sociala medier. De ungdomsförslag
som ungdomsfullmäktige beslutat ska bli medborgarförslag sänds till
kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 9 Arvodering
Arvodering utgår endast till ordinarie ledamöter. Ersättare arvoderas endast vid
tjänstgöring när ordinarie ledamot inte kan delta till närvarande ledamöter och
ersättare.
Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för
ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i
kommunfullmäktiges budget.
§ 10 Budget
Av ungdomsfullmäktiges totala budget förfogar ungdomsfullmäktige över 50 000
kr att själva besluta om. Denna budget får inte användas för investeringar med
tillkommande driftskostnader.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 340

Dnr KS 2020/00347

Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt
Sammanfattning

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att
kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för
exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan.
Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när
marken är privatägd.
Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god bebyggd miljö i hela
kommunen. Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en
detaljplan. För att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från
kommunen. Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad
sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker
samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också
godkänts innan detaljplanen antas. Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för
uppföljningen ansvarar kommunen för. Eftersom det handlar om långa processer bör det
finnas tydliga rutiner för när uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När
området är färdigbyggt och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin
funktion. Uddevalla kommun har antagit Riktlinjer för exploateringsavtal, KS
2019/00786, vilka tydliggör hur avtal om exploatering ska utformas. Rådet för
kommunalredovisning (RKR) har publicerat en vägledning för hur redovisningen av
exploateringsprojekt ska hanteras. Utifrån RKRs rekommendationer har Uddevalla
kommuns ekonomiavdelningen utfärdat Redovisningsregler för exploatering avseende
Uddevalla kommun.
Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt i Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-18.
Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt i Uddevalla
kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt.

Vid protokollet: Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17: Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17: Sebastian Johansson
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-11-18

Handläggare

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

Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt
Sammanfattning

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att
kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för
exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan.
Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när
marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god
bebyggd miljö i hela kommunen.
Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För
att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen.
Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad
sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker
samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också
godkänts innan detaljplanen antas.
Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för uppföljningen ansvarar kommunen
för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner för när
uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt och
uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion.
Uddevalla kommun har antagit Riktlinjer för exploateringsavtal, KS 2019/00786, vilka
tydliggör hur avtal om exploatering ska utformas.
Rådet för kommunalredovisning (RKR) har publicerat en vägledning för hur
redovisningen av exploateringsprojekt ska hanteras. Utifrån RKRs rekommendationer
har Uddevalla kommuns ekonomiavdelningen utfärdat Redovisningsregler för
exploatering avseende Uddevalla kommun.
Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt i Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-18
Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt i Uddevalla
kommun

Dnr KS

2020/00347

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2020/00347
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Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av
exploateringsprojekt i Uddevalla kommun
Riktlinjerna syftar till att klargöra ansvar och roller i planering och genomförande av
exploateringsprojekt i Uddevalla kommun.
De skall också visa förutsättningarna för den ekonomiska redovisningen i projektet.
Målsättningen är en smidig och effektiv process som håller hög kvalitet samt följer gällande
redovisningskrav.
Vad är ett exploateringsprojekt
Ett exploateringsprojekt föranleds av den långsiktiga planeringen för kommunens
markreserv enligt bostadsförsörjningsplanen och lokalförsörjningsplanen. Även
investeringsplanen ligger till grund för tidplan och ekonomiska ramar som satts för
exploateringsområdet.
Exploateringsområde är ett område med byggbar mark som försäljs till exploatör eller
enskild köpare, där infrastrukturen under och ovan mark är inkluderad i projektet.
Ändamålet kan vara bostäder, verksamheter eller samhällsfunktion. Området försäljs oftast
kvartersvis till exploatör. När det gäller större exploateringsområde ex. verksamhetsmark kan
köparen vara delaktig och delfinansiär under exploateringsperioden.
Vad är inte ett exploateringsprojekt?
Ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan eller planering som innebär begränsade
kommunala åtaganden för allmän plats (eller va-anläggningar) kan hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden genom planuppdrag och planavtal. Likaså ska övergripande program där
det är osäkert om det kan leda till markexploatering finansieras via investeringsbudgeten.
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Avtal kopplade till Exploateringsprojektet:

Markanvisningsavtalet föregår exploateringsavtalet. Avtalet ger exploatören optionsrätt till
köp av kvartersmark inom projektområdet, dock är det ofta inte klart vilket kvarter som
avtalet omfattas av, då detaljplanen kanske inte är antagen vid detta tidiga skede. Avtalet
gäller i två år, oftast med en förlängningsrätt om ett år. Avtalsperioden sätts så att avtalet kan
ersättas med ett exploateringsavtal, då detaljplanen är antagen. Avgift för att teckna
markanvisning tas som regel inte ut.
Markanvisningsavtal kan innehålla villkor och avsikterna ang. överenskommen gestaltning av
anvisat område, men också tydliggöra ändamålet för byggnation, ex. hyresrätt, bostadsrätt
eller äganderätt enligt bostadsförsörjningsplanen. I avtalet kan villkor för ändamålet med
verksamhets- eller industrimark vara förtydligat. Avtalet kan också belysa vad, i ett
ekonomiskt perspektiv, som parterna förväntas vara kostnadsbärare av, ex. utredningar eller
delfinansiär av infrastruktur om ex. detaljplan är antagen och klar sedan tidigare.
Mark kan anvisas på flera sätt: direktanvisning när ex. kommunen och exploatör är överens
om villkoren för byggnation, tidplan, mm, anvisning med uppfylld kravställning eller
anvisning genom anbudsförfarande.
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Exploateringsavtal
I detaljplanen ingår en bilaga som belyser genomförandebeskrivningen för projektets
omfattning. Genomförandebeskrivningen beskriver hur, när och av vem som delprojekten
skall anläggas eller uppföras samt vem som skall betala. När exploatör blir tilldelad ett
område el. kvarter så avtalas följande delar: tidplan, ekonomi, ansvar och kostnadsbärare,
enligt bilagd beskrivningen i detaljplanen. Kommunen vill att alla exploateringsavtal är klara
till antagandet av detaljplanen. Detta för att projektets genomförande skall komma igång
enligt satt tidplan.
Köpeavtal mellan exploatör och säljaren

Försäljningen sker när köpeskillingen är fastställd och tillträdesdatum satt utifrån projektets
tidplan. Villkoren från exploateringsavtalet förs över till köpeavtalet.
Då kvadratmeterpriset är fastställt så försäljs marken med ett köpeavtal, dock brukar man
avvakta köpeavtalet tills bygglovet är klart. I avtalet brukar villkoras ett start- o slutdatum för
byggnationen, för att tillse att marken verkligen blir bebyggd och att tidplanen hålls för hela
projektet, dvs man bygger i etapper för att tillgodose ex. bostäder under längre period.

Markupplåtelseavtal
Denna typ av avtal upprättas sällan i anslutning till ett exploateringsprojekt. OM avtalet
används är det mellan enskild köpare som vill förvärva en tomt och kommunen.
Det kan förekomma att gatukostnadsersättning skall erläggas i samband med köpet,
beroende på om exploateringsprojektet är ekonomiskt avslutat eller ej.
Marken värderas av mäklare eller värderingsinstitut och utifrån detta förhandlar parterna om
en köpeskilling. Villkor om ex. bygglov eller att lantmäteriförrättningen är klar innan
tillträdet, kan förekomma.
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EXPLOATERINGSPROCESSEN

Idéstudie och Behovsanalyser bör ingå i ovan nämnda försörjningsplaner och inte vara
”fristående” från kommunens styrdokument. Att faserna ingår i styrdokumenten ger en
effektiv och stark långsiktig planering, och dessa faser skall vara utredda innan
exploateringsprojekten läggs in i resp. styrdokument.
I styrdokumenten belyses behovet, vilken strategisk mark som kan komma bli föremål för
exploateringen, men även hur väl ändamålet passa ihop med tillväxtmål, ÖP, FÖP eller
befolkningsprognosen.
Bostadsförsörjningsplanen beskriver vilken när och typ av bostäder det finns behov av.
I Lokalförsörjningsplanen beskriver vilka samhällsfunktioner som har behov av lokaler för att
etablera sig inom området.
I Plan Prio beskrivs förutsättningarna och mål för hur prioritering av planer sker, vilket
resulterar i aktuell Planprioriteringslista.
Kommunen bör också ha en plan över behovet av verksamhets- och Industrimark, s k
Etableringsplan för verksamheter, för den långsiktiga planeringen. Detta saknas för
närvarande.
Bostadsförsörjningsplan, Lokalförsörjningsplan, Planprioriteringslista och
Investeringsplanen ska tillsammans med Etableringsplanen för verksamheter samordnas
och styra kommunens långsiktiga Exploateringsplanering (preliminärt namn/begrepp).

5 (10)
RIKTLINJER FÖR ANSVAR OCH EKONOMISK HANTERING AV EXPLOATERINGSPROJEKT
UDDEVALLA KOMMUN

Beslut om den samordnade långsiktiga planeringen utgör också ’startskotten’ för respektive
Exploateringsprojekt.
Markanvisningsavtal kan upprättas med intresserade exploatörer där dessa har option på
ex. ett kvarter. Detta avtal upprättas oftast innan Detaljplanen uppstartas. När väl
detaljplanen kommit fram till Samrådsskedet, då ersätts markanvisningsavtalet av ett
Exploateringsavtal, som i detta skede belyser ansvar, ekonomi, kostnadsfördelning och
tidplan.

Planavtal och detaljplanearbetet.
Exploateringsprojekt kan genomföras i kommunens egen regi alternativt med en extern part
som exploatör.
I exploateringsprojekten är kommunen huvudman för allmän plats och allmänna anläggningar.
Kommunen ansvarar därmed för utbyggnad och kommande drift av kommunala gator, parker, vatten
och avlopp. Finansiering av allmänna anläggningar sker främst genom gatukostnadsersättning eller
därmed jämförbar ersättning och anläggningsavgifter eller i vissa fall andra bidrag. Detta regleras i
avtal med exploatören och övriga markägare inom exploateringsområdet.

Planavtal kan skrivas med en av de större exploatörerna i ett exploateringsprojekt, det blir
således den exploatören som får stå kostnaden för detaljplanen. Ett annat alternativ är att
plankostnaden fördelas i BTA ekonomin. I detaljplanen finns tre skeden: Samråd, Granskning
och Antagande. I samrådet beskrivs genomförandet av exploateringsprojektet med ansvar,
ekonomi, kostnadsfördelning och tidplan.
Exploateringsavtal upprättas med externa exploatörer, i samband med att
genomförandebeskrivningen i detaljplanen blir klar. Planens antagande samt
Exploateringsavtalen beslutas i KS o KF. Villkoren är bl.a. tidplan för byggnation,
kostnadsbärare, vem är ansvarar för vad.
Lantmäteriet avstyckar kvartersmarken, då detaljplanen vunnit laga kraft, enligt plankartan
och kvartersstrukturens intension som bilagts exploateringsavtalen.
Genomförande av infrastrukturen under och ovan mark. När anläggningskostnaderna är
kända, då ska KS besluta om gatukostnadsersättningen. Denna ersättning fördelas på
exploatörerna inom projektområdet. Utbyggnaden av infrastrukturen under mark utförs av
ledningsdragarna, och utbyggnaden ovan mark, dvs allmän platsmark utförs av kommunen.
Entreprenaden för utförandet LOU-upphandlas av kommunen.
KS-beslut ang. byggrätternas. Byggrätternas areal (BTA) skall fastställas för varje kvarter.
Dessa BTA-priser beslutas i KS och är inte förhandlingsbara. Byggrätterna säljs således till
exploatörerna med ett fast pris.
Genomförande av samhällsfunktioner. Det finns troligen några byggrätter för skola, förskola
eller kanske LSS-boende, i en detaljplan. Dessa är sedan länge kända i Invest-planen, nu är
det dags för byggstart. Processen för dessa byggnationer omnämns inte i
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exploateringsprocessen, mer än att det är brukligt att de är färdigbyggda i anslutning till
exploatörernas byggstart för bostäder. Alla kan inte bygga samtidigt i ett
exploateringsområde, det är exploateringsprojektets tidplan som styr när genomförandet
sker för var och en.
Genomförande av exploatörernas kvartersmark. Det är detaljplanen och
bygglovshanteringen som styr vad som får byggas i kvarteret. Detta är också sista fasen i
projektfaserna som skall byggas. De som skall bo i området, flyttar in till ett klart område,
som fungera till alla delarna.
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Ekonomin inom exploateringsprojekt
Infrastrukturen under mark, såsom VA, dagvattenledning, El, tele, fiber, fjärrvärme är oftast
kostnader som läggs på resp. ledningsdragare. I sin tur tar de ut en kostnad enligt fastställd
taxa till exploatören. Denna kostnad är momspliktig och faktureras exploatören separat.
Infrastruktur ovan mark såsom gata, belysning, diken, gång- och cykelväg och dv-brunnar
inkluderas i gatukostnadsersättningen. Även en matarled som skall nyttjas av
projektområdet, men som ligger utanför detaljplanområdet kan medräknas helt el. delvis.
Den sammanlagda kostnaden fördelas därefter ut på resp. kvarter inom
exploateringsområdet. Denna kostnad är momspliktig och faktureras exploatören separat.
Marken eller kvarteret avstyckas av lantmäteriet, enligt detaljplanen och försäljs till den
exploatör som har exploateringsavtalet på kvarteret. Oftast försäljs marken enligt
byggrättens area (BTA), all BTA inom exploateringsprojektet har samma kvadratmeterpris
som fastställts av kommunstyrelsen.
Intäktsslag till kommunen kan vara följande:




Gatukostnadsersättning
Försäljning av kvarter till exploatör enl. BTA/kvm.
Försäljning av enskild tomt enl. värdering till enskild person.

Kostnadsslag som kommunen fördelar ut på exploatörerna, kan vara följande.


mark inköp - köpeskillingen för marken, oavsett när den förvärvades.



mark sanering



mark värdering



Gata, dv, bel - kvarter



Gata, dv, bel - allmän plats, även matarleden



GC, dv , bel - kvarter



GC, dv , bel - allmän plats. Även matarleden



Anläggning: lekplats, utegym, aktivitetspark



Dagvatten omr



Park - allmän plats



Infra El, tele, fiber, fjärrvärme, laddstolpar (Ledningsdragarna)



Utredningar: ark, geo, sky, ös, buller, koldioxid, soltimmar, inventering



Detaljplan enligt Planavtal



Lantmäteriärende



Upphandlingsunderlag
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Projektkalkyler
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan exploateringskalkylen som visar totala utgifter och
inkomster för ett område, tomtpriskalkylen som ger underlag för prissättning och redovisningen som
ska ske enligt god redovisningssed och god ekonomisk hushållning.
Förkalkyler och budget måste naturligtvis vara upprättade enligt de principer som gäller för
redovisningen. Vid klassificering av tillgångstyper inom anläggningstillgångarna är det viktigt att hålla
isär tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme (utifrån
kommunkoncernsperspektivet). Avsikten med exploateringen är annars styrande för hur kalkylen ska
upprättas, exempelvis, vad syftar detaljplanearbetet till och vem är ”slutkonsumenten” och hur
finansieras nedlagda kostnader. För exploateringsprojekt ska inte bara utgiften beslutas utan också
vem som finansierar och på vilket sätt (genom marköverlåtelse, markupplåtelse, avgifter etc.)

Exploateringskalkyl
Exploateringskalkylen görs före projektstart och ska ligga till grund för beslut om detaljplan och
exploatering av området. Det är därför viktigt att man i kalkylen försöker belysa så många delar av
projektet som möjligt. Kalkylen ska innefatta alla inkomster/intäkter och utgifter/kostnader som
uppstår till följd av ett exploateringsprojekt. Ett exploateringsområde innebär normalt även andra
utgifter där en del inte direkt går att hänföra till anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar,
exempelvis projektering som är gemensam för området. Sådana utgifter ska fördelas på respektive
tillgångsslag utifrån skälig grund.

Tomtpriskalkyl
Vid fastställandet av redovisad kostnad för såld tomt är det viktigt att skilja på tomtpriskalkylen och
det verkliga anskaffningsvärdet. I tomtpriskalkylen kan kommunens utgifter för anläggningar i
närområdet, såsom matargator, gatubelysning och parkmark räknas in. Ett tomtpris kan dock också
fastställas enbart utifrån marknadsförutsättningarna, t.ex. det högsta pris som marknaden tål.
Projektbudget
Exploateringar är en del av investeringsprocessen och ska hanteras utifrån denna. Det är därför
viktigt att följa riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen, vilket bl a innebär att
krav på att redovisa eventuella driftskostnader investeringen medför och hur dessa ska finansieras.
Det centrala beslutstillfället för igångsättning är respektive års beslut i juni om flerårsplanen och den
däri ingående investeringsplanen. Förkalkyl krävs minst för att få igångsättningsbesked.
Långsiktig ekonomisk plan för exploateringsverksamheten
I samband med flerårsplanen och budget ska en långsiktig ekonomisk plan för
exploateringsverksamheten sammanfattas. Det gäller de exploateringsprojekt som pågår eller
planeras starta. Planen omfattar samma tidsperiod som flerårsplanen, det vill säga de tre
nästkommande åren och en långsiktig del av den 10-åriga investeringsplanen. Investeringsplanen ska
kunna utgöra ett underlag för planering av driftskonsekvenser för de kommunala verksamheterna.
Den ska också utgöra ett underlag för kommunens likviditetsplanering. Planen ska innehålla prognos
för exploateringsprojektet som helhet, det vill säga både för planeringsfas och för genomförandefas,
där det är möjligt. Detaljeringsgraden ligger på projektnivå med redovisning av planerat årligt netto
för respektive projekt. Mer detaljerat underlag för varje projekt framgår av projektkalkyl och
projektbudget.
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Exploateringsekonomi och ansvar
Ansvar för budget
Ansvar for projektets budget ligger på kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen
(exploateringsansvarig/samordnare. Budgetansvaret kan delegeras till namngivna personer på
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansvar för löpande redovisning
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kontoplan, redovisningsprinciper och tolkning av dessa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför den löpande redovisningen av kostnader och intäkter som hör
till projekten.
Ansvar för markregister
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hålla ett markregister och för att göra de
avstämningar som ska ske mot anläggningsregistret

Ansvar för ekonomisk uppföljning och prognoser
Den som är utsedd som budgetansvarig för projektet ansvarar för att varje tertial följa upp och lämna
en prognos for projektbudgeten uppdelad över innevarande och kommande år.
Kommunledningsförvaltningen svarar för att sammanställa en långsiktig plan för
exploateringsprojekten som underlag for budget- och flerårsplan. Underlag lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansvar för delredovisning och slutredovisning
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för delredovisning av färdigställda anläggningar och tar fram
prognos och underlag för slutredovisning av projektet som helhet. Kommunledningsförvaltningen
svarar för att sammanställa underlaget inför att projektet i sin helhet slutredovisas i kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.

Revidering/uppföljning av budget
Uppföljning och revidering av tidigare kalkyl inför årets exploateringsbudget görs i samband med
presentation inför budgetdialogen.

Ansvar för vinst/förlust
Vinster/förluster vid försäljning av tomter redovisas på centralt konto under kommunstyrelsen.
Samma gäller för kostnader vid justering av anskaffningsvärdet för omsättningstillgång då den prövas
mot det verkliga värdet (LKBR 7:5) kostnader vid löpande prövning

Slutredovisning
Både kostnader och intäkter skall redovisas på detaljnivå. Tidplanen och dess ändringar skall
redovisas med kommentarer samt vilka avtal som ingåtts i samband med projektområdet.
Ansvar och mandat skall redovisas.
Beslut om godkännande och projektavslut skall tas i KS o KF.
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Förslag på BESLUT, ANSVAR och MANDAT fördelning

Bostadsförsörjningsplan

BESLUT

ANSVAR

MANDAT

KS + KF

Ekonomi

Strateg

Lokalförsörjningsplan

”Långsiktig

KS + KF
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Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt
upphävande av markanvisningspolicyn
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013
till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning
(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av
markområden för bebyggande. Riktlinjerna beskriver även översiktligt grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla
bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Dokumentet har hållits kort och
utelämnar medvetet kommunens interna processer i denna typ av ärenden. Ytterligare
förklaringar kring markanvisning som metod samt riktlinjernas utformning framgår av
ärendebeskrivningen.
Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att som svar på
remissen hänvisa till samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på de föreslagna
riktlinjerna. Kommunledningskontoret har därefter reviderat dokumentet och föreslår nu
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för markanvisning.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för markanvisning, 2021-11-05.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-09-16.
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, 2021-08-20.
Yrkanden

Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunens markanvisningspolicy (KF 2013-10-09) och
att anta riktlinjer för markanvisning.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur
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Handläggare

Strateg Sven Andersson
Telefon 0522-69 61 31
sven.andersson@uddevalla.se

Riktlinjer för markanvisning
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013
till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning
(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av
markområden för bebyggande. Riktlinjerna beskriver även översiktligt grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla
bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Dokumentet har hållits kort och
utelämnar medvetet kommunens interna processer i denna typ av ärenden. Ytterligare
förklaringar kring markanvisning som metod samt riktlinjernas utformning framgår av
ärendebeskrivningen.
Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att som svar på
remissen hänvisa till samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på de föreslagna
riktlinjerna. Kommunledningskontoret har därefter reviderat dokumentet och föreslår nu
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för markanvisning.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för markanvisning, 2021-11-05.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-09-16.
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, 2021-08-20.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att upphäva kommunens markanvisningspolicy (KF 2013-10-09) och
att anta riktlinjer för markanvisning.
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Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013
till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning
(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av
markområden för bebyggande. Vidare beskrivs, i linje med krav i lagstiftningen,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning. Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att
bygga och utveckla bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommuner som
inte arbetar med markanvisningar behöver inte anta riktlinjer för detta.
Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som hänvisar till
förvaltningens synpunkter på de föreslagna riktlinjerna. Kommunledningskontoret har
därefter reviderat dokumentet men vill i det följande ytterligare förklara bakgrunden och
avsikten med riktlinjernas utformning.

Ytterligare förklaringar till kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för
markanvisning:
Markanvisning och försäljning av mark
Markanvisning är en metod som kommunen kan använda sig av för att innan en
markförsäljning försäkra sig om att kommunens mark utvecklas för ett bestämt syfte.
Vid en markanvisning får en exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och under
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av
kommunen ägt markområde för bebyggande. Markanvisningen är därför en slags option
på att senare få köpa ett markområde under förutsättning av att kommunens villkor
uppfylls. Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om
formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund
för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna.
Till skillnad från en markanvisning kan kommunen också sälja egen mark direkt till
annan. I ett sådant fall tecknas ett köpeavtal mellan kommunen och köparen av en
fastighet. Marken är då avyttrad och köparen hanterar fortsatt användning/utveckling av
denna. Kommunen har då inte samma rådighet över marken som vid en markanvisning
utöver vad som kan bli aktuellt genom bygglov, planprocess eller liknande.
Kommunen kan alltså använda olika tillvägagångssätt vid överlåtelse av mark.
Avgörande måste vara syftet eller vad kommunen vill uppnå genom överlåtelsen.
Kommuner som arbetar med markanvisningar ska dock enligt lagstiftning (SFS
2014:899) anta riktlinjer som beskriver kommunens principiella inställning och
handläggning i denna typ av ärenden. Riktlinjerna för markanvisning omfattar därför
inte fastighetsöverlåtelser i allmänhet så som försäljning av tomter för småhusbebyggelse.
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Sammanfattningsvis är markanvisningen en överenskommelse som ger exploatören
ensamrätt att under viss tid förhandla med kommunen om ett framtida köp av mark. Ett
marköverlåtelseavtal är det avtal som manifesterar vad parterna enats om och reglerar
först och främst själva markköpet och villkoren för detta.
Markanvisningsprocessen
Frågan om markanvisning kan aktualiseras på olika sätt. Initiativet kan komma från
kommunen själv när det finns ett behov av att fråga marknaden om intresset för att
utveckla mark som ägs av kommunen. Kommunen ger då exploatörer möjlighet att
lämna anbud på kommunens förfrågan. Kommunen ställer krav på genomförandet och
inkomna anbud jämförs och värderas utifrån uppställda krav. En markanvisningsförfrågan kan vara av enklare slag eller mer omfattande och genomföras i olika steg där
t.ex. en tävling kan vara en möjlig del i processen.
Initiativet till en markanvisning kan också komma från en exploatör med förslag om
utveckling av bostäder eller verksamheter på ett markområde som ägs av kommunen.
En exploatör kan också önska förvärva angränsande kommunal mark för att utveckla
redan befintlig verksamhet.
En markanvisning har vanligtvis en koppling till en planprocess där en detaljplan för
området ska formas. Sker en markanvisning tidigt i processen kan exploatören vara
delaktig i utformningen av området. Kommunen kan alternativt planlägga mark i förväg
och sälja senare under planförfarandet eller när det finns en detaljplan som fått laga
kraft. Kommunen har även möjlighet att koppla en markanvisning till en annan
markanvisning (dubbel markanvisning) för att möjliggöra att byggnation även sker där
intresset för att bygga är lägre.
Processen för en markanvisning kan därför se olika ut från gång till annan och
kommunens möjlighet att välja det för vart tillfälle mest lämpade tillvägagångssättet bör
vara styrande för valet av tillvägagångssätt. Riktlinjerna för markanvisning bör av detta
skäl vara allmänt formulerade och återhållsamma med avseende på faktorer som kan
ändras över tid eller utformas olika från en markanvisning till en annan.
Kriterier och krav vid en markanvisning
En markanvisning ska beredas enligt en särskild rutin (förprövning) med tydliga och
transparenta kriterier för att säkerställa att markanvisningen bidrar till en utveckling i
linje med kommunens målsättningar (KF 2015-01-14). Till förprövningen har kopplats
kriterier som speglar kommunens mål inom olika områden (KS 2015-05-27). Genom att
på förhand pröva olika plan- eller markanvändningsidéer mot förprövningens kriterier
kan en rimlig förförståelse för projektets konsekvenser på olika områden uppnås. Det är
helt enkelt klokt att ställa sig frågor om tänkbara resultat innan ett projekt tillåts starta.
Kriterierna bygger på kommunens mål- och styrdokument såsom översiktsplan,
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strategier för bostäder, lokaler, samhällsplanering, kollektivtrafik och konsekvenser för
miljö, trafik, buller osv.
Förprövning ska ske vid såväl ansökan om plantillstånd som vid markanvisning med
syftet att nå en rimlig förförståelse för vad ett projekt innebär. Det är i förprövningen
som frågan om ett projekt ska genomföras över huvud taget avgörs. När kommunen
själv tar initiativ till markanvisning genomgås kriterierna internt för att säkerställa att
markanvisning leder till önskat resultat.
Om kommunen väljer att gå vidare med en markanvisning externt formuleras specifika
krav för varje enskild markanvisning som en exploatör måste leva upp till för att bli
aktuell för markanvisningen. Krav i samband med markanvisning är unika för varje
enskilt projekt och kan omfatta typ av bebyggelse, upplåtelseformer, gestaltning osv.
Beslut i markanvisningsärenden
Det är kommunstyrelsen som beslutar i frågor om planbesked och markanvisningar i
enlighet med kommunens reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunstyrelsen har inom områden som berör samhällsplanering och samhällsutveckling även ansvar för översiktsplanering, revidering av samhällsbyggnadsstrategi
med genomförandeplan, bostadsförsörjning osv. Kommunens samhällsplanering ska ske
med helhetssyn varför det är naturligt att beslut av denna typ fattas av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens egen förvaltning ska bereda de ärenden kommunstyrelsen beslutar
om vilket således även omfattar markanvisningsärenden.
Handläggning av markanvisningar
Riktlinjerna för markanvisning utelämnar medvetet kommunens interna processer och
handläggningsrutiner. Förvaltningar, avdelningar och handläggare inom kommunen
ändras över tid och samarbetsformerna kan se olika ut beroende på ett ärendes storlek
och natur. Riktlinjerna om markanvisning upplyser om vilket som är kommunens
beslutande organ, dvs kommunstyrelsen, och att ingången till kommunen i denna typ av
frågor därför är kommunledningskontoret. Denna information innebär inte att
kommunledningskontoret ensamt måste handlägga ett ärende – detta sker tillsammans
med andra berörda förvaltningar. Vid behov kan interna handläggningsrutiner tas fram.
Dokumentets utformning
Riktlinjerna för markanvisning vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att
bygga och utveckla bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Riktlinjerna
beskriver översiktligt hur kommunen arbetar med markanvisningar. Enligt lagen om
riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som arbetar med
markanvisningar anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska ange utgångspunkter och mål
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande. Även
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handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning ska framgå.
Kommunledningskontoret strävar efter att hålla riktlinjerna så enkla och så tydliga som
möjligt för att öka läsbarhet och förståelse. Därför utelämnas information som inte anses
nödvändig och som kan förändras över tid och se olika ut från fall till fall. Detaljerade
uppgifter om markanvisningens tidsrymd och eventuell förlängning av denna liksom
beskrivningar av interna processer genom flödesschema eller liknande bör därför inte
definieras på förhand i kommunens riktlinjer.
Riktlinjerna har alltså medvetet hållits kort och beskriver tillvägagångssättet för en
markanvisning utan att hindra kommunens handlingsfrihet att kunna genomföra
markanvisningar med största möjliga flexibilitet för kommunen. En markanvisning
syftar ytterst till att kommunal mark ska användas så väl som möjligt för de mål och
syften kommunen har. Önskemålen och synpunkterna kring markanvändningen kan
vara många men det är slutligen kommunen som avgör hur dess mark ska användas. För
kommunen är det därför angeläget att markanvisningsfrågor kan hanteras på ett för
kommunen bästa sätt, vilket innebär att det ur ett kommunalt perspektiv bör finnas
handlingsfrihet för olika alternativ.

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Sven Andersson
Strateg samhällsplanering
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Synpunkter från Samhällsbyggnad vad gäller markanvisning -remiss
Synpunkterna är noterade med röd färg.
Markanvisning – remiss

Riktlinjer för markanvisning
Kommunen köper och äger mark för att kunna möta samhällets behov av utveckling. Mark som
kommunen äger kan upplåtas eller överlåtas till exploatörer för utveckling av bostäder eller
verksamheter. Upplåtelse eller överlåtelse av mark ska oavsett ändamål bidra till att kommunen
utvecklas hållbart och i önskad riktning. En markanvisning utgår därför från de mål kommunen vill
uppnå och därför ställs också specifika krav vid varje markanvisning.
Mer om inriktningen för kommunens utveckling finns att läsa i översiktsplanen som beskriver
markanvändningen och kommunens långsiktiga utveckling. Kommunen har också beslutat om en
samhällsbyggnadsstrategi som beskriver vilka delar som skall prioriteras och en genomförandeplan
som beskriver i vilken ordning prioriteringarna ska göras. I kommunens bostadsförsörjningsprogram
beskrivs viktiga mål i bostadsbyggandet. Ange en hänvisning till ovan nämnda dokument, tex via en
länk till kommunens hemsida.

Om markanvisningar
Kommunen kan erbjuda egen mark till en exploatör för bebyggelse eller annan utveckling. En
markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på givna villkor, får ensamrätt att
förhandla med kommunen om förutsättningarna för utveckling av ett markområde som kommunen
äger.1
Markanvisningar skall bidra till att kommunen utvecklas i riktning mot uppsatta mål. Riktlinjerna är
övergripande och vägledande och kan frångås i det enskilda fallet. Riktlinjerna omfattar
markanvisningar för bostäder eller verksamheter men däremot inte försäljningar av enskilda
småhustomter ur kommunens tomtkö.
I Uddevalla kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om markanvisningar.
Kommunledningskontoret ansvarar för beredningen av dessa ärenden.
I dagsläget är det SBF som hanterar och bereder markanvisningar. Finns det resurser och erforderlig
kompetens på KLK att hantera inkomna markanvisningar och frågeställningar gällande
markanvisningar eller hur ska dessa beredas och handläggas?
Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande
exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas
mellan parterna. Går det att förtydliga vem på kommunen som genomför förhandlingsprocessen?
Marköverlåtelseavtalet reglerar markköpet och innehåller villkor för genomförandet av projektet.

Markanvisning – initiativ från exploatör eller kommunen
Vägen till en markanvisning kan se olika ut beroende på hur processen startar och hur väl marken är
förberedd för exploatering. I tidigt skede finns inte all kunskap framtagen och inte heller någon
detaljplan som reglerar hur ett område ska utvecklas. Processen kan också skilja sig åt beroende på
vem som är initiativtagare – en exploatör som söker möjlighet att utveckla 1 Lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (2014:899) Remissversion 2021-05-11 på kommunens mark eller
kommunen genom att efterfråga intresset för utveckling på kommunens mark.

Exploatör som initiativtagare
En exploatör kan fråga kommunen om möjligheten att få utveckla kommunalt ägd mark. Kommunen
prövar då det föreslagna ändamålet mot på förhand fastställda kriterier för markanvisningar, så
kallad förprövning, Vilka kriterier? Exempel på dessa kriterier borde redovisas i dokumentet.
för att säkerställa att projektet är i linje med kommunens önskade utveckling. Överensstämmer
förslaget med hur kommunen ser på platsens utveckling kan kommunen därefter göra en
markanvisning.
Vid förfrågan - se handläggningsrutiner nedan. Hänvisa till samma rubrik som står i dokumentet
nedan, vilken är ”Handläggning vid markanvisningar”.

Kommunen som initiativtagare
Kommunen kan fråga om intresset för att utveckla mark. En sådan förfrågan kan avse såväl planlagd
som icke planlagd mark. Kommunen fastställer då krav för markområdet där förutsättningarna för
det aktuella projektet framgår, dvs. krav som kan avse typ av bebyggelser eller användning,
upplåtelseform, gestaltning, behovsanpassning, sociala åtaganden, ekologiskt byggande och så
vidare. För information om pågående markanvisningar – se under kontakt nedan.
En ett annat sätt att efterfråga intresset för utveckling/bebyggelse på kommunens mark kan vara att
utlysa en tävling. Kommunen lämnar då större frihet till exploatören att lämna förslag till tänkbar
utveckling av området. Detta kan vara aktuellt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling kan vara
särskilt viktiga aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta landmärken för att skapa eller
bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är andra exempel som kan motivera ett
tävlingsförfarande.
Exploatörer får möjlighet att anmäla sitt intresse genom att lämna anbud på kommunens förfrågan.
Anbud jämförs mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika projektet.
Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har förutsättningar att klara uppdraget
och bidra till kommunens utveckling på längre sikt. Markanvisningsavtal kan därefter tecknas med
vald exploatör. Vid planlagd mark kan det i stället bli fråga om att direkt ingå ett marköverlåtelseavtal
där kommunen överlåter mark för byggande kopplat till vissa villkor. Förtydliga: förklara skillnaderna
mellan när kommunen genomför en markanvisning eller när kommunen istället genomför en
försäljning vid planlagd mark. När skriver kommunen marköverlåtelseavtal och när skriver
kommunen köpeavtal?
Kommunen kan också, när det bedöms lämpligt, vända sig direkt till en exploatör för att efterfråga
intresset för utveckling av mark för ett visst ändamål. Remissversion 2021-05-11

Detta gäller vid en markanvisning
Förutsättningarna för markanvisningar varierar. Varje markanvisningsavtal/ marköverlåtelseavtal
anpassas därför till de aktuella förutsättningarna och till de specifika krav kommunen ställer upp vid
varje markanvisning.

Tid
En markanvisning är alltid tidsbegränsad. Där ny detaljplan krävs är en vanlig avtalstid för en
markanvisning två år. Lägg till: Möjlighet till förlängning kan därefter ske med vanligtvis ett år i
sänder.

Tiden för markanvisningens giltighet påverkas dock av projektets omfattning och komplexitet liksom
behovet av utredning av platsens förutsättningar och så vidare. För planlagd mark bestäms
genomförandetiden på motsvarande sätt i ett marköverlåtelseavtal.
Syftet med markanvisningen är att nå en bindande överenskommelse om exploatering inom avtalad
tid. I ett markanvisningsavtal kan det därför finnas ett eller flera avstämningstillfällen för att
säkerställa projektets genomförande. Kommunen kan återta en markanvisning om villkoren i avtalet
inte uppfylls.

Överlåtelse
En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande.

Markförsäljning
Mark som kommunen säljer upplåts överlåts till marknadsvärde. Kommunen använder oberoende
värderare. Kommunen kan även upplåta mark med tomträtt.

Kostnadsfördelning vid planläggning mm
Grundprincipen för kostnadsfördelningen mellan parterna vid planläggning, projektering och
utbyggnad är att exploatören svarar för samtliga kostnader för såväl allmän plats som kvartersmark.
Om detaljplanen inte vinner får laga kraft eller projektet av andra orsaker inte kan genomföras står
exploatören för sina egna kostnader och har inte rätt till ekonomisk ersättning eller ny
markanvisning. I projekt som inte genomförts vid tidpunkten för markanvisningsavtalets upphörande
har kommunen rätt att anvisa planområdet till annan exploatör utan rätt till ersättning för nerlagda
kostnader i samband med markanvisningen. för den exploatör som bekostat planarbetet.

Handläggning vid markanvisningar
Vid intresseanmälan
En anmälan om intresse för utveckling av kommunal mark ska vara skriftlig och innehålla en
beskrivning av vilken fastighet eller del av fastighet som avses samt vad exploatören vill göra med
denna. En ansökan kan med fördel föregås av en kontakt med kommunen för att få information om
förutsättningar för den aktuella marken. Remissversion 2021-05-11
Vid anbud
I underlaget till varje markanvisning anges innehållskraven för exploatörens anbud. I kommunens
urval av inkomna anbud jämförs dessa mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det
specifika projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har förutsättningar
att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på längre sikt.
Beredning och beslut
Kommunledningskontoret tar emot och bereder alla ärenden som gäller markanvisningar.
Markanvisningar ska enligt kommunens rutiner bedömas ur viktiga samhällsperspektiv. Denna rutin
kallas förprövning och syftar till att bedöma om ett projekt bidrar till att utveckla kommunen i önskad
riktning. Nya projekt beskrivs utifrån den påverkan projektet innebär på de bedömningsgrunder
kommunen ställt upp.
I de fall en ny detaljplan fordras prövas plantillstånd efter samma rutin. Vad menas med detta? En
tydligare beskrivning av denna rutin önskas. Efter kommunledningskontorets beredning lämnas ett
beslutsunderlag till kommunstyrelsen när så fordras. Krävs det inte alltid ett politiskt beslut?
Kommunens beslut återkopplas till exploatören.

Kontakt
Vid frågor om markanvisningar vänd dig till kommunledningskontoret, avdelningen hållbar tillväxt. På
kommunens hemsida2 www.uddevalla.se/markanvisning finns även en prenumerationstjänst för de
markanvisningar kommunen inbjuder till. Exploatör är alltid välkommen att ta tidig kontakt med
kommunen för att diskutera förs
Dokumentet upplevs överlag otydligt.
Önskvärt vore att hela dokumentet gör tydligare och beskriver markanvisningsprocessen på ett
tydligare och mer pedagogiskt sätt för att både erfarna och minder erfarna exploatörer ska kunna ta
till sig dokumentet och förstå hur kommunen arbetar med frågor och handläggning för
markanvisningar.

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2021-08-24

Dnr SBN 2021/00375

Handläggare

Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord
Telefon 0522-69 64 77
jenny.nord@uddevalla.se

Remiss från Kommunstyrelsen angående riktlinjer för
markanvisningar
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från
kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar.
Förvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att ta del av i
dokumentet ”Remissvar markanvisningar”. Sammanfattningsvis kan konstateras att
dokumentet upplevs överlag otydligt. Önskvärt vore att hela dokumentet beskriver och
förklarar markanvisningsprocessen på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt, för att
både erfarna och mindre erfarna exploatörer ska kunna ta till sig dokumentet och förstå
hur kommunen arbetar med frågor rörande markanvisningar och handläggning för
dessa.
Exempel på förbättringar skulle kunna vara att beskriva vilka olika typer av
markanvisningar som finns, så som till exempel direktanvisning och
markanvisningstävling, och vad dessa olika typer av markanvisningar innebär för en
exploatör. En annan förbättring som skulle göra riktlinjerna mer pedagogiska är att visa
markanvisningsprocessen i ett flödesschema där exploatören kan följa gången och
lättare begripa hur en markanvisning hanteras i och av kommunen. Ett exempel på
flödesschema finns i dokumentet Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad
20190208.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24
Kommunledningskontorets delegationsbeslut om att bevilja anstånd för förlängd
svarstid inkommet 2021-08-24
Remissvar markanvisningar, 2021-08-20
Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-06-18
Kommunledningskontorets protokollsutdrag 2021-06-16 § 185 inkommet 2021-06-18
Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 20190208
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anse remissen besvarad

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2021-08-24

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från
kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att
ta del av i dokumentet ”Remissvar markanvisningar”.
Sammanfattningsvis kan konstateras att dokumentet upplevs överlag otydligt. Önskvärt
vore att hela dokumentet görs tydligare och beskriver markanvisningsprocessen på ett
tydligare och mer pedagogiskt sätt för att både erfarna och mindre erfarna exploatörer
ska kunna ta till sig dokumentet och förstå hur kommunen arbetar med frågor och
handläggning för markanvisningar.
Exempel på förbättringar skulle kunna vara att förklara vilka olika typer av
markanvisningar som finns, så som till exempel direktanvisning och
markanvisningstävling, och vad dessa olika typer av markanvisningar innebär för en
exploatör. En annan förbättring som skulle göra riktlinjerna mer pedagogiska är att visa
markanvisningsprocessen i ett flödesschema där exploatören kan följa gången och
lättare begripa hur en markanvisning hanteras i och av kommunen. Ett exempel på
flödesschema finns i dokumentet Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad
20190208.
Text tagen ur kommunledningskontorets tjänsteskrivelse:
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. En markanvisning ska beredas enligt
en fastställd rutin (förprövning) med tydliga och transparenta kriterier för att säkerställa
att markanvisningen bidrar till en utveckling i linje med kommunens målsättningar (KF
2015-01-14).
Kommunledningskontoret har reviderat markanvisningspolicyn (KF 2013-10-09) till
nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning
(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller
upplåtelse av markområden för bebyggande. Vidare beskrivs handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla
bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommunens interna processer
kopplat till markanvisningar beskrivs inte i detta dokument.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Skickas till
Kommunledningskontoret

Jenny Nord
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2021/00375

Riktlinjer för markanvisningar i
Uddevalla kommun
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2019-02-08

Riktlinjer för markanvisningar i Uddevalla kommun
Inledning

Uddevalla kommun växer och efterfrågan på bostäder är stor. Därför byggs
det mycket i kommunen – både centralt i staden och på flera platser längs
kusten. Totalt finns möjlighet att bygga ett tusental nya bostäder inom de
närmaste åren och planering för ytterligare pågår. För att möta upp
efterfrågan verkar Uddevalla kommun för god planberedskap.
Det är viktigt att Uddevalla tar vara på sin markreserv och genom ett
optimalt utnyttjande på bästa sätt tillgodoser de olika intressen som finns
för att skapa en så attraktiv boendemiljö i Uddevalla som möjligt.
Det är angeläget att kommunen genom hållbar samhällsutveckling kan
utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla både nu och för framtiden. Den
långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som
utgår från människors behov. Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men
förutsätter utbyggnad av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och
värmesystem. För att skapa en attraktiv levnadsmiljö måste vi också ta
hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa
förutsättningar för rekreation, kulturliv och trygghet.
Uddevalla kommuns riktlinjer för markanvisningar beskriver vilka riktlinjer
och rutiner som är vägledande vid fördelning av kommunens mark till olika
exploatörer och gäller vid byggande för såväl bostäder, verksamheter, som
för övriga ändamål.
Uddevalla kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar.
Riktlinjer för markanvisningar har antagits av Kommunfullmäktige (??) i
Uddevalla 2018-XX-XX och ersätter kommunens markanvisningspolicy,
antagen 2013-10-09 §160.
Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande och uppdateras vid behov.

förvaltning
avdelning

www.uddevalla.se

Postadress
postadress

Besöksadress
gatuadress
E-post funktionsbrevlåda

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
fax

nr
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Syfte
Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring
kommunens arbetssätt vid anvisning och försäljning av kommunal mark för
exploatering. Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter,
beskrivning och process vid markanvisning samt grundläggande villkor och
principer för markprissättning.
Riktlinjerna är vägledande och gäller för alla nyteckningar av kommunala
markanvisningar.

Markanvisning
En markanvisning innebär att en exploatör får ensamrätt att under en
begränsad tidsperiod samarbeta med kommunen för att bebygga eller
utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger.
I de fall exploatering sker på mark som kommunen inte själv äger har
Uddevalla kommun tagit fram Riktlinjer för exploateringsavtal i Uddevalla
kommun. En markanvisning kan bestå av två steg – markanvisningsavtal
och marköverlåtelseavtal eller bara det senare beroende på när i projektet
exploatören kliver in.
Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören när en
exploatör önskar upprätta detaljplan och därmed undersöka möjligheten att
exploatera ett av kommunen ägt markområde. Markanvisningsavtalet ska
reglera frågor som är klarlagda vid tidpunkten för avtalet.
Ett markanvisningsavtal tidsbegränsas upp till två år med möjlighet till ett
års förlängning. Markanvisningsavtalet samt eventuell förlängning av detta i
ett år ska beslutas av Kommunstyrelsen.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade
perioden om exploatören uppenbart inte förmår, eller avser, att genomföra
projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen.
Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning.
Kommunen är då fri att göra ny markanvisning till annan intressent.

3 (8)
2019-02-08

Marköverlåtelseavtal

Marköverlåtelseavtal tecknas när det finns en lagakraftvunnen detaljplan för
projektet och när förutsättningarna för projektet är klara gällande bland
annat projektets innehåll, storlek, tekniska förutsättningar samt markpris.
Marköverlåtelseavtalet skrivs med giltighet i två år med möjlighet till ett års
förlängning. Vid större projekt är det vanligt att dela upp projektet i etapper
och exploatören får då option på nästkommande etapp under tidsperiod satt
efter rådande förhållanden.
I marköverlåtelseavtalet skrivs alla kända förutsättningar för projektets
genomförande samt förutsättningar för markens överlåtelse eller upplåtelse.
Marköverlåtelseavtalet fungerar då som ett köpeavtal med villkor angående
kommunens och exploatörens respektive ansvar i samband med
exploateringens genomförande.
Kommunen har rätt att ställa krav på byggnadsskyldighet innan upplåtelse
eller överlåtelse av marken genom att begränsa tid för beviljat bygglov,
färdigställd bottenplatta eller liknande. Vid bostadsbyggnation har
kommunen även rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-,
bostads- eller hyresrätt för markanvisningen.
På kommunens begäran ska exploatören tillhandahålla ”specialbostäder”,
vilket kan vara bostäder för äldre, funktionshindrade eller för studenter.
Skulle kraven inte uppfyllas har kommunen rätt att häva avtalet och återta
markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till
ersättning. Normalt säljer kommunen den mark som anvisas men även
upplåtelse med tomträtt kan bli aktuellt om skäl för det föreligger.
Marköverlåtelseavtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen.

Process
Uddevalla kommun använder sig av följande metoder när kommunen
anvisar mark till en exploatör:
Intresseanvisning ► bara skriva markanvisning kort och gott?

Intresseanvisning används vid markanvisning av såväl planlagd som icke
planlagd mark. Syftet med förfarandet är att Uddevalla kommun fastställer
grundläggande kriterier och ger därefter exploatörer möjlighet att komma in
med intresseanmälningar innehållande enklare skisser, information om
idéer, upplåtelseform mm.
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Utvärdering av samtliga intresseanmälningar sker sedan av Uddevalla
kommun utefter ställda kriterier.
Av ställda kriterier ska framgå vilka förutsättningar som gäller för det
aktuella projektet inklusive sista datum för inlämning av intresseanmälan.
Det ska framgå vilka uppgifter intressenten ska lämna i sin intresseanmälan
och vilka urvalskriterierna är.
Kriterierna är anpassade till det aktuella projektet och exempel kan vara:
- Gestaltning
- Behovsanpassning
- Social hållbarhet
- Miljö- och klimatpåverkan
Även information om exploatörens kontaktuppgifter, organisationsnummer,
affärsidé och referensobjekt ska lämnas i samband med intresseanmälan.
Utvärdering av samtliga bidrag sker av Uddevalla kommun som utser det
vinnande bidraget.
Direktanvisning

Direktanvisning ges då det inte finns något behov av jämförelseförfarande. Det kan till
exempel vara då en byggherre själv funnit ett lämpligt område för bostäder på
kommunens mark och skissat på möjligheterna att bebygga och kommunen bedömer att
förslaget är bra. Ett annat motiv till direktanvisning kan också vara att exploatören
bidrar till kommunens utveckling, stärker Uddevalla kommun som varumärke och
jobbar helt i linje med kommunens visioner och strategier.
Vid direktanvisning av mark kan både planlagd och icke planlagd mark
anvisas till en eller flera exploatörer.
Markanvisningstävling

Metoden att genom tävling utse exploatörer används till exempel när platsen
eller ändamålet så kräver men även för projekt där arkitektur, nytänkande,
teknikutveckling eller utmanande topografi tillsammans med ekonomi är
särskilt viktiga aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta
landmärken för att skapa eller bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är
andra aspekter som kan motivera ett tävlingsförfarande.
Vid markanvisningstävling finns inte lika många fastställda kriterier som
vid en intresseanvisning. Exploatören lämnas att tänka mer fritt och får sätta
de flesta ramarna i sitt bidrag.
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Vid val av exploatör bedöms exploatören bland annat utefter gestaltning,
kvalitet, social hållbarhet, engagemang samt genomförandetid. Det är också
viktigt att bidraget speglar kommunens visioner, strategier och bidrar
positivt till Uddevalla kommuns utveckling.
Utvärdering av samtliga bidrag sker av Uddevalla kommun som utser det
vinnande bidraget.
Annonsering

När ett område är aktuellt för markanvisning genom intresseanvisning eller
markanvisningstävling sker annonsering på www.uddevalla.se och
eventuellt i för ändamålet andra lämpliga medier. Annonsen hänvisar till
inbjudan om markanvisning och det förfrågningsunderlag där detaljer,
villkor och krav framgår. Av annonsen framgår även sista dag för
intresseanmälan.
På kommunens sida uddevalla.se/markanvisning kan intressenter ange sin epostadress och på så sätt få information via en digital prenumeration så snart
kommunen annonserar en markanvisning.

Prissättning och övriga kostnader och förutsättningar
Det markpris som åsätts marken vid försäljning utgår från marknadsvärdet
för aktuell byggrätt, det vill säga det värde marken har när den är
detaljplanelagd. Utgångspunkten är att prissättningen ska vara
marknadsmässig och överensstämma med EU-kommissionens
statsstödsregler. Vid marknadsvärdebedömningen kan en eller flera externa
fastighetsvärderare komma att anlitas.
Exploatören svarar för samtliga utrednings-, markberednings, bygg och
anläggningskostnader som följer markanvisningen. Exploatören kan även
komma att bekosta eller ta del av kostnader för iordningsställande av allmän
platsmark. Exploatören betalar VA-anläggningsavgift enligt vid
betalningstillfället för kommunen gällande VA-taxa. Ett genomförandeavtal
kan behöva upprättas mellan Uddevalla Vatten AB och exploatören.
Markanvisningen får aldrig överlåtas utan kommunens skriftliga
godkännande. Övriga beslut eller krav som fattas av myndighet,
Kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd under markanvisningen är
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tvingande att följa.
Skulle ett projekt avbrytas på grund av ändrade detaljplaneförutsättningar
eller andra myndighetsbeslut har exploatören inte rätt till ekonomisk
ersättning eller ny markanvisning. Kommunen äger då rätt att anvisa
planområdet till annan exploatör utan rätt till ersättning för den exploatör
som bekostat planarbetet. Detaljplanen samt alla undersökningar och
utredningar tillhörande planen ägs då av Uddevalla kommun.

Flödesschema markanvisning

1. Styrande dokument och beslut ligger till grund för alla
markanvisningar i kommunen.
► 2. Infoga info om KS-beslut och ev. kriterier/rutiner vid
tecknande av markanvisning.
2. Annons om markanvisning.
Kommunen annonserar om aktuell markanvisning på uddevalla.se
och eventuellt i andra lämpliga medier.
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3. Inlämning av exploatör.
Exploatör har tagit del av markanvisningens detaljer, villkor och
krav och lämnar in sitt bidrag till kommunen.
► Infoga info om att steg 1-3 skippas vid direktanvisning.
4. Utvärdering.
Då sista inlämningsdag passerat samlas en utsedd jury av
kommunala tjänstemän vilka går igenom samtliga bidrag och utser
det bidrag som stämmer bäst överens med kommunens intentioner
för området och tar ett tilldelningsbeslut vilket Kommunstyrelsen
godkänner.
I de fall detaljplan redan finns och är antagen försvinner steg 5, 6 och de
delar i steg 7 som berör detaljplanen.
5. Markanvisningsavtal.
I de fall detaljplan saknas börjar parterna med att skriva ett
markanvisningsavtal för att reglera ansvaret för utförande och
bekostande av ex. utrednings- och undersökningsarbete.
Markanvisningsavtalet godkänns av Kommunstyrelsen och sedan, i
förekommande fall, av Kommunfullmäktige.
6. Planarbete och förhandling.
Nu börjar arbetet med att skapa detaljplanen och förhandla om det
marköverlåtelseavtal som ska upprättas för att reglera
marköverlåtelse etc.
7. Marköverlåtelseavtal och färdigställd detaljplan.
När planarbetet är färdigställt och parterna är överens om alla delar i
marköverlåtelseavtalet godkänns de båda av Kommunstyrelsen och
sedan, i förekommande fall, av Kommunfullmäktige.
8. Genomförande.
Exploatören genomför detaljplanen enligt marköverlåtelseavtalet.
Efter uppfylld byggnadsskyldighet överlåts/upplåts området.
Avsteg från riktlinjer

Den nämnd eller den förvaltning som vid varje tidpunkt har ansvaret för att
fatta beslut om markanvisning och markförsäljning får frångå riktlinjerna i
enskilda fall.
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Relaterade dokument

Samhällsbyggnadsstrategi
Översiktsplan Uddevalla kommun
Fördjupad översiktsplan Uddevalla kommun
Bostadsförsörjningsprogram för Uddevalla kommun
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Uddevalla
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Delegationsordning
Reglemente

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-16

§ 371

Dnr SBN 2021/00375

Remiss från Kommunstyrelsen angående riktlinjer för
markanvisningar
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från
kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar.
Förvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att ta del av i
dokumentet ”Remissvar markanvisningar”.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24
Kommunledningskontorets delegationsbeslut om att bevilja anstånd för förlängd
svarstid inkommet 2021-08-24
Remissvar markanvisningar, 2021-08-20
Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-06-18
Kommunledningskontorets protokollsutdrag 2021-06-16 § 185 inkommet 2021-06-18
Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 20190208
Yrkanden

Anna-Lena Heydar (S), Swen Stålros (M), Torun Elgebäck (C) och Carl-Gustav
Gustafsson (L): bifall till förslaget i handlingarna
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anse remissen besvarad

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2021-09-21
Mikael Staxäng
Mattias Forseng
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-21 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2021-09-22 till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för
markanvisning

2021-11-05
Kommunledningskontoret
Fastställd åååå-mm-dd
Dnr: 2021/00341
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Riktlinjer för markanvisning
Kommunens markinnehav ska användas för att möta samhällets behov av
utveckling. Mark som kommunen äger kan överlåtas genom markanvisning till exploatörer för byggnation av bostäder eller verksamheter.
Överlåtelse av mark ska oavsett ändamål bidra till att kommunen utvecklas
hållbart och i önskad riktning. En markanvisning utgår därför från de mål
kommunen vill nå och därför ställs specifika krav vid varje markanvisning.
Mer om inriktningen för kommunens utveckling finns att läsa i:


Översiktsplanen som beskriver markanvändningen och
kommunens långsiktiga utveckling



Samhällsbyggnadsstrategin som beskriver vad som ska prioriteras i
bostadsbyggandet



Genomförandeplan som beskriver i vilken ordning prioriteringarna
ska göras



Bostadsförsörjningsprogrammet som beskriver viktiga mål i
bostadsbyggandet

Om markanvisningar
Kommunen kan erbjuda mark till en exploatör för bebyggelse eller annan
utveckling. En markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid
och på givna villkor, får ensamrätt att förhandla med kommunen om
förutsättningarna för utveckling av ett markområde som kommunen äger.1
Riktlinjerna för markanvisning är övergripande och vägledande och kan
frångås i det enskilda fallet. Riktlinjerna omfattar markanvisningar för
bostäder eller verksamheter men inte försäljning av mark i allmänhet som
till exempel försäljning av enskilda småhustomter ur kommunens tomtkö.
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. Kommunledningskontoret ansvarar för beredningen av dessa ärenden.
Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om
formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att
ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna.
Marköverlåtelseavtalet reglerar markköpet och innehåller villkor för
genomförandet av projektet.

1

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)
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Vägar till markanvisning
Vägen till en markanvisning kan se olika ut beroende på hur processen
startar och hur väl marken är förberedd för exploatering. I tidigt skede
finns inte all kunskap framtagen och inte heller någon detaljplan som
reglerar hur ett område ska utvecklas. I andra fall kan det finnas en
färdigställd detaljplan som ska genomföras. En markanvisning kan därför
aktualiseras på flera olika sätt.
Exploatör som initiativtagare

En exploatör kan fråga kommunen om möjligheten att få bygga/utveckla
kommunalt ägd mark.
Kommunen prövar det föreslagna ändamålet mot på förhand fastställda
kriterier för markanvisningar, så kallad förprövning2, för att säkerställa att
projektet är i linje med kommunens önskade utveckling. Överensstämmer
förslaget med hur kommunen ser på platsens utveckling kan kommunen
därefter göra en markanvisning.
Kommunen som initiativtagare

Kommunen kan fråga om intresset för att utveckla mark. En sådan
förfrågan kan avse såväl planlagd som icke planlagd mark. Kommunen
fastställer då krav för markområdet där förutsättningarna för det aktuella
projektet framgår. Kraven kan avse typ av bebyggelser eller användning,
upplåtelseform, gestaltning, behovsanpassning, sociala åtaganden,
ekologiskt byggande och så vidare. Exploatörer får möjlighet att anmäla
sitt intresse genom att lämna anbud på kommunens förfrågan. Anbud
jämförs mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika
projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har
förutsättningar att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på
längre sikt. Markanvisningsavtal kan därefter tecknas med vald exploatör.
Vid planlagd mark kan det i stället bli fråga om att direkt ingå ett
marköverlåtelseavtal där kommunen överlåter mark för byggande kopplat
till vissa villkor.
På liknande sätt som ovan kan kommunen efterfråga intresset för
utveckling/bebyggelse på kommunens mark genom att utlysa en tävling.
Kommunen lämnar då större frihet till exploatörer att inom givna ramar
lämna förslag till tänkbar utveckling av området. Detta kan vara aktuellt
där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling kan vara särskilt viktiga
aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta landmärken för att
skapa eller bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är andra exempel
som kan motivera ett tävlingsförfarande.
2

Vid förprövning prövas förslag till ny- eller ombyggnadsprojekt mot på förhand uppställda
kriterier för att bedöma idén utifrån hållbarhetsperspektiven och belysa konsekvenserna ur så
många perspektiv som möjligt. Denna beredning omfattar alla förslag om nybyggnation av
bostäder eller verksamheter. Ett viktigt skäl för en systematisk förprövningsprocess är att på ett
tidigt stadium får en uppfattning om vilka konsekvenser exploateringen får för kommunen.
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Kommunen kan också, när det bedöms lämpligt vända sig direkt till en
exploatör för att efterfråga intresset för utveckling av mark för ett visst
ändamål.

Detta gäller vid en markanvisning
Förutsättningarna för markanvisningar varierar. Varje markanvisningsavtal/marköverlåtelseavtal anpassas därför till de aktuella förutsättningarna
och till de specifika krav kommunen ställer vid varje markanvisning.
Tid

En markanvisning är alltid tidsbegränsad. Där ny detaljplan krävs är en
vanlig avtalstid för en markanvisning två år. Tiden för markanvisningens
giltighet påverkas dock av projektets omfattning och komplexitet liksom
behovet av utredning av platsens förutsättningar och så vidare. För
planlagd mark bestäms genomförandetiden på motsvarande sätt i ett
marköverlåtelseavtal.
Syftet med en markanvisning är att nå en bindande överenskommelse om
exploatering inom avtalad tid. I ett markanvisningsavtal kan det därför
finnas ett eller flera avstämningstillfällen för att säkerställa projektets
genomförande. Kommunen kan återta en markanvisning om villkoren i
avtalet inte uppfylls.
Överlåtelse

En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga
godkännande.
Marköverlåtelse

Försäljning av ej planlagd mark sker till marknadsvärde och kommunen
använder oberoende värderare. Byggrätter på detaljplanerad mark säljs till
marknadsvärde.
Kostnadsfördelning vid planläggning mm

Grundprincipen för kostnadsfördelningen mellan parterna vid
planläggning, projektering och utbyggnad är att exploatören svarar för
samtliga kostnader för såväl allmän plats som kvartersmark. Om
detaljplanen inte får laga kraft eller projektet av andra orsaker inte kan
genomföras står exploatören för sina egna kostnader och har inte rätt till
ekonomisk ersättning eller ny markanvisning. Kommunen har efter
markanvisningsavtalets upphörande rätt att markanvisa området till annan
exploatör.

Handläggning vid markanvisningar
Vid intresseanmälan

En anmälan om intresse för utveckling av kommunal mark ska vara
skriftlig och innehålla en beskrivning av vilken fastighet eller del av
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fastighet som avses samt vad exploatören vill göra med denna. En ansökan
kan med fördel föregås av en kontakt med kommunen för att få
information om förutsättningar för den aktuella marken.
Vid anbud

I underlaget till varje markanvisning anges innehållskraven för
exploatörens anbud. I kommunens urval av inkomna anbud jämförs dessa
mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika projektet.
Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har
förutsättningar att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på
längre sikt.
Beredning och beslut

Kommunledningskontoret tar emot och bereder alla ärenden som gäller
markanvisningar.
Efter kommunledningskontorets beredning lämnas ett beslutsunderlag till
kommunstyrelsen. Kommunens beslut återkopplas till exploatören.

Kontakt
Information om pågående markanvisningar finns på kommunens hemsida.3
Exploatörer är alltid välkommen att ta tidig kontakt med kommunen för att
diskutera förslag och idéer och få information om kommunens mål och
riktlinjer samt pågående utvecklingsarbete.

3

www.uddevalla.se

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 342

Dnr KS 2020/00319

Alkolås i kommunens fordon
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 att återremittera ett förslag från
samhällsbyggnadsnämnden med betydelsen att kommunens verksamheter ska kunna
välja mellan att installera alkoholås i fordon och nyckelskåp med alkolås. I nuläget är
det endast alkolås i bilar som tillåts enligt ett beslut i kommunfullmäktige år 2005.
Återremissbeslutet innebar att samhällsbyggnadsnämnden skulle göra en fördjupad
utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar
för de olika lösningarna samt, att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att
inhämta synpunkter.
Socialnämnden behandlade ärendet i november 2020. Socialnämndens samlade
bedömning är att den förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåp ersätts
av mjukvara som hanteras via en mobilapp.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nyckelskåp med alkolås är en lösning som
för att löna sig ekonomiskt måste tillämpas för enheter som har många fordon. För
tillfället tycks inte socialnämnden, som var den som förts väckte frågan, efterfråga
lösningar med nyckelskåp. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår dock att alternativet
nyckelskåp ska tillåtas för det fall någon verksamhet i framtiden efterfrågar det.
De olika lösningarnas för- och nackdelar beskriv i de båda nämndernas beslutsunderlag
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-11 § 449.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24.
Socialnämndens protokoll § 156 2020-11-18.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-26.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157.
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32
Yrkanden

David Höglund Velasquez (V): avslag på användning av nyckelskåp för kommunens
fordon.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Höglund
Velasquez (V) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.

Beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 342

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att både alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna erbjudas
inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns,
att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att finns antingen nyckelskåp
med alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon,
att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran,
där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där
man blåser vid hämtning och lämning av nyckel.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-11-24

Handläggare

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

Alkolås i kommunens fordon
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 att återremittera ett förslag från
samhällsbyggnadsnämnden med betydelsen att kommunens verksamheter ska kunna
välja mellan att installera alkoholås i fordon och nyckelskåp med alkolås. I nuläget är
det endast alkolås i bilar som tillåts enligt ett beslut i kommunfullmäktige år 2005.
Återremissbeslutet innebar att samhällsbyggnadsnämnden skulle göra en fördjupad
utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar
för de olika lösningarna samt, att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att
inhämta synpunkter.
Socialnämnden behandlade ärendet i november 2020. Socialnämndens samlade
bedömning är att den förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåp ersätts
av mjukvara som hanteras via en mobilapp.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nyckelskåp med alkolås är en lösning som
för att löna sig ekonomiskt måste tillämpas för enheter som har många fordon. För
tillfället tycks inte socialnämnden, som var den som förts väckte frågan, efterfråga
lösningar med nyckelskåp. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår dock att alternativet
nyckelskåp ska tillåtas för det fall någon verksamhet i framtiden efterfrågar det.
De olika lösningarnas för- och nackdelar beskriv i de båda nämndernas beslutsunderlag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-11 § 449.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24.
Socialnämndens protokoll § 156 2020-11-18.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-26.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157.
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att både alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna erbjudas
inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns,

Dnr KS

2020/00319

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2021-11-24

att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att finns antingen nyckelskåp
med alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon,
att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran,
där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där
man blåser vid hämtning och lämning av nyckel.

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen, upphandlingsenheten

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2020/00319

Utdrag
PROTOKOLL

EE4¡f,Ë

ffi

Sâlnlrìåntr¿idesdaturÌr

2005-02-09

UDDEVALLA KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

$

32

20041262

Ulf Wallin (s): motion om alkolås i Uddevalla kommuns tjânstebilar
samt kollektivtrafiken
I motionen ftirslås att Uddevalla kommun vid inköp av fordon skall kräva
och sãrskilt beakta vid upphandling att alkolås finns i alla kommunala
fordon och att det blir obligatoriskt från 2010, samt att kommunen vid
upphandling kräver att alla fordon som utnyttjas för skolskjutsar skall ha
alkolås senast år 2010 och aff deÍfa skall ses som en fördel vid
upphandling även fore 2010.

Administrationen, inköpsavdelningen, har yttrat sig över motionen och
sttiller sig positiva till saken.
Ungdomsfullmäktige har behandlat àrendet och beslutat att tillstyrka
motionen.

Under överläggningen ).ttrar sig Ole Borch (mp).

Yrkanden
Staffan Cronholm (m) med instâmmande av Ricky W Karlsson (kd),
Karin Engdahl (s), Lennarl Björk (s) yrkar bifall till förslaget i
handlingarna.

Staffan Cronholm (m) med instámmande Frida Fjellman (v) yrkar dock att
det i att-sats 1 och 2 skall stå "med inriktning mot år 2010" istället för
"senast år 201 0".

Proposition
Efter avslutad överläggning stâller ordforande proposition på bifall
respektive avslag på kommunstyrelsens förslag exklusive säryrkandet från
Staffan Cronholm (m) och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
förslaget exklusive sâryrkandet,

Dårefter ställer ordfürande proposition på bifall respektive avslag på
sâryrkande från Staffan Cronholm (m) och finner att kommunfullmâktige
beslutar avslå säryrkandet.

Beslutsunderlag
Administrationens skrivelse från den 9 januari 2005
Ungdomsfullmäktiges protokoll från den 17 november 2004, 5 12
Kommunstyrelsens protokoll från den 26 januari 2005, $ 28
Utdragsbeslyrkande

W

Utdrag
PROTOKOLL

ffi

Sarmruntr¿ldesdâ1ùm

2005-02-09

UDDEVALLA KOMMUN
KoMMUNFULLMÄKTIGE

fofts $ 32
Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar

2005/89,97

ntt Uddevalla kommun vid inköp av nya fordon skall kräva och särskilt
beakta vid upphandling att alkolås skall finnas i kommunala fordon fullt ut
senast år 201 0,

2OO5/gg.g7

âtt kommunen vid upphandling i kravspecifikationen kräver att alla
fordon som nyttjas för personbefordran, där kommunen är
betalningsansvarig, skall ha alkolås senast år 2010 och att detta skall ses
som en flordel vid upphandling fore detta datum,
¿tt Uddevalla kommun skall verka for att de enheter som ingår i
Koncernen Uddevalla kommun också bör följa andemeningen med alkolås
i fordonen,

2005/90.99

att uppdrag ges till informationsavdelningen afl Ta fram bra
informationsmaterial om alkolås och nyffan med dem, samt om läkemedel
med varningstriangel och droger i samband med det felaktiga och
olämpliga att framföra fordon då sådana produkter intas, samt

âtt motionen dârmed är bifallen.
Resewation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till formån för eget forslag

Vid protokollel
Claire Gabrielssol
Justerât 2005-02-14

Alf Gillberg, Karirì Engdâhl, Mariâ Plass
Justelingen tillkànnagíver píl
Claire Gabriclsson

a

Expedierat 2005{2-21

Ulf Wallin
Inköpsavdelningeu

Inlonuationsavdelningen
Komrnunala bolag och stiftelser

Utdr¿rgsbestyÌkande

slâgstâvlan 2005-02-15

i

tygar

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-11-06

Handläggare

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

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande alkolås i
kommunens fordon
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att
införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar
få socialnämndens synpunkt.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 6 november 2020.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att
Socialnämnden anser att alkolås som huvudregel skall finnas i varje bil.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att
införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar
få socialnämndens synpunkter.
I socialnämndens verksamhet finns ca 160 fordon. I varje fordon finns ett alkolås.
Alkolås är en viktig del för att förhindra att alkoholpåverkade personer kör bil.
Förhindra alkoholpåverkad körning
Det är viktigt att alkolås finns i någon form för att förhindra att kommunens fordon inte
körs av alkoholpåverkade personer.
Bedömningen är att alkolås i bilen eller via nyckelskåp förhindrar att alkoholpåverkad
personal kör kommunens bilar. Alkolås kopplad till varje enskild bil bedöms vara mer
säkert jämfört med alkolås kopplat till nyckelskåp.

Hotfulla situationer

Dnr SN 2020/00122

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-11-06

Inom socialtjänstens verksamhet förekommer att det uppstår hotfulla situationer där
medarbetare behöver ta sig ifrån platsen snabbt. Finns då ett alkolås inkopplat i varje bil
förhindrar det möjligheten att snabbt åka från platsen.
Vi vet av erfarenhet att alkolås och all teknik i bilarna inte alltid fungerar tillsammans.
Detta innebär att bilen inte startar.
Alkolåset går i och för sig att ställa in så att efter ett godkänt test så behövs inget nytt
test göras inom te x en timma.
Sett till att hantera hotfulla situationer är alkolås kopplad till ett nyckelskåp att föredra.
Smittspridning
Under pandemin är alkolåsen urkopplade för att förhindra smittspridning. Smitta finns
även under normala tider te x säsongsinflunsa, magsjuka. Även om var och en skall
använda ett nytt munstycke finns risk att smitta hamnar på alkolåset. Ur detta perspektiv
är alkolås kopplat till nyckelskåp att föredra då det blir färre enheter som skall rengöras.
Ekonomisk
Ett alkolås i varje bil kostar ca 6 000 kronor/år inkl kalibreringskostnader.
Socialnämndens kostnader för alkolås ligger på ca 960 000 kronor per år. (160 bilar *
6 000).
Om alkolås kopplas till nyckelskåp kan antalet alkolås minskas till ca 30. Det ger en
årlig kostnad på 180 000 kronor per år.
Nyckelskåp innebär att funktionen reception/någon ansvarig inte behövs då allt hanteras
digitalt, samt att händelser loggas. Nyckelskåp innebär också att antalet bilar lättare kan
samordnas över organisationsgränser vilket kommer leda till färre leasingbilar, vilket är
bra både för miljö och ekonomi.
Nya lösningar
Den senaste tiden har s k bildelningstjänster blivit vanligare och fler aktörer etablerar
sådana lösningar. I en bildelningstjänst finns en mjukvara som hanterar bokningar och
tillgång till bilar. Denna mjukvara ersätter nyckelskåpen. Vid en bildelningstjänst så
fungerar enbart alkolås kopplad till varje bil.
Samlad bedömning
Socialnämndens samlade bedömning utifrån ovan beskrivna aspekter gör att nämnden
förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåpsfrågan ersätts av mjukvara
som hanteras via en mobilapp.

Dnr SN 2020/00122

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-11-06

Roger Granat
Socialchef

Skickas till

Dnr SN 2020/00122

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2020-11-18

§ 156

Dnr SN 2020/00122

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande alkolås i
kommunens fordon
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att
införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar
få socialnämndens synpunkt.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020.
Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden
att alkolås som huvudregel skall finnas i varje bil.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2020-11-25
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-26 intygar
Charlotte Larsson
Skickat 2020-11-26
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-24
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Dnr SBN 2020/00265

Handläggare

Enhetschef Jörgen Storm
Telefon 0522-69 64 60
Jorgen.storm@uddevalla.se

Alkolås i kommunens fordon
Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade, på sitt sammanträde 2020-05-27 § 157, ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för
alkolås samt för att presentera för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet
skickades även på remiss till socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.
Tanken med att nyckelskåp med alkolås som alternativ dök upp var framför allt för att
det skulle kunna användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i
bilen. Förslaget var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att
presentera ett annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i
bilen blåser för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större
enheter med många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett
nyckelskåp är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil, och lönar sig först vid en
större fordonsuppsättning. Den kan dock på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag
kostar cirka 15 000 kr/bil med alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir
en enhet att kalibrera och inte som idag, alla fordon och dess enheter.
Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas inom
kommunen, men dyker behovet och efterfrågan upp någonstans så är det ett alternativ
som kan testas. Alternativet skulle i så fall gynna enheter med många fordon, och
enheterna i fråga skulle i så fall ha möjligheten att testa lösningen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24
Socialnämndens protokollsutdrag § 156 2020-11-18 inkommet 2020-11-26
Socialtjänstens tjänsteskrivelse inkommen 2020-11-26
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157 inkommet 2020-05-29
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bägge alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna
erbjudas inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns
att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att man har nyckelskåp med
alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, samt

Tjänsteskrivelse
2021-09-24

att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran,
där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där
man blåser vid hämtning och lämning av nyckel
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-05-27 ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt för att presentera
för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet skickades även på remiss till
socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.
Anledningen att frågan dök upp från början var att socialtjänsten var intresserade av
lösningen med nyckelskåp, men efter att ha inhämtat synpunkter från dem nu så verkar
denna tjänst inte vara något som de efterfrågar för tillfället. Nyckelskåp med alkolås kan
användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i bilen. Förslaget
var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att presentera ett
annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i bilen blåser
för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större enheter med
många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett nyckelskåp
är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil. Den kan dock på sikt, och med en större
fordonsflotta, bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag kostar cirka 15 000 kr/bil med
alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir en enhet att kalibrera och inte
som idag, alla fordon och dess enheter.
Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas, men
dyker behovet upp någonstans så kan naturligtvis frågan lyftas igen. Alternativet skulle i
så fall gynna enheter med många fordon, och enheterna i fråga skulle i så fall ha
möjligheten att testa lösningen med nyckelskåp med alkolås.
Socialtjänsten nämner aspekten att när det kan uppstå hotfulla situationer inom deras
verksamhet kan ett alkolås inkopplat i bilen förhindra möjligheten att snabbt åka ifrån
platsen, men nämner samtidigt att alkolåset går att ställa in så att efter godkänt test
behöver inget nytt test genomföras inom exempelvis en timma. Sett till det kan alkolås
kopplat till ett nyckelskåp vara att föredra.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Jörgen Storm
Enhetschef
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Tjänsteskrivelse
2021-09-24

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-11-11

§ 449

Dnr SBN 2020/00265

Alkolås i kommunens fordon
Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade, på sitt sammanträde 2020-05-27 § 157, ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för
alkolås samt för att presentera för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet
skickades även på remiss till socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.
Tanken med att nyckelskåp med alkolås som alternativ dök upp var framför allt för att
det skulle kunna användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i
bilen. Förslaget var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att
presentera ett annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i
bilen blåser för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större
enheter med många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett
nyckelskåp är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil, och lönar sig först vid en
större fordonsuppsättning. Den kan dock på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag
kostar cirka 15 000 kr/bil med alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir
en enhet att kalibrera och inte som idag, alla fordon och dess enheter.
Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas inom
kommunen, men dyker behovet och efterfrågan upp någonstans så är det ett alternativ
som kan testas. Alternativet skulle i så fall gynna enheter med många fordon, och
enheterna i fråga skulle i så fall ha möjligheten att testa lösningen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24
Socialnämndens protokollsutdrag § 156 2020-11-18 inkommet 2020-11-26
Socialtjänstens tjänsteskrivelse inkommen 2020-11-26
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157 inkommet 2020-05-29
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bägge alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp
med alkolås ska kunna erbjudas inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket
behov som finns
att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att man har nyckelskåp med
alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, samt
att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran,
där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där
man blåser vid hämtning och lämning av nyckel

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-11-11

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2021-11-15
Mikael Staxäng
Anna-Lena Heydar
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-16 intygar
Ola Löfgren
Skickat 2021-11-16 till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-05-27

§ 157

Dnr KS 2020/00319

Alkolås i kommunens fordon
Sammanfattning

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att alkolås skulle finnas i kommunens fordon
senast år 2010.Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det i dagsläget finns
fördelar med att även tillåta nyckelskåp istället för alkolås i fordonen. När ett alkolås
inte fungerar i fordonet kan det bli både tidskrävande och kostsamt, exempelvis om
bärgning krävs, då fordonet inte kan startas trots att föraren inte druckit alkohol. Med
dagens teknik i fordonen har också noterats att motorlampan börjat lysa och att fordonet
skickar ut att det är dags för service på vissa bilmodeller när blåstester blivit fel på
grund av att man inte blåst tillräckligt hårt eller för hårt och testet måste göras om.
Nyckelskåp kan också på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alkolås. Idag
kostar ett alkolås omkring 15 tkr per bil vid alla nyköp. Med skåpen blir det också en
enhet att kalibrera och inte som idag alla fordon och dess enheter.
Ingemar Samuelsson (S), Karna Thomasdotter (MP), David Höglund Velasquez (V),
Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla
Olsson (C), Christina Nilsson (KD), Rolf Jonsson (L) och David Sahlsten (KD) yttrar
sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 201,
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01.
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32.
Yrkanden

Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Camilla Olsson (C):
Återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska
lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika lösningarna samt
att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter.
Ingemar Samuelsson (S): Avslag på förslaget i handlingarna.
David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD) och Rolf Jonsson (L): Bifall till
Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras/remitteras och finner kommunstyrelsen besluta att återemittera/remittera
ärendet i enlighet med Ann-Charlott Gustafssons (UP) m.fl. yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-05-27

Forts. § 157
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av
olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika
lösningarna samt,
att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter.

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 2020-05-29 till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 343

Dnr KS 2021/00672

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning

Fyrbodal kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2021-08-31. Enligt
förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive
medlemsfullmäktige för behandling. Förbundet anger att det sedan delårsrapporten
föregående har år arbetat vidare med utveckling av dokumentet utifrån revisorernas
granskningar och synpunkter. I förvaltningsberättelsen finns därmed ett avsnitt för
måluppfyllelse för de strategiska målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns
bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för en mer detaljerad beskrivning av vilka
aktiviteter förbundet har genomfört under perioden. Den ekonomiska rapporten för årets
två första tertial visar ett överskott om 991 tkr vilket är en avvikelse mot budget med
+80 l tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på +190 tkr och en avvikelse med +864
tkr i förhållande till budget för perioden på +127 tkr. Överskottet i delårets resultat
härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej upparbetade
personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av
pandemin. Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 31 augusti 2021
och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det
beräknade resultatet för helåret är +998 tkr jämfört med budgeterat resultat på +190 tkr.
Detta är en avvikelse mot budget med +808 tkr. Förbundets bedömning är att om inget
oförutsett händer kommer prognosen att hålla. Revisorernas rapport över
delårsbokslutet kommer att behandlas av direktionen under december månad och
ärendet kompletteras så snart handlingarna inkommit till kommunen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19.
Direktionens Fyrbodals kommunalförbund protokoll 2021-10-28 § 85.
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31.
Aktivitetsplan 2021-08-31 (bilaga till delårsrapport).
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna informationen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-19

Handläggare

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

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning

Fyrbodal kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2021-08-31. Enligt
förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive
medlemsfullmäktige för behandling.
Förbundet anger att det sedan delårsrapporten föregående har år arbetat vidare med
utveckling av dokumentet utifrån revisorernas granskningar och synpunkter. I
förvaltningsberättelsen finns därmed ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska
målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan
för en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under
perioden.
Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 991 tkr
vilket är en avvikelse mot budget med +80 l tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på
+190 tkr och en avvikelse med +864 tkr i förhållande till budget för perioden på +127
tkr. Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna
är ej upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på
grund av pandemin. Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 31
augusti 2021 och kända faktorer för kommande period och den löpande
basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +998 tkr jämfört med
budgeterat resultat på +190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +808 tkr.
Förbundets bedömning är att om inget oförutsett händer kommer prognosen att hålla.
Revisorernas rapport över delårsbokslutet kommer att behandlas av direktionen under
december månad och ärendet kompletteras så snart handlingarna inkommit till
kommunen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19.
Direktionens Fyrbodals kommunalförbund protokoll 2021-10-28 § 85.
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31.
Aktivitetsplan 2021-08-31 (bilaga till delårsrapport).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna informationen.

Dnr KS

2021/00672

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-19

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2021/00672
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Detta är andra uppföljningen av den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av fem
strategiska utvecklingsområden som direktionen beslutat och ska ses som en färdriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje område genomförs aktiviteter som beskriver kommunalförbundets insatser för
att nå de strategiska målen. Under första och andra tertialen har ett antal övergripande
aktiviteter genomförts såsom:

En ny överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund har tecknats avseende de
delregionala utvecklingsmedlen (DRUM). Genom överenskommelsen tillsätts strategiska
funktioner för genomförandet av delar av förbundets verksamhetsplan, den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och klimat 2030. Resterande medel går till
medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. Syftet med den nya modellen är att
skapa förutsättningar för genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030)
som trädde i kraft i februari 2021.

Enligt ett årshjul förs presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra
Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och
Miljönämnden (MN) i syfte att se hur kommunalförbundet är med och bidrar till och följer upp
insatser inom den nya regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.

Ett antal processer pågår såsom uppföljning av Gryning Vård AB (berör kommunerna genom
sina kommunalförbund), att finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV)
(berör kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst) samt dialog kring innehåll av nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar (berör alla kommuner, kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen). En stor omställningsprocess pågår för införandet av Nära vård.
Förbundet deltar också i framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En ny
näringslivstrategi för förbundet är under framtagande.
Förbundet har sedan 1 januari ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med esignering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering.

I mars utsattes förbundet för ett bedrägeriförsök, pengar betalades felaktigt ut men försöket
lyckades inte fullt ut. Tack vare snabb hantering i samarbete med bank kunde pengarna
återbetalas. Bedrägeriförsöket polisanmäldes. Händelsen bidrog till genomlysning av förbundets
interna rutiner. I samband med detta höjdes IT-säkerheten upp med bland annat
multifaktorinloggning och höjt spamfilter på mejl.

Ett antal medarbetare har börjat och slutat under framför allt första tertialen. Detta beror främst
på projekt som startats eller avslutats samt pensionsavgångar. Detta medför ett antal
nyrekryteringar.

Förbundets verksamheter och projekt har fortsatt att ställa om under pandemin till att jobba
mer digitaliserat när det kommer till möten, konferenser och utbildningar. Detta har i sin tur
minskat resandet och möjliggjort för fler att kunna delta på möten och konferenser jämfört med
fysiska möten. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra negativa effekter
rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin
digitala mognad och anpassa verksamheter och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens
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rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En
viktig uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en
tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på verksamhetsfrågor. Det finns dock
arbetsområden som inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. De
politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Alla
medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att hålla i digitala möten.

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har
möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation.
Analys av enkäten pågår och blir klar i slutet av september.
År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar,
enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Detta gör att jämförelsen med
föregående års resultat för perioden kan bli något missvisande då den föregående
delårsrapporteringen gjordes per 30 juni 2020. Siffrorna inom parentes i
förvaltningsberättelsen avser alltså 30 juni 2020.
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Förbundets förväntade utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer
tidigare års. Dock med reservation för omställningar som har gjorts på grund av Covid-19.
Effekten av pandemin är minskade kostnader, som till exempel resor och möteskostnader
jämfört med budget.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet,
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.
Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls.
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Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT

Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 19 procent får och kan variera över tid.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets
egna kapital. Den 31 augusti 2021 är soliditeten 7 procent, vilket är en sänkning från
årsbokslutet 2020 med 1 procentenhet. Detta är en naturlig fluktuation med pågående projekt
och verksamheter som slutregleras först i samband med årsskiftet eller vid slutredovisning.
Därmed har förbundet en del medel bokförda som förutbetalda eller upplupna intäkter.

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 991
tkr (-446 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. Resultatet består av överskott i
basens resultat.

GOD LIKVIDITET

Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 66 miljoner kronor (cirka 43
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT

Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes under våren och avsåg 2020 års
projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen
uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2021.
Prognosen är att målet kommer att nås.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:
•

•

Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande
sätt.
Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och har till och med 31 augusti genererat
ränteintäkter om 13 tkr (21 tkr).
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Uppföljning strategiska utvecklingsområden

Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Förbundet har utvecklat sin
digitala mognad och anpassat verksamheterna och projekten i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots pandemin har förbundet i hög grad kunnat
genomföra de insatser som förväntats. Dock finns undantag som till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och genomförandet av de utbildningar och studiebesök som kräver
fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits
digitalt. De digitala mötena har lockat fler deltagare än de fysiska vilket är mycket positivt. Att
förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete
som under många år byggts i professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och
flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Dock ger nätverken uttryck för
avsaknad av de relationsbyggande aktiviteter som möjliggörs genom fysiska träffar.
Superteamet, som består av kommunernas näringslivsutvecklare och aktörerna inom det
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats med representation från utvecklingsnoderna
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret, Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs
symbioscenter. Dessa kommer vara än mer viktiga för det framtida arbetet med omställning till
ett mer grönt och hållbart samhälle.

De större eventen som förbundet har anordnat har haft fler deltagare än någonsin. Detta är en
trend som även syns i antalet besökare på vår hemsida. Så ser även trenden ut i våra sociala
media-kanaler vilket är mycket positivt då vår kommunikation bygger vår gemensamma
identitet och vårt varumärke Fyrbodal.
Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska utvecklingsområden. Nedan redogörs för
arbetet som utförs inom respektive område på aggregerad nivå. I bilagan ”Uppföljning
aktivitetsplan delårsbokslut 2021” finns insatserna beskrivna på detaljerad nivå.

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål;
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan. Processen kring omställningen
till Nära vård är i full gång i medlemskommunerna och i det arbetet utgör förbundet ett stöd för
kommunerna genom den resurs som finns på förbundet sen i januari i år. Särskilt viktigt för
detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har varit att
anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till
pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i samordning av insatser kopplade till
detta såsom provtagning och vaccinationer.
För att bidra till andra har förbundet deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att
berätta om Fyrbodals sätt att jobba med strategier och strukturer för kompetens,
kompetensutveckling och kvalitet med fokus på baspersonal. Bland annat har förbundet blivit
inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt
DIKT-nätverk - där det brukarnära stödet står i fokus.

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större
likvärdighet för studenter i hela länet.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som
finns inom både offentlig och privat sektor. Det stora projektet Strategisk kompetensförsörjning
har bidragit till att fler kompetensråd har bildats, att insatser för att motverka effekterna av den
stängda gränsen till Norge har gått att genomföras och att medlemskommunernas anställda fått
löpande kompetensutveckling inom flera olika områden.

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Under sommaren gick projektet
in i genomförandefas vilket innebär att förbundet nu kan erbjuda 2000 personer
kompetensutvecklande insatser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär
att förbundet är med och bidrar till ökad och bibehållen sysselsättning inom hårt drabbade
branscher.

Utredningen om förbundets FoU-resurs inom område utbildning och kompetensförsörjning har
genomförts. Processtöd Fullföljda studier pågår.

Genom att analysera och bearbeta resultat från avslutade och ovan nämnda pågående projekt
har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling Fullföljda studier som
finns med i den regionala utvecklingsstrategin.

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling. Inom
hållbart resande drivs arbetet enligt plan medan arbetet inom ”Gemensam planering” och
”Samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.

Behovet av en sammanhållen process för hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och
behovet har efter beslut i direktionen lyfts till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd
och Västtrafik. Beslutet kan innebära en mer fokuserad insats på frågan framöver.

En rad insatser har gjorts inom projektet Fossilfri gränsregion. Bland annat har ett underlag för
kommunernas hantering av publik laddinfrastruktur tagits fram och flera insatser som främjar
biogasanvändandet inom kollektivtrafiken, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga
transporter pågår. Detta är ett viktigt led i arbetet mot omställningen till det fossilfria samhället.
Prognosen framåt är att arbetet inom de mål som pausats kan startas upp med ny kraft så fort
restriktionerna för Coronapandemin har lättat.

NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt
plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är nu ute för granskning i flera nätverk och
organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt för att driva på näringslivets
utveckling pågår. Flera etableringsförfrågningar inom Fyrbodals styrkeområden ligger inne hos
Position Väst. Programmet som genomförs tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förbättra
6

Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2021-08-31

företagsklimatet genom att erbjuda kommunernas anställda kompetensutvecklande insatser har
nu haft över hundra deltagare.
Ett klusterinitiativ liksom en testbädd för träutveckling är under utformande. På regionalt plan
är arbetet med framtagandet av ett skogsprogram i full gång.

Projektet Hållbar besöksnäring i Väst har gått in i genomförandefas under sommaren och under
hösten finns en rad aktiviteter att ta del av för besöksnäringsföretag. Projektet Våra rum har
beslutats med syfte att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. En
kartläggning av behov som utövare inom Kulturella och kreativa näringar är genomförd. Nästa
steg i arbetet blir att ta fram en gemensam strategi för hur kommunerna och
kommunalförbundet kan stötta näringen. Konferensen Attraktiva kommuner - på temat
Gestaltad livsmiljö, från nationell politik till lokal praktik genomfördes i januari med över 380
deltagare.
Sammantaget är dessa insatser viktiga för att skapa förutsättningar för det nya näringslivet
utifrån samhällets omställningsbehov som pekas ut i den regionala utvecklingsstrategin och
enligt Agenda 2030.
Prognosen är att arbetet inom området fortsatt kommer att löpa på enligt plan.

DIGITALISERING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation,
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en
stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.
Arbetet har utmanats av att förbundet inte längre har en egen digitaliseringsfunktion då
strategerna som är utsedda att leda arbetet numera utgår från VästKom. Stort fokus läggs
därifrån på Framtidens vårdmiljö, FVM. Att resurserna för digitaliseringssamordnare sen
januari 2021 är samlade till VästKom innebär ett behov av nyorientering i hur förbundet ska
verka.
Prognosen är att förbundet fortsatt kommer att kunna ha en stödjande roll men om
förutsättningarna inte förändras inte kommer att kunna genomföra egna aktiviteter inom
området.
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Balanskravsutredning

Bedömning av balanskravsresultatet 2021-08-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

= 991
0
0
0
0
0
= 991
0
0
= 991

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med
lämnad helårsprognos för förbundet.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande
verksamheten

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2021 och kända faktorer för
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +
998 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +
808 tkr. Bedömningen är att om inget oförutsett händer kommer förbundet att kunna hålla
prognosen, dock med reservation för kostnader som uppstår i samband med viss återgång till
arbetsplatsen i samband med att pandemin avtar.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat förklaras med pandemin och
vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets
ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer
troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten men möjligen att resor och möten
kommer att öka under hösten och vintern i samband med att restriktioner och
rekommendationer förändras.

För att visa på skillnaden i kostnader kan nämnas att för helåret 2019 redovisades ca 220 tkr för
mötes- och resekostnader för politiker och tjänstepersoner och för delåret 2021 så ligger
kostnader på 0 kr.
Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad
verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i
delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.
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Kommentarer till resultatet

Under perioden har inga projekt eller verksamheter som avslutats genererat vare sig överskott
eller underskott. De pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte
delårsbokslutets resultat.
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej
upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av
pandemin.

Avvikelsen mot budget för 2021 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr)
INTÄKTER
Medlemsavgifter (36 kr/invånare)
Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

BUDGET

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
9 900

6 586

4 793

-3 314

35

9 935

46

6 632

74

4 867

11

-3 303

-100

-22

-59

78

0

0

0

0

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-731

-494

-344

237

-7 204

-4 336

-3 371

2 868

-400
-100

-220
-5 613

-21

180

-9 705

0

-173
-4 760

4 092

230

1 019

107

789

-40

190

-39

980

-35
72

1

790

Räntekostnader

0

11

-2

13

0

-2

21

SUMMA:

0

13

19

11

190

991

91

801

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader
Bilersättning, traktamente &
leasingbil
Politiska ersättningar, ordf & revisorer
Möteskostnader, politiker &
tjänstepersoner
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-1 050

-120

-467
-74

-375
-53

583
46

100

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter

PERIODENS RESULTAT

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT

-2

De stora avvikelserna mot budget är personalkostnaderna och de rörliga administrativa
kostnaderna. De främsta anledningarna till avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för
socialstrategstjänsten under våren och hel eller delvis föräldraledighet på andra tjänster i
basverksamheten. Under nämnda tjänstledigheter har annan personal i basen kunnat täcka upp
och därmed hålla nere kostnader. Om vakans och tjänstledighet inte inträffat hade förbundets
personalkostnader i basverksamheten följt budget.
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I de rörliga administrativa kostnaderna är det lägre mötes- och resekostnader samt övriga
kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som har hållits nere
under perioden. Detta är i huvudsak hänförligt till Coronapandemin och visar sig även på
möteskostnader för politiker och tjänstepersoner. De inköpen förbundet behövde göra för att
anpassa sig till det digitala skiftet skedde främst under föregående år.
Under första halvan av 2020 låg mycket fokus på omställning av verksamhet i samband med
pandemin, under 2021 har detta stabiliserats och inte påverkat i samma utsträckning.

Förändringen av avstämningsdatum gör att jämförelsen med föregående år inte är tillämplig då
det skiljer två månader på perioden. Avstämning av periodens resultat mot budget har därmed
varit den huvudsakliga jämförelsen för delåret i år.
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Driftsredovisning projektverksamhet
(tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 466

5 466

758

123

1 464

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

2 347

3

113

10 691

8 049

-2 486

-1 633

-175

-241

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-400

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-239

-7 487

-5 508

-139

-10 691

-378

-8 049

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

0

Avskrivningar inventarier

0

0

0

0

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

0

Bilersättning & traktamente

-4

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-50

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

0

Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2020/2021 men utan resultatpåverkan.
Till exempel projektet Rural Mobilitet som slutredovisades under årets första tertial med ett
överskott på 55 tkr och där överskottet återbetalades till finansiären Energimyndigheten.
Projektet Hedersvåld avslutades under våren med medel från föregående år. Några projekt
avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2020 och står först nu som avslutade i
förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av projektekonom och
projektledare regelbundet under året.
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Förteckning projekt per 2021-08-31
Pågående projekt
Attraktiva kommuner 2020–2021
Bioeconomy Region in Scandinavia
Biomarina näringar
F&U Utbildning Förstudie
Fenixz
Fiskekommunerna del 2
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
Fossilfri gränsregion 2030
Fullföljda studier
Förstudie DRUM e-tjänster
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
God & Nära Vård
God & Nära Vård 2
Gör dörren synlig
Hållbar besöksnäring i Väst
Integritet i förskolan
Kartlägg av kommunernas arbete med offentliga miljön
Möjligheternas Värld – Teknikcollege
Projektekonom 100%
Projektekonom 100%
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
Strukturbild Fyrbodal
Suicidprevention
Suicidprevention 2
Tidiga satsningar fullföljda studier
Tjänsteköp systematisk uppföljning
Trämanufaktur
Uppdrag ALMI-affärscoaching
VFU-verksamhetsförlagd utbildning
VI-projektet
Våra rum - samverkan för gestaltad livsmiljö
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Funktioner som finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel
Kompetensstrateg
Kulturstrateg
Klimat- och Miljöstrateg
Näringslivsstrateg
Projekt- och finansieringslots
Avslutade projekt
Genomförandeplan VG2020
Grön Tillväxt Skog
Hedersvåld
Rural Mobilitet
Utvecklande- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019
VGR/GITS
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Driftsredovisning särskilt finansierad
verksamhet (tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 758

6 229

-28

347

8 730

6 619

-722

-744

-538

-457

0

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

0

43

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-504

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-385

-6 938

-5 324

-25

-8 730

-220

-7 156

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

-537

Avskrivningar inventarier

0

0

0

-537

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

-537

Bilersättning & traktamente

-3

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-26

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

0

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2021 har inga verksamheter avslutats eller påverkat resultatet. Pågående verksamheter
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det
den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som genererade underskott på
halvåret och även senare på helåret. I år finns inga sådana tendenser eller risker i förbundet. De
verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande
upp av projektekonom och ansvarig tjänstperson för verksamheten.
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per
2021-08-31

Aktuella verksamheter
Affärsdriven miljöutveckling
Antagning Fyrbodak
Avtal vuxenutbildning
DMO
EBP - Äldre H-029, H-042, H-057
F&U
F&U Utbildningar
F&U Välfärdsteknik
Hälsokällan
IT-samverkan
Magister/Master
Miljösamverkan – årsavgift
Nätverksledare IFO
ORS/SRS
Position Väst
Praktiksamordning Fyrbodal
Samhällsorientering Fyrbodal
SKL – Prio
Socialstrateg
Teknikcollege Fyrbodal
Vård- och omsorgscollege
Avslutade verksamheter
BBIC
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Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT

BUDGET BAS

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET BAS
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
-9 705
-40

-25 034
-25 073

-35

-15 329

-9 745

-39

-19 965
-20 000

-15 328

0
0

0
980

0

0

190

0

0
-465

790

0

13

21

13

190

991

-446

801

9 935

26 053

19 535

16 118
1

0

FINANSIELLA INTÄKTER &
KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

0

16

-2

-2

-2
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Balansräkning (tkr)

2021-08-31

2020-12-31

19

58

2 767

2 767

14

6 039

0

0

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier & andelar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Momsfordringar

338

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader basverksamhet
Upplupna intäkter särskilt finansierad
verksamhet

408

257

464

6 211

3 364

Upplupna intäkter projektverksamhet

2 051

70

SUMMA:

8 872

10 345

66 357

78 015

36 687

49 857

Periodens resultat

-4 168

SUMMA:

-991

-3 613

-5 159

-4 168

-681

-3 832

-29 613

-26 956

-5 647

SUMMA:

-32 266

-7 724

-72 856

-45 689

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:

-78 015

-49 857

Inga

Inga

LIKVIDA MEDEL
Kassa, postgiro och bank
SUMMA TILLGÅNGAR:
SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Balanserat resultat

-555

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet

-1 321

Regionala tillväxtmedel
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter basverksamhet

-3 328

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter särskilt finansierad verksamhet
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter projektverksamhet

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
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-1 445

-403

-5 329

Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2020.

Bilagor

Uppföljning aktivitetsplan delårsbokslut januari – augusti 2021.

18

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
Uppföljning av aktivitetsplan 2021

Innehåll
Stöd, omsorg och hälsa .......................................................................................... 5
Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsteknik ......................................................................................... 5
Strategiskt mål: Barn och unga ............................................................................................................ 7
Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan................................................................................ 8

Fysisk planering och hållbara transporter ........................................................... 10
Strategiskt mål: Hållbart resande....................................................................................................... 10
Strategiskt mål: Gemensam planering ............................................................................................... 12
Strategiskt mål: Samspel och utveckling ............................................................................................ 14

Kompetensförsörjning och utbildning ................................................................. 15
Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå......................................... 15
Strategiskt mål: Samverkan och tillgänglighet ................................................................................... 19
Strategiskt mål: Forskning och utveckling .......................................................................................... 23
Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet .......................................................................... 24

Näringsliv, kultur och attraktionskraft ................................................................. 25
Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet ................................................ 25
Strategiskt mål: Innovation, styrkeområden och investeringsvilja..................................................... 27
Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft ....................................................................................... 30

Digitalisering ........................................................................................................ 32
Strategiskt mål: Innovation, kompetens och ledarskap ..................................................................... 32
Strategiskt mål: Infrastruktur och digital service ............................................................................... 33
2

Förklaring färgkoder
Information saknas
Aktivitet ej påbörjad
Aktivitet påbörjad
Aktivitet klar

3

Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv och överlag med gott resultat. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra
negativa effekter rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin digitala mognad och anpassa verksamheter
och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En viktig
uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på
verksamhetsfrågor. Att förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete som under många år byggts i
professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Det finns dock arbetsområden som
inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro.
De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska
utvecklingsområden. Nedan redogörs för arbetet som utförs inom respektive område, först på aggregerad nivå, sedan på detaljerad nivå.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Stöd, omsorg och hälsa” flyter arbetet på enligt plan. Värt att nämna är processen kring omställningen till Nära vård
där kommunalförbundet sen januari 2021 har en särskild resurs för stöd till kommunerna vilket möjliggjort ett ökat fokus på denna fråga som har och
kommer att ha en stor påverkan i kommunernas arbete. Särskilt viktigt för detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har
varit att anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i
samordning av insatser kopplade till detta såsom provtagning och vaccinationer.
I strategiskt utvecklingsområde ”Fysisk planering och hållbara transporter” går arbetet inom hållbart resande enligt plan medan arbetet inom ”gemensam
planering” och ”samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.
När det gäller utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” löper arbetet på enligt plan. Projektet Fenixz, som erbjuder kompetensutveckling
till anställda i små och medelstora företag är nu i genomförandefas. Utredningen om förbundets FoU-resurs har genomförts. Processtöd Fullföljda studier
pågår. Genom att ta tillvara resultat från avslutade och nyss nämnda pågående projekt har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling
Fullföljda studier som finns med i den regionala utvecklingsstrategin.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” löper arbetet på enligt plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är ute för
granskning i flera nätverk och organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt pågår. Flera etableringsförfrågningar ligger inne hos Position Väst.
Projektet Våra rum har beslutats för att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö.
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Digitalisering” har förbundet en stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk
samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation. Resurser för digitaliseringssamordnare är sen januari 2021 samlade till VästKom, vilket
inneburit behov av en nyoritentering i hur förbundet ska verka, detta arbete pågår.
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Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsteknik
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv.
Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik
möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet.

Övergripande kommentarer
Kommunalförbundet representerar kommunerna, leder och deltar i en mängd nätverk i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
Exempel på större processer som pågått under åter är att utgöra stöd i nära vårdsomställningen. Arbetet flyter på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Processleda strategiskt samarbete i samverkan med, och mellan
kommunerna och regiongemensamma frågorna.

Pågår i samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i
arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser och färdplan för omställning till god och nära vård

Kommunalförbundet representerar kommunerna i regionala
samverkans- och stödstrukturer, RSS

Kommunalförbundet representerar kommunerna i möte med andra
kommunalförbund på VästKom i VGK, i länsgemensamma grupper om
olika område i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, i
nätverk på SKR som RSS, äldreomsorg/sjukvård, funktionshinder, barn
och unga, missbruk, kvalitet och uppföljning, nära vård samt
partnerskapet.

Stödja kommunerna i, och tydliggöra, innebörden av, omställningen
till nära vård ur ett kommunalt perspektiv.

Kommunalförbundet handhar kommunernas del i den statliga
överenskommelsen om en god och nära vård. Socialcheferna har anställt
en gemensam utvecklingsledare för god och nära vårdfrågor.
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Driva frågor kring digitalisering, information och
kommunikationsteknologi inom funktionshinder och socialpsykologi.

Kommunalförbundet leder att nätverk med kommunala representanter i
detta område, DIKT nätverket.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Barn och unga
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inplanerade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en ökad framtidstro hos
barn, unga och deras familjer.

Övergripande kommentarer
Kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan har genomfört aktiviteter rörande alla fem fokusområden enligt plan men med vissa justeringar pga
pandemin.
Aktivitet

Utfall

Att följa Hälsokällans inriktningsdokument (2018–2021) utifrån fem
fokusområden:
• Våldsförebyggande
• Integration
• Psykisk hälsa
• Fullföljda studier
• Samspel, relationer och sexualitet

Hälsokällan har under första halvåret genomfört aktiviteter enligt plan
inom alla fem fokusområden, som samtidigt kopplas till varandra.
Fokusområdena Våldsförebyggande och Fullföljda studier har
dominerat arbetet. Pga pandemin har många aktiviteter (workshops,
seminarier, konferenser) genomförts på andra sätt än planerat (digitalt)
och några har flyttats fram. Mer tid än planerat har lagts på ansökningar
och förberedelse av framtida projekt.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Stöd, omsorg och hälsa
Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU),
med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling
och möjligheterna att vid behov utarbeta liknande arbetssätt.

Övergripande kommentarer
Arbetet flyter på enligt de uppdragsbeskrivningar etc som kommunerna enats om.
Aktivitet

Utfall

Att utveckla, revidera och implementera kompetensplaner och
utbildningar kopplat till planerna.

Inom områdena funktionshinder, socialpsykiatri, vård och omsorg,
sociala barnavården, missbruk och ekonomiskt bistånd finns
kompetensplaner som är utarbetade och antagna av socialcheferna i
alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa används, utvecklas och revideras
under året. Efterfrågade och tillhörande utbildningar arrangeras av
kommunalförbundet

Att följa verksamhetsplan för FoU-socialtjänst.

En forskningscirkel om att leda i pandemin har avslutats under året och
en rapport blir klar i september. Resultaten ska presentera i lokala och
nationella sammanhang.

Skapa möte mellan relevanta aktörer i efterfrågade samverkansämne.

Ett exempel: några kommuner vill veta mer om ett nytt digitalt stöd till
föräldrar som separerar. Kommunalförbundet samlar relevanta aktörer
på både lokal, regional och nationell nivå för att se om och hur detta på
bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan komma invånarna till del.
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BIM, samverkansforskning Barnahusets insatsmodell i Fyrbodal.

Forskningen pågår och socialtjänsten i många kommuner är
involverade.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Hållbart resande
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en
föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl
utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett beslut om att
bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Övergripande kommentarer
Flera insatser är tagna för att skapa en fossilfri gränsregionen. Frågan om hållbar mobilitet har lyfts upp till en politisk nivå. Kontinuerligt arbete med
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar pågår. Förbundet stärker upp klimat och miljöarbetet med en ny funktion.
Aktivitet
Föra in frågorna för viktiga stråk och noder för gods, hamnar, farleder och
terminaler i Strukturbildsarbetet. Att identifiera viktiga stråk för noder och
gods. Medvetandegöra kommunerna.
Utifrån Position Västs godstransportutredning initiera arbete för att
lämplig aktör ska ta rollen av koordinator för hållbara godstransporter i
Fyrbodalsregionen
Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Västra
Götalandsregionen initiera ett arbete för förbättrade möjligheter för
sjöfart Vänern, med koppling till byggnation slussar i nationell plan
Följa, föra dialog, delta i åtgärdsvalsstudier, samt agera i beslutade och
planerade infrastrukturobjekt i nationell och regional plan 2022–2033/37.

Utfall
Frågorna har förts upp på de framtidsworkshops som ägt rum under
föregående år. Arbetet har dock avstannat pga. rådande pandemi.
Internt möte har ägt rum. VGR har kontaktats för ett kunskapshöjande
möte samt för att se hur vi kan ta arbetet vidare i Fyrbodal.

Beslut i direktionen om att tillskriva Västra Götalandsregionen om att
göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till
Orust. Deltagande och agerande på möte gällande projektspecifikation
för ÅVS väg 173 samt uppföljningsmöten gällande E20.
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Genomföra projekt Fossilfri Gränsregion 2030 i enlighet med
projektplanen
Etablera ny funktion inom miljö- och klimatarbete och cirkulär
bioekonomi.
Utvärdera hittillsvarande arbete med fossilfria transporter inom
kommunalförbundet och föreslå fortsatta insatser eller ej.
Leda och samordna nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik.
Nätverket utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastrukturoch/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor
för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Fyrbodal.

Genomförs i enlighet med projektplan och uppsatta mål. (30 % vakans
projektledning pga föräldraledighet oroande i projektets slutfas.)
Rekryteringen av miljö- och klimatstrateg är genomförd dock försenat
till 1 oktober.
Extern utvärderare är upphandlad och utvärderingen genomförd.
Förslag på fortsatta insatser från förbundet tas fram under Q3-4.
Fem nätverksträffar har hållits under perioden varav 1 ägnades helt åt
fördjupning i arbetet med revidering av den regionala
transportinfrastrukturplanen genom grupparbeten. Andra ämnen som
tagits upp under perioden är uppföljning av
Trafikförsörjningsprogrammet, samverkansformerna, Covid-19
påverkan på kollektivtrafiken, seniorkort, flexibelbiljett, arbete med att
klassa om del av vägnätet till BK-4 (“BärKlass”).

Omvärldsbevaka och samverka med Västtrafik och berörda kommuner.
Sammanställa skrivelser vid behov. Driva ett aktivt påverkansarbete.

•Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och
en väg till det goda livet" Behov av en sammanhållen process för
hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har
tagits om att lyfta detta behov till VGR samt Västtrafik
•Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland
angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av
skolskjuts"
•Insatser görs tillsammans med Biogas Väst för att underlätta för
de krav på biogas i regiontrafiken som Västtrafik avser ställa.
VGR samt Västtrafik har stående inbjudan på infrakollnätverkets träffar
där kontinuerlig information ges kring hur man uppfyller målen i TFP.
Påverkansarbete drivs gemensamt bland annat med Skaraborg och
Sjuhärad gällande hållbar mobilitet på landsbygder.
Samarbete kring fossilfria transporter med Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund sker kontinuerligt.

Kanalisera medlemskommunernas årliga inspel till
trafikförsörjningsprogrammet. Påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad.
Påverkansarbete tillsammans med de övriga kommunalförbunden.
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Initiera ett eller flera utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet i mindre
tätorter och landsbygd.
Politiskt antagen skrivning för påverkansarbete. Bör skrivas med i
remissvar för nationell och regional transportinfrastrukturplan samt finnas
med i beslut för prioriterade objekt i Fyrbodal.

*DKR:s skrivelse om hållbar mobilitet på landsbygd har resulterat i att
VGR tagit initiativ till samordnade satsningar.
* Två utvecklingsprojekt har utformats. Finansiering beslutas Q3-Q4.
Skrivelse gällande Fyrbodals prioriteringar antogs i direktionen den 25
mars och skickades sedan in till VGR som Fyrbodals skriftliga inspel till
den regionala transportinfrastrukturplanen. Skrivelsen kommer även
att ligga till grund för kommande remissvar.

Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Gemensam planering
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred
samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och
kraftförsörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa etableringar i
Fyrbodalsregionen.

Övergripande kommentarer
Arbetet har i stort sett avstannat på grund av Coronapandemin.
Aktivitet

Utfall

Fem framtidsworkshops i medlemskommunernas ledningsgrupper.

På grund av Coronapandemin har aktiviteten ännu inte kunnat
genomföras
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Utveckling av scenarier

Ett arbete med att identifiera delregionens ”hörnstenar” är påbörjat
och kontakt tagen med regionen och länsstyrelsen för att få stöd i att
utveckla scenarier med utgångspunkt från dessa.

Genomföra rådslag 2 och 3.

Ej påbörjat pga. Coronapandemin.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiskt mål: Samspel och utveckling
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet har utvecklats till ett
tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

Övergripande kommentarer
Arbetet med utveckling av Trestadsområdet ligger i sin linda på grund av pauseringen av Strukturbildsarbetet.
Aktivitet

Utfall

Planerade tågstoppen – mellankommunal fråga?

Deltagande på dialogmöte med kommuner i Dalsland/Värmland
gällande Vänerbanan.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå - Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som
nyligen flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla
ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och
möjliggör ett livslångt lärande.

Övergripande kommentarer
Inom kompetensförsörjning och utbildning arbetar förbundet med flera långsiktiga processer och fleråriga projekt. En utredning av Teknikcollege har gjorts
för att undersöka hur framtida organisering ska se ut. Det har skett stora satsningar i Strömstad.
Aktivitet

Utfall

Kompetensplattformsuppdraget:
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal
• Strategier och handlingsplaner
• Processtöd till medlemskommunerna med lokal
kompetensförsörjning
• Omvärldsbevakning
• Informationsspridning genom till exempel seminarier,
informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier.

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts pga.
pandemin och avslutas 31 oktober 2021.

Kartläggning och analys

Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har VGR uppdraget att
tillhandahålla statistik och analyser efter delregionernas gemensamma
behov. En process kring identifiering av behov har startats upp.
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Vård- och omsorgscollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner
i Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet.

Teknikcollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus
på ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya
befintligt samverkansavtal.

Branschråd:
• Facilitera befintliga råd
• Processtöd vid bildande av nya råd
• Identifiera och tydliggöra bristyrken
• Ta fram avsiktsförklaringar

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika
kompetensråd.
Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodalsregionen och har under året
vidareutvecklat sin verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell
och Restaurang, Buss, Transport och Bygg.

Samverkansarena för utbildning av pedagogisk personal.

Inom ramen för Avsiktsförklaring inom utbildningsområdet och ett stöd
för kommunernas kompetensförsörjning av pedagogisk personal har
nätverket för utbildningschefer (kommunerna) och Högskolan Väst
bildat en samverkansarena. Under året har man gemensamt tagit fram
en avsiktsförklaring för arbetet.

Vi-projektet:
• Webbinarier
• Facilitatorträffar
• Månadsmöten
• Uppföljnings- och processmöten
• Workshops

Samtliga av nämnda insatser har genomförts samt Halvtidskonferens i
augusti. Innehållet har berört bl. a bemötande, ungas hälsa,
samverkan, samhällsomdaning, “självorganisering”, insatser i projektet,
erfarenhetsutbyte och resultat av följeforskning. Utformning av
kompetensutvecklingen sker i medskapande anda tillsammans med
projektmedarbetarna och utvecklas fortlöpande. Uppföljnings- och

16

processmöten har varit givande och i vissa fall påverkat lokal samsyn
och utveckling. Workshop om kommunikation har genomförts.
Samhällsorientering (SO):
• Samordning
• Administration

Handläggning och administration enligt plan. Utvecklingsarbete kring
framtida möjlig organisering pågår.

Fullföljda studier-projektet:
• Seminarier
• Konferenser
• Lärträffar
• Kommun- och enhetsuppföljningar

Projektet genomförs enligt plan. Seminarier och konferenser, lärträffar
och uppföljningar har framför allt ställts till om till den digitala arenan.
Dock kommer uppföljningsarbetet (enhetsträffar) att göras mer ute.
Det får helt andra effekter att arbeta ute på plats.

Externa projekt:
• Handläggning och uppföljning
• (Projekt ÖDE)

Handläggning och uppföljning enligt plan. Delar av projektinnehåll har
förändrats p g a pandemin.

Validering: Branschvalidering

Frågan har under året varit på agendan inom de branschspecifika
kompetensråden och Teknik- och Vård- och omsorgscollege.

Validering: Sprida kompetens

Verkar genom nätverksarbete, projekt och Validering Väst.

Vägledning

Processledning av SYV-nätverket. Planering av höstens SYV-dag.
Deltagande i projekt Göra dörren synlig.

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder

Som en del av projekt Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal,
modul 5, har man i Strömstad startat upp högskolevux. Projekt
Hybridundervisning i Norra Bohuslän beviljades DRUM-medel och har
startats upp.
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Motivera elever till högre studier

Arbetet bedrivs genom att frågan lyfts i nätverk, i projekt och
framtagande av stödjande processer.

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Processleda Vux-nätverket

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Processleda YH-nätverket

YH-nätverket har under 2021 gjort en omstart.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Samverkan och tillgänglighet
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional
förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens
behov. Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region, stat och näringslivets
parter.

Övergripande kommentarer
Förbundets medarbetare stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk. Projekt Fenixz med fokus på kompetensomställning har startats upp och är
nu i genomförandefas.
Aktivitet

Utfall

Stöd till utveckling av lärcentra/noder.
Kompetensplattformsuppdraget:
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal (KRF)
• Omvärldsbevakning
• Informationsspridning genom till exempel seminarier,
informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier.

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin
och avslutas 31 oktober 2021.

Processledning av nätverk inom utbildning- och kompetensförsörjning.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.

Kommunalförbundet representerar medlemskommunerna i regionala
samverkans- och stödstrukturer.

Representanter från kommunalförbundet deltar aktivt i samverkans- och
stödstrukturer inom områdena kompetensförsörjning och fullföljda
studier.

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden.

Nätverksarbetet genomförs enligt plan.
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Praktiksamordning:
• Drifta praktikplatsen.se
• Praktikanskaffning grundskola
• VFU-samordning

Arbetet löper på enligt plan. Med start i januari 2021 hanterar förbundet
PRAO-anskaffning för sex av medlemskommunerna.

SSA:
•
•
•

Kartläggning ej genomförd.
Planering av Jobb- och utbildningsmässa ej genomförd p g a pandemin.
Projekt Kraftledningar genomfört enlig plan.

Kartläggning
Jobb- och utbildningsmässa
Projekt Kraftledningar

Ett länsgemensamt VFU-avtal har tagit fram och beslutats.

Antagning och fritt sök till gymnasiet
Genomförda utredningar:
• Samverkansavtal Gy Vux
• FoU Utbildning

Utredning kring samverkansavtal Gy Vux lades ner.
Utredning FoU utbildning genomförd.

Vård- och omsorgscollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner i
Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet.

Teknikcollege

Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus på
ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya befintligt
samverkansavtal.

Branschråd: Tydliggöra behov

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika
kompetensråd.
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Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal och har under året vidareutvecklat sin
verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell och Restaurang, Buss,
Transport och Bygg.
Branschernas kompetensförsörjningsbehov är en central fråga på
agendan.
Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk
kompetensförsörjning

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin
och avslutas 31 oktober 2021.

Processledning av Kompetensråd Fyrbodal

Att processleda Kompetensråd Fyrbodal är en del av
kompetensförsörjningsuppdraget.
Under året har rådet genomfört en vitaliseringsprocess där uppdrag,
organisation, agenda mm tydliggjorts.
P g a pandemin har ett stort antal extra möten genomförts.

Modul Norra Bohuslän:
• Kartläggning av behov och utbud
• Synliggöra möjligheter till högre studier
• Samverka mellan aktörer i Norra Bohuslän
• Bygga infrastruktur för vuxnas lärande

Projektmodulen har uppnått och även överträffat de uppställda
projektmålen. Se projektrapport.

Omställningskontoret Strömstad

Omställningskontoret är nu etablerat under namnet Utvecklingskontoret
i Strömstad.
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Etablering Sotenäs

Framtagande av presentationsmaterial om vad kommunalförbundet kan
erbjuda vid stora etableringar.

FenixZ
• AP1 Projektledning
• AP2 Uppsökande verksamhet och analys
• AP3 Kompetensutvecklingsinsatser

Analysfas genomförd.
Genomförandefas påbörjad. De första utbildningarna startar i oktober.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Forskning och utveckling
Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

Övergripande kommentarer
Förstudie kring FoU-resurs har genomförts., arbetet flyter på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Förstudie FoU utbildning

Förstudie avseende FoU inom utbildnings- och
kompetensförsörjningsområdet genomförd.

Implementering FoU utbildning

Implementeringsprocessen påbörjad.

FoU-enhet

Ej påbörjad

Samverkansavtal

Ej påbörjad
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Strategiskt utvecklingsområde:

Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i
grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett
kön.

Övergripande kommentarer
Projekt och verksamhet löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Projekt Fullföljda studier
• Utveckla metoder
• Processtöd
• Utveckla rutiner och arbetssätt för uppföljning av frånvaro

Projekt fullföljda studier genomförs enligt plan.

Hälsokällan arbete i enlighet med inriktningsdokument

Se ovan.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet - Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande,
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen
Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen
rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Övergripande kommentarer
Ett förslag till näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram och skickats ut på remiss. Flera projekt som stöttar omställningskapaciteten
i näringslivet pågår enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Initiera, skapa, medfinansiera, ansöka, äga, leda – förstudier, projekt,
program och verksamheter.

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av
förbundet.

Ta fram och besluta om en delregional näringslivsstrategi

Ett förslag till delregional näringslivsstrategi är framtaget och remissas till
medlemskommunerna under oktober för beslut i Direktionen i
december.

Aktivt och engagerat delta/driva relevanta nätverk på delregional och
regional nivå, till exempel i näringslivschefsnätverket.

Digitala nätverksmöten har hållits under våren och så även planeras för
höstterminen. Deltagande har varit stort i mötena vilket bäddat för en
god beredning av ärenden och informationsspridning.

Stimulera till ett ökat entreprenörskap, ett ökat företagande, och ett gott
företagsklimat.

Utökat nätverk med de blå näringarnas organisationer. Svarat på fler
remisser och samråd än målet för perioden. Driver på utvecklingen av
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nätverken e-chain och b-chain. Medfinansierar projekten Ung Drive,
Entreprenörsbryggan, Unga möjligheter, Green Innovation och Support
Group Network för ett ökat entreprenörskap. Erbjuder stöd till
nyföretagare genom Almi-avtalet i form av startseminarier. Finansierar
Innovatum Startup genom avtal. Medfinansierar projekten
Medarbetarövertagande i Fyrbodal, Hållbar besöksnäring på gränsen,
Affärs- och tekniktransformation, Maritim utveckling Bohuslän 2.0,
Innovationsmiljö för hållbara material, Catalyst, Driver ett
företagsklimatsprogram tillsammans med Svenskt Näringsliv som vänder
sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna. Förbundets
medarbetar stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Innovation, styrkeområden och investeringsvilja
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt
gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi,
institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig
del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

Övergripande kommentarer
Ett flertal etableringsförfrågningar hanteras av Position Väst. Förbundet medverkar och leder ett flertal förstudier och projekt inom styrkeområden.
Aktivitet

Utfall

Initiera, finansiera och söka regionala och nationella förstudier och
projekt.

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av
förbundet.

Leda, driva och följa upp projekt och verksamheter.

Har följt upp och publicerat en sammanställning av de projekt
kommunalförbundet finansierat med tillväxtmedel under 2020 på
förbundets hemsida. Löpande uppföljning av pågående projekt genom
deltagande i styrgrupper och arbetsgrupper samt genom att ta del av
projektens rapporteringar och rekvireringar.

Medverka i relevanta sammanhang inom och utanför regionen samt
nationellt och internationellt.

Ingår i en regional beredningsgrupp för de delregionala
utvecklingsmedlen för att driva på utvecklingen av det regionala
innovationsstödsystemet.
Deltar och driver på utvecklingen av nätverken e-chain och b-chain.
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1. Proaktiv marknadsföring av regionen till potentiella etablerare,
baserat på våra styrkeområden.
2. Stötta kommunernas förbättring av offertberedskap.
3. Expansionsservice till befintliga utlandsägda bolag.
4. Hantera inkommande företagsetableringsärenden i samverkan
med kommunerna.
5. Utveckla metodik för att attrahera företagsetableringar i
anslutning till utvecklingsnoder (1-2 pilotinsatser).

Arbete inlett för tydligare presentation av områdena Trä, Marint och
Logistik på hemsidan. Annonsering har genomförts främst i
logistikrelaterade media och logistikrapporten har spridits. Inget
mässdeltagande under perioden. Arbete med strategi för sociala media
har påbörjats, men pausats pga. flera tunga etableringsärenden.
Stöttning av kommunernas offertberedskap pågår. Alla kommuner kan
få hjälp av Position Västkontoret med att lägga ut större markområden
på Business Swedens internationella marknadsföringsportal Site Finder,
samt med att ta fram färdiga säljpresentationer (RFI) att använda vid
svar på förfrågan. Några av kommunerna har inlett arbetet med mycket
gott resultat.
Ett flertal etablerings- och expansionsärenden (befintliga utlandsägda
bolag) hanteras. Samarbete inlett med regionerna Västerbotten och
Gävleborg kring utmaningar vid mycket stora etableringar. Kommunvisa
avstämningar och helgruppsmöten.
Ett viktigt steg mot regionens första stora datacenteretablering togs då
Trollhättan offentliggjorde att markanvisningsavtal skrivits med tyska
SAP. Volta Greentech, en marin start-up offentliggjorde beslut om
etablering av en testbädd i Lysekil.
Pilot med utvecklingsnoderna pågår i samverkan med Vänersborgs
kommun, Innovatum och Wargön Innovation.
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Etablera delregionala samverkansarenor för cirkulär ekonomi, Klimat
2030 Västra Götaland samt skoglig bioekonomi.

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommunchefsnätverket men inte
genomförts.

Delta aktivt i utvecklingsprojekt i samverkan inom 1-2 valda
fokusområden.

Förbundet medverkar i två utvecklingsprojekt inom ett av
styrkeområdena nämligen skog samt ett inom hållbara material och ett
inom maritim utveckling i Bohuslän.

Medfinansiera minst ett maritimt projekt med miljömiljonen.

Beslut om medverkan i ett maritimt projekt fattat.

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets
aktörer och företag som utvecklar livsmedelsområdet i
Fyrbodalsregionen.

Arbetet är inte påbörjat.

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets
aktörer och företag som driver den skogliga bioekonomins utveckling.

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommundirektörsnätverket men
inte genomförts. Gröna Klustret har beviljats delregionala
utvecklingsmedel för att söka etablera skoglig plattform för ffa
skogsägares utvecklingsmöjligheter. Kommunalförbundet medverkar för
Innovatums arbete att etablera ett kluster inom industriellt träbyggande
respektive Steneby-milljöns arbete för att etablera en testbädd för
design och träinredning och IUC Västs arbete för att utvecklas in roll
inom skoglig bioekonomi.

Medverka i Innovatums projekt Tillverka i trä.

Medverkar som aktiv part i projektet.

Genomföra projekt Bioeconomy Regions in Scandinavia med Paper
Province, Region Värmland, Innovatum med flera.

Projektet pågår men med förseningar av organiseringen och
aktiviteterna.

Initiera och finansiera förstudier.

Pågår löpande.
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Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med
relevanta parter i Västra Götaland.

* Styrkeområde skog: Samverkan sker med tio olika regionala aktörer
(IUC Väst, Innovatum, Gröna klustret Nuntorp, Steneby-miljön,
Miljöbron, Västra Götalandsregionen, LRF, Skogsstyrelsen. Södra,
Länsstyrelsen)
* Styrkeområde Maritimt: Samverkan med fem regionala aktörer
(Sotenäs Symbioscenter, Innovatum, Fiskekommunerna, Svenskt
Marintekniskt Forum (RISE), Västra Götalandsregionen).
*Klimat 2030. Medverkar för bättre samverkan mellan
medlemskommunerna, kommunalförbunden, VGR, Länsstyrelsen.

Initiera och stimulera till att miljömiljonens medel nyttjas strategiskt och
effektfullt.

Pågår under hela året. Analys i slutet av året.

Strategiskt utvecklingsområde:

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor variation och en stark utveckling av platser och miljöer
där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt
kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer.
Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.

Övergripande kommentarer
Medlemskommunernas intresse för gestaltad livsmiljö har ökat varför projektet Våra rum har godkänts. Verksamheterna och projekten löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall
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Projekt Hållbar besöksnäring i Väst

Projektet pågår enligt plan.

Det moderna biblioteket – ett gemensamt utvecklingsprojekt i
Fyrbodal: Fler delprojekt/aktiviteter med fokus på kommunikation och
marknadsföring.

Beslut i Direktionen om förstudie Det moderna biblioteket. Planerad
projektstart hösten 2021.

Formulera samverkan med Innovatum AB kring kulturarv.

Kontakt skapad, samtal om samverkan pågår.

Kartlägga behov och initiera insatser kopplade till naturarv och
kulturmiljö i Fyrbodalsregionen.

Ej påbörjad.

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling.

Konferens genomfördes i januari. Fyrdubblad publik till följd av digital
sändning. Tema: Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal
praktik. Riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet.

Aktualisera styrdokumentet Fyrbodalsmodellen.

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.

Etablera ett interkommunalt nätverk för Gestaltad livsmiljö i
Fyrbodalsregionen.

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.

Utvecklingsprojekt inom Gestaltad livsmiljö, inklusive processtöd.

Beslut i Direktionen om projekt Våra Rum – samverkan för gestaltad
livsmiljö. Projektstart september 2021.

Kartläggning och behovsinventering av kulturaktörer i Fyrbodalsregionen. Kartläggning genomförd med hjälp av extern konsult, avslutad juni 2021.
Handlingsplan för det offentligas stöd till KKN-branscherna.
Handlingsplan kommer upprättas hösten 2021.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Digitalisering
Strategiskt mål: Innovation, kompetens och ledarskap
Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet samt att balansera dessa i takt med
skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring
digitalisering, innovationer och skapandet av gemensamma plattformar.

Övergripande kommentarer
Löper på enligt plan.
Aktivitet

Utfall

Medverka aktivt i projektet för FVM.

Förbundet medverkar i projektet genom VästKom.

Delta i regionala digitaliseringsarbeten utifrån Västkoms beslutade
verksamhetsplan.

Implementering av resultaten från projektet Digital Motor Fyrbodal
pågår. Projektet Digital transformation fortlöper. Kontaktperson för
kraftsamling Digitalisering utsedd.

Kompetensutvecklande insatser för små och medelstora företag.

Stöttar kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering
av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum mfl.
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Strategiskt utvecklingsområde:

Digitalisering
Strategiskt mål: Infrastruktur och digital service
En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och bidrar till att överbrygga klyftor mellan
städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, företagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se
och agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

Övergripande kommentarer
Löper på enligt plan. Förbundet deltar i nätverk och bidrar med information till medlemskommunerna.
Aktivitet

Utfall

Medverka i det regionala nätverket för bredbandsutveckling, UBiT

Förbundet deltar i det regionala nätverket.

Mobiltäckning

Mobil täckningskartläggning pågår.

Fiberutbyggnad

Utskick till medlemskommunerna om finansieringsbidrag för
fiberutbyggnad.
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Fyrbodals kommunalförbund
Revisorerna

2021-10-29
Till
Direktionen Fyrbodals kommunalförbund
organisationsnummer 222000-1776

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi revisorer har uppdraget att bedöma om delårsrapport per 2021-08-31 är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet
är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som
utarbetats av PwC.
Revisorerna bedömer att:
●

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2021–2023 för Fyrbodals
kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål och två vägledande principer.
Uppföljningen påvisar att målen bedöms uppnås för året. Vi gör ingen annan
bedömning av uppföljningen än den som direktionen redovisar.

●

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Delårsrapporten upprättas per augusti månad jämfört med
juni månad föregående år. Omräkning av jämförelseåret har inte skett.

●

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
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Granskning av
delårsrapport per
augusti 2021
Fyrbodals kommunalförbund

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja
Omräkning av jämförelsetal till följd av
förändrad redovisningsprincip har inte utförts,
vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas även förståelsen för
fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte
uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja
Vi instämmer i direktionens
bedömning och grundat på vår
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
och vägledande principer som
fastställts i verksamhetsplan
2021-2023.
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. Delårsrapporten ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av förbundsdirektionen 2021-10-28 och
överlämnas därefter till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 0,991 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två
månader efter rapportdatum.
Förändrad redovisningsprincip tillämpas vad gäller delårsrapporterns omfattade period1.
Omräkning av jämförelsetal har inte skett, vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas förståelsen för fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed. Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat
riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt
ut mot förutbetalda intäkter i projektverksamheten. ESF-projekt granskas i särskild
ordning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per augusti 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Tidigare än år 2021 omfattade delårsrapporten perioden januari - juni (sex av
räkenskapsårets tolv månader). Från och med 2021 omfattar delårsrapporten perioden
januari- augusti (åtta av räkenskapsårets tolv månader).
1

4

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
I sin verksamhetsplan för 2021-2023 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella
mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god
ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av
finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med
delårs-och helårsbokslut.
Utöver de mål och vägledande principer som direktionen har fastställt i
verksamhetsplanen för en god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om
en aktivitetsplan med fem strategiska utvecklingsområden. Aktivitetsplanen följs upp i
särskild ordning.
Iakttagelser
I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande
principer för en god ekonomisk hushållning samt en samlas bedömning om att målet
om en god ekonomisk hushållning bedöms upprätthållas.
Bedömning
Vi instämmer i direktionens bedömning och och grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål och vägledande principer som fastställts i
verksamhetsplan 2021-2023.
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2021-10-19

Fredrik Carlsson
___________________________

Daniel Larsson
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 344

Dnr KS 2021/00706

Återföring av avsättning
Sammanfattning

År 2010 gjordes en avsättning i bokslutet för akuta åtgärder som behövde göras i
hamnen. Syftet var att de företag som arrenderade mark av kommunen inte skulle lida
någon skada och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i området. Vid tillfället som
avsättningen gjordes var det en kaj som rasat och två andra kajer som kunde rasa när
som helst. Det ansågs då vara akut och arbetet skulle påbörjas redan hösten 2011.
Uppskattningen av vilka kostnader som var knutna till detta gjordes och var grunden till
avsättningen. Avsättningen gjordes i bokslutet 2010 och uppgick till 37,6 mkr. I beslut
KS/2013:339, gav kommunfullmäktige tekniska nämnden rätt att disponera medel ur
avsättning. 2014 utökades avsättningen med 3,6 mkr som motsvarade 1,5 heltidstjänst i
3 år för projektledningskostnad.
När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan
Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder
behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden.
Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver
göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av
avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida
verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är
en kostnad som härrör till anläggningstillgången. Området Bäve, rivning av magasinet
är en kostnad som inte kan tas ifrån hamnavsättningen eftersom den posten inte var med
i den ursprungliga avsättningen. Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk
från företagen som nyttjar marken utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt
arrendeavgift. I övrigt så har vissa anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna
bedriva verksamhet på området. Hamnverksamheten är att betrakta som en del av den
kommunala kompetensen och då är kommande utgifter att betrakta som kommunens
egen verksamhet och för sådan kan aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att
det är iordningsställande av mark som utgör en reinvestering och bör aktiveras som
hamnanläggningar. Av avsättningen återstår per 2021-11-30 till 25,1 mkr. Under 2021
har kommunen tagit upp en återföring av avsättningen som en jämförelsestörande post
(intäkt) i resultatprognoser för helåret 2021.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återföra resterande medel av avsättning till resultaträkningen för 2021.
Vid protokollet: Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17: Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17: Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Kommunledningskontoret

2021-12-03

Handläggare

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

Återföring av avsättning
Sammanfattning

År 2010 gjordes en avsättning i bokslutet för akuta åtgärder som behövde göras i
hamnen. Syftet var att de företag som arrenderade mark av kommunen inte skulle lida
någon skada och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i området. Vid tillfället som
avsättningen gjordes var det en kaj som rasat och två andra kajer som kunde rasa när
som helst. Det ansågs då vara akut och arbetet skulle påbörjas redan hösten 2011.
Uppskattningen av vilka kostnader som var knutna till detta gjordes och var grunden till
avsättningen. Avsättningen gjordes i bokslutet 2010 och uppgick till 37,6 mkr. I beslut
KS/2013:339, gav kommunfullmäktige tekniska nämnden rätt att disponera medel ur
avsättning. 2014 utökades avsättningen med 3,6 mkr som motsvarade 1,5 heltidstjänst i
3 år för projektledningskostnad.
När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan
Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder
behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden.
Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver
göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av
avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida
verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är
en kostnad som härrör till anläggningstillgången.
Området Bäve, rivning av magasinet är en kostnad som inte kan tas ifrån
hamnavsättningen eftersom den posten inte var med i den ursprungliga avsättningen.
Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk från företagen som nyttjar marken
utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt arrendeavgift. I övrigt så har vissa
anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna bedriva verksamhet på området.
Hamnverksamheten är att betrakta som en del av den kommunala kompetensen och då
är kommande utgifter att betrakta som kommunens egen verksamhet och för sådan kan
aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att det är iordningsställande av mark
som utgör en reinvestering och bör aktiveras som hamnanläggningar.
Av avsättningen återstår per 2021-11-30 till 25,1 mkr.
Under 2021 har kommunen tagit upp en återföring av avsättningen som en
jämförelsestörande post (intäkt) i resultatprognoser för helåret 2021.

Dnr KS

2021/00706

Tjänsteskrivelse

2(3)

Kommunledningskontoret

2021-12-03

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återföra resterande medel av avsättning till resultaträkningen för 2021
Ärendebeskrivning

När får en avsättning göras?
Enligt rådet för kommunal redovisning R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser
gäller följande:
 En avsättning ska redovisas i balansräkningen om en kommun har en befintlig
legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade händelser.


Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen; och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.



En avsättning ska tas i anspråk endast för de utgifter som avsättningen
ursprungligen var avsedd för.

När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan
Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder
behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden.
Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver
göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av
avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida
verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är
en kostnad som härrör till anläggningstillgången.
Området Bäve, rivning av magasinet är en kostnad som inte kan tas ifrån
hamnavsättningen eftersom den posten inte var med i den ursprungliga avsättningen.
Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk från företagen som nyttjar marken
utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt arrendeavgift. I övrigt så har vissa
anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna bedriva verksamhet på området.
Hamnverksamheten borde betraktas som en del av den kommunala kompetensen och då
är kommande utgifter att betrakta som kommunens egna verksamhet och för sådan kan
aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att det är iordningsställande av mark
som utgör en reinvestering och bör aktiveras som hamnanläggningar.
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2021-12-03

Sara Gustafsson
Tf. förvaltningschef

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2021/00706

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 350

Dnr KS 2021/00425

Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med
Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 2
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala
fastigheter och nybyggnationer.
Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. Skolan skall byggas i två plan
med en BTA på ca 1500 kvm. Förskolan skall planeras till 8 avdelningar och 160 barn.
Förskolan Ljungs-Hälles koncept skall kopieras till denna förskola i största möjliga
mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna.
Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering interiört
och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för
genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av
entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation.
Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och
program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt
inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor
om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan
Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och
Hemsö skall samarbeta under Fas 3.
Tidplanen medger att
 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas under sommaren 2022.
 LOU upphandling för totalentreprenad sker under årsskiftet 2022 / 2023
 Byggstart 2023 mars.
 Tillträdesdatum 2024 december
 Invigning 2025 februari
Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med
konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader
samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 5 571 750 kr.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-23.
Bilaga 1 Tidplan för projektet.
Bilaga 2 Programbudget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 350
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Råssbyns förskola
att godkänna Projektets tidplan, bilaga 1
att godkänna Projektbudget på 5 571 750 kr enligt bilaga 2,
att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-23

Handläggare

Processledare Cecilia Friberg
Telefon 0522-695 693
cecilia.friberg@uddevalla.se

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Råssbyns förskola
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala
fastigheter och nybyggnationer.
Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. Skolan skall byggas i två plan
med en BTA på ca 1500 kvm. Förskolan skall planeras till 8 avdelningar och 160 barn.
Förskolan Ljungs-Hälles koncept skall kopieras till denna förskola i största möjliga
mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna.
Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering
interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för
genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av
entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation.
Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och
program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt
inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor
om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan
Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och
Hemsö skall samarbeta under Fas 3.
Tidplanen medger att
 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas under sommaren 2022.
 LOU upphandling för totalentreprenad sker under årsskiftet 2022 / 2023
 Byggstart 2023 mars.
 Tillträdesdatum 2024 december
 Invigning 2025 februari
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Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med
konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader
samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 5 571 750 kr.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 2021-11-23.
Bilaga 1 Tidplan för projektet.
Bilaga 2 Programbudget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Råssbyns förskola
att godkänna Projektets tidplan, bilaga 1
att godkänna Projektbudget på 5 571 750 kr enligt bilaga 2.
att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt.

__________________________
Sara Gustafsson
t.f. Projektägare

Skickas till
Hemsö fastigheter AB

_________________________
Maria Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Dnr KS 2021/000425

BILAGA 1
KS-2021/00425

Programbudget
Projekt: Råssbyn förskola
Upprättad av: Johanna Nyström
Datum: 2021-11-15

Rev:

Konsulter
Arkitekt

SEK
800 000

Landskapsarkitekt

300 000

Byggkonstruktör, statiker

150 000

Yttre VA
Brandkonsult
VVS (luftbehandlingssystem, värme, VA, ev. sprinkler )
El-/belysning/hiss/larm/ lås/nätverk
Kylkonsult
Storkökskonsult
Akustiker
Tillgänglighet
Miljökonsult/certifiering Breem Silver
Delsumma

75 000
150 000
200 000
150 000
50 000
200 000
80 000
100 000
200 000
2 455 000

Utredningar
Buller
Geoteknisk undersökning
Delsumma

70 000
350 000
420 000

Övriga kostnader
Projektledning
Projekteringsledare
Kalkylator
Bygglov
Projektportal
Delsumma

800 000
800 000
150 000
200 000
20 000
1 970 000

Oförutsett
15%
Total programbudet

726 750
5 571 750

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

§ 351

Dnr KS 2020/00630

Byggnation av skola Skäret , enligt samverkansavtal med
Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala
fastigheter och nybyggnationer.
Ett av projekten är nybyggnation av Skärets skola. Nybyggnation av skola och
idrottshall som är en fullmåttshall och kan delas i två delar. Skolan skall planeras till åk
F-6 och 600 elever. Skolan skall använda samma koncept som nya Ljungskileskolans åk
F-6 i största möjliga mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna.
Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering interiört
och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för
genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av
entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation.
Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och
program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt
inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor
om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan
Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och
Hemsö skall samarbeta under Fas 3.
Tidplanen medger att
 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas 2022 sep-nov.
 LOU upphandling för totalentreprenad sker 2023 jan-apr
 Byggstart 2023 september
 Tillträdesdatum 2025 juni
 Invigning 2025 augusti
Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med
konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader
samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 9 894 000 kr.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-23.
Bilaga 1 Tidplan för projektet.
Bilaga 2 Programbudget.
Yrkanden

David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP): återremittera ärendet för att utreda
alternativ placering.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-12-15

Forts. § 351
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det och
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter
proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Skäret skolan,
att godkänna Projektets tidplan, enligt bilaga 1,
att godkänna Projektbudget på 9 894 000 kr enligt bilaga 2,
att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt.
Deltar ej i beslut

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och bifogar en skriftlig
reservation som biläggs protokollet.
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i detta beslut.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-12-17
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-17
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-23

Handläggare

Processledare Cecilia Friberg
Telefon 0522-695 693
cecilia.friberg@uddevalla.se

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Skäretskolan
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala
fastigheter och nybyggnationer.
Ett av projekten är nybyggnation av Skärets skola. Nybyggnation av skola och
idrottshall som är en fullmåttshall och kan delas i två delar. Skolan skall planeras till åk
F-6 och 600 elever. Skolan skall använda samma koncept som nya Ljungskileskolans åk
F-6 i största möjliga mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna.
Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering
interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för
genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av
entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation.
Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och
program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt
inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor
om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan
Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och
Hemsö skall samarbeta under Fas 3.
Tidplanen medger att
 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas 2022 sep-nov.
 LOU upphandling för totalentreprenad sker 2023 jan-apr
 Byggstart 2023 september
 Tillträdesdatum 2025 juni
 Invigning 2025 augusti

Dnr KS

2020/00630

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2021-11-23

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med
konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader
samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 9 894 000 kr.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 2021-11-23.
Bilaga 1 Tidplan för projektet.
Bilaga 2 Programbudget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Skäret skolan
att godkänna Projektets tidplan, enligt bilaga 1
att godkänna Projektbudget på 9 894 000 kr enligt bilaga 2.
att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt.

__________________________
Sara Gustafsson
t.f. Projektägare

Skickas till
Hemsö fastigheter AB

_________________________
Maria Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Dnr KS 2020/000630

BILAGA 1
KS -2020/00630

ts5

t

YDDE

RTIET

All infogos i prolokollet från Kommunslyrelsens sommqnlröde den 15 dec

2021

Punkt 18 - Byggnolion ov skolo Sköret

Reservation
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) reserverar sig mot beslutet
fiirmån ftir eget förslag och med ftiljande motivering:

till

Vad gäller behovet av ny skola i Uddevalla Syd rir vi överens med majoriteten. Dock åir den
nu aktuella platsen på Skiiret, ej optimal varken ur ett samhälls- eller kommunikationsperspektiv. Platsen har pekats ut ifrån, en idag, ej uppdaterad ftirundersökning.
Förundersökningen pekar på Råssbyn som central, bra plats ur alla perspektiv men stryker
sedan snabbt detta alternativ då ej både skola o ftirskola anses fi plats på befintlig kommunal
mark i Östra Råssbyn.
Idag vet vi dock att angråinsande kompletterande mark finns tillgåinglig då privat markägare
har ftirklarat sig villig att sälja, ett område pä ca 5 ha, till kommunen. Marken kan idag köpas
ftir ca 7 MSek och kan sedan exploateras ftjr att skapa intdkt ftir kommunen. Förutom att

möjliggöra en ftir Fråikenstranden central placering av både ftirskola, skola och framtida
lokalisering av äldreboende, skapas en servicepunkt med oöverträffad trafikkoppling mot E6
och upptagningsområden både norr, söder och öster om platsen. Således ett viktig strategisk
markområde.

Vi befarar dessutom stora risker ftir ftirseningar på grund av överklaganden mot Skäret som
skolområde vilket kan kommaattbetydaett betydligt senare genomftirande än vad vi som
kommun iir i behov av.
Uddevalla den 15 december 2021

An

n-Charlott Gustafsson

(/"

Christer Hasslebäck

Skickat: den 30 december 2021 14:02
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag mig samtliga platser för Centerpartiets räkning.
Hälsn. Stig Olsson
Skickat från min iPad

Tjänsteskrivelse
2021-11-30

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
2021/298
Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun fastställd av Länsstyrelsen 2021-12-01, att
gälla från och med 2022-01-01

2020/491
Förslagsställaren har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark på ytan
mittemot bussplatsen Kyrkelyckan i Herrestad. Förslagsställaren menar att marken
redan har en bra form för att åka skateboard samt att det finns många barn och unga i
området. Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet
och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga
strategiska arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv
fysisk aktivitet. Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att se över och utveckla befintliga
platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att genomföras och som en del av denna
ska dialoger med olika målgrupper ske. Översynen ska främst handla om att skapa en
gemensam bild om nutida och framtida behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll
och hur vi kan tänka framåt. Det kan handla om möjligheten att åka skateboard, men
också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget
besvarat.
2021/52
Jonas Blank har skickat ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym och en
multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad. Den tänkta ytan är idag en delvis
inhägnad grusyta på allmän platsmark. Att utveckla platser där medborgare kan träffas för
att utöva fysisk aktivitet och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och
fritidsnämndens långsiktiga strategiska arbete. Tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över
och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet. Kultur och fritidsnämnden
beslutar att kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt
ansvar att se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske. Översynen
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ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida behov dvs
platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan handla om ett
utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad, men också om
mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
2021/243
Roberto Sölsnaes har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en multiarena för fysisk
aktivitet i kvarteret Barken. Förslagsställaren vill göra en öde plats till en mer aktiv plats
och menar att kvarteret Barken av tradition är en plats för fysisk aktivitet. Kvarteret Barken
ligger också i närheten av Bowlinghallen och Stenabhallen där det finns möjlighet till
omklädning och fika. Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk
aktivitet och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga
strategiska arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk
aktivitet. Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att se över och utveckla befintliga
platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att genomföras och som en del av denna ska
dialoger med olika målgrupper ske. Översynen ska främst handla om att skapa en
gemensam bild om nutida och framtida behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och
hur vi kan tänka framåt. Det kan handla om möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret
Barken, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden
medborgarförslaget besvarat.
2021/696
Beslut från Förvaltningsrätten angående överklagan av samverkan med Arwidsro
Samhällsfastigheter AB avseende nytt medborgarhus, mål nr. 13925–21. Förvaltningsrätten
skriver av målet.

316425
2021-12-07, Protokoll nr 5, Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB inkl affärsplan
316424
2021-12-07, Protokoll nr 5, Styrelsemöte Västvatten AB inkl affärsplan
2021/231
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att då eleverna inte tillåts röka på
skolgårdarna väljer de att stå i direkt anslutning till skolgården. Där finns inga
askkoppar så rökarna slänger fimpar på marken. Eftersom skolgårdar enligt lag är en
rökfri miljö kan vi inte sätta upp askkoppar på eller i närheten av skolgården, oavsett
om det är grundskola eller gymnasium. Att sätta upp askkoppar är ett sätt att uppmana
till rökning vilket kan vara vilseledande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget.
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2021/516
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag en önskan om ett farthinder på
Måltemyrsvägen, då det känns trafikfarligt när hon tillsammans med sina barn ska
transportera sig mellan huset och parkeringen. Måltemyrsvägen är en enskild väg där
fastighetsägaren, HSB BRF Äsperöd i Uddevalla, är väghållare. Uddevalla kommun kan
därför inte genomföra några hastighetsdämpande åtgärder på denna gata, utan hänvisar
därför till väghållaren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
vara besvarat
2021/545
Förslagsställaren önskar att det införs genomfartsförbud på Västanvindsvägen, med
anledning av höga hastigheter och försämrad boendemiljö till följd av trafiken.
Västanvindsvägen är en av Uddevalla kommuns huvudgator och har ett trafikflöde på
7150 fordon per dygn, enligt genomförd trafikmätning år 2020. Att stänga av en
huvudgata med högt trafikflöde medför att vägnätet i intilliggande områden påverkas, i
detta fall framför allt Lelångevägen, Fjällvägen, Kurverödsleden och i viss mån väg 44.
Under hösten 2021 har Västanvindsvägen varit avstängd för motordriven fordonstrafik,
förutom busstrafik, med hjälp av ett spårviddshinder. Det har medfört ökad trafik på
framför allt Lelångevägen samt korsningar utefter Fjällvägen, vilket inneburit köer och
framkomlighetsproblem på anslutande vägar. Även klagomål har inkommit samt olovlig
körning förbi spårviddshindret, där gång- och cykelbanan använts av motordrivna
fordon för att ta sig förbi hindret. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget.
2021/320
Förslagsställaren önskar två till fyra vägbulor/upphöjda övergångsställen längs med
Västanvindsvägen. Kommunen är medvetna om att hastigheten och trafikvolymen är
hög på Västanvindsvägen. Under juni 2020 genomfördes en trafikmätning på
Västanvindsvägen, mellan Nordanvindsvägen och Sunnanvindsvägen. Uppmätt
medelhastighet var då 51,3 km/h och årsmedeldygnstrafiken (ÅDT), var 7 150 fordon. I
dagsläget finns totalt fyra övergångsställen på Västanvindsvägen, varav ett är upphöjt
och ett är reglerat med trafiksignal. Det upphöjda övergångsstället anlades i samband
med att busshållplats Unneröd på Västanvindsvägen byggdes under året.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
2021/507
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att anlägga en gång- och cykelbana
utefter Skafterödsvägen i Ljungskile. Kommunen har med detta i befintlig planering.
Första etappen kommer att vara mellan Rosenvägen och Konvaljvägen och är planerad
att genomföras år 2023. Därefter kommer gång- och cykelbanan anläggas mellan
Rosenvägen och upp till Åsvägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat.
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2020/765
Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala
hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa
och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle
vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra
Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. Kommunen äger ej
fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut lokal inom området.
Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
2020/98
Karl Erik beskriver i sitt förslag, en önskan om att snygga till uteplatsen vid Linkärvens
dagcenter på Södra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
bedömning på plats. Ytan utanför byggnaden används av verksamheten på Linkärvens
Dagcenter och är inhägnad med staket och grind. En del av ytan används som parkering
för verksamheten, den andra delen används som uteplats och är avdelad med stora
blomurnor. Betongväggen är beväxt med klätterväxter och syns inte alls vid
besökstillfället. Ut mot gatan är det uppsatt plank i trä som insynsskydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte behövs göras
några ytterligare åtgärder eftersom verksamheten själva nyttjar ytan och till viss del
sköter om den med hjälp av brukarna på dagcentret. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå medborgarförslaget.

2021/100
Medborgarförslag från Ralph Steen om att återställa återvinningsstationen på Bleket.
Tidigare fanns denna återvinningsstation i området där nu Blekets nya förskola
Killingen byggs. På grund av byggnationen var återvinningsstationen tvungen att tas
bort. Ansvarig tjänsteperson på förvaltningen fick tyvärr inte vetskap om överklagan
innan återvinningsstationen togs bort. Tjänstepersonen kontaktade Förpacknings- och
tidningsinsamling (FTI) med fråga om de kunde ställa tillbaka stationen då
byggnationen blivit fördröjd. FTI gjorde bedömningen att stationen inte skulle ställas
tillbaka eftersom den då skulle flyttas igen inom ett par månader. Förvaltningen gjorde
då en översyn av platser i närheten av Bleket som direkt kunde ersätta den befintliga
stationen. Tyvärr fanns då inget sådant markområde som krävs för placering av
återvinningsstation. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat

2021/442
Förslagsställaren önskar att hela pensionärskollektivet ska få seniorbiljett från 65 års
ålder i lokaltrafiken. Ett flertal andra kommuner i Västra Götaland har detta. En sådan
förmån är bra ur miljöaspekt och med tanke på ekonomiska begränsningar i
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åldersgruppen. Kommunen ställer sig positiv till det arbete som sker mellan regionen
och kommunalförbundet om gemensamma riktlinjer för seniorkort
Kommunens förvaltning har för närvarande inget uppdrag och inte heller några
ekonomiska resurser för införande av seniorkort från 65 års ålder varför detta inte kan
genomföras.
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till Västtrafiks och kommunernas arbete
med riktlinjer för seniorkort anse medborgarförslaget besvarat.
316821
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i Uddevalla Vatten AB, 2021-12-22
316907
Styrelsemötesprotokoll från Mediapoolen AB 2021-12-21
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 21 december 2021 11:02
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Seniorkort giltigt från 65 års ålder i kollektivtrafiken för invånare i Uddevalla kommun
Ditt medborgarförslag:
Hej! Är det verkligen rimligt att jag, som är 73 år och bosatt i Uddevalla, tvingas betala 34 kr för
minsta resa i Uddevalla medan mina goda vänner, alla 65+, i Munkedal, Trollhättan och Strömstad
åker gratis här i Uddevalla? Det här måste ni göra något åt!
Mitt förslag till beslut är att seniorkort ska gälla från och med 65 års födelsedag för invånare i
Uddevalla kommun.
Dagens datum:
Dagen för vintersolståndet 21 december 2021
Namn:
Ulf G. Eriksson

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

Från:
Skickat: den 30 september 2021 14:10
Till: Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>
Ämne: Trafikfarlig utfart Lagmansgatan Uddevalla
Framställan om ytterligare reglering av trafiken i centrala Uddevalla
Undertecknad fastighetsägare till fastigheten Fredriksberg 11 med adress Lagmansgatan 23 i Uddeval
la begär prövning av om kommunen med stöd av bemyndigandet i trafikförordningen ska/bör förord
na
om ytterligare lokala trafikföreskrifter till undvikande av trafikolyckor. I första hand begärs att komm
unen beslutar att det ska vara förbjudet att parkera på rödmarkerat område i översiktsbild 1 och i an
dra hand att kommunen
ska besluta om enkelriktning i enlighet med vad som beskrivs under rubriken grund för min andrahan
dsbegäran.
Bakgrund
Jag har bott på fastigheten sedan 1999 och fastigheten har funnits på plats sedan slutet av 1800talet. Fastigheten är den sista fastigheten på Lagmansgatan. Vägen kröker sig därefter för att övergå t
ill Fredriksbergsgatan.
Det aktuella avsnittet av Lagmansgatan fram till korsningen med Skolgatan är inte bredare än att par
keringen som tillåts utmed detta avsnitt medför att det blir omöjligt för två bilar att mötas. För några
år sedan drabbades jag av en trafikolycka när jag körde ut från min fastighet. En bil som kom nerifrån
, det vill säga från Skolgatan och färdades på Lagmansgatan mot Fredriksbergsgatan, körde in i sidan
på min bil. På grund av det inträffade tog jag
kontakt med kommunen för att påtala att den närgångna parkeringen utmed Lagmansgatan utgjorde
en trafikfarlig situation på plats. Kommunen lät efter händelsen dra upp två streck på gatan på det a
ktuella vägavsnittet
vilket, i de fall bilister hörsammat anvisningen, underlättat för mig att köra ut från min fastighet efter
som sikten förbättrats och jag dessutom ges en rimlig möjlighet att köra ut och in utan att spärra fel s
ida av Lagmansgatan vid
ut- och infart.

Grund för min begäran
På senare tid har emellertid ett flertal bilister struntat i de dragna linjerna och istället parkerat "kloss
an" till min utfart vilket gör utfart från min fastighet minst sagt trafikfarlig. Jag tog därför kontakt me
d kommunen för att få
detta trafikfarliga beteende stoppat. Till min förvåning fick jag då beskedet att det är helt lagligt att p
arkera utanför kommunens markering. Beskedet får mig att fundera över varför kommunen över huv
ud taget kostar på att
måla dessa markeringar när markeringarna ändå inte betyder något. För att förstå varför situationen
kräver åtgärder från kommunens sida har jag bifogat fotografier. Se bifogade bilder1 och 2 som är ta
gna när jag kör ut från
min fastighet och en bil står parkerad utanför markering och alltför nära min utfart, bilderna visar vilk
en begränsad sikt det innebär för den som ska köra ut från min fastighet när en bil står så nära parker
ad. Bild nr 3 visar vilken

sikt jag har till vänster i anledning av att vägen kröker sig inte så långt från utfarten och grannen har e
n häck på sin fastighet- Bild 4 till
6 illustrerar den aktuella trafikfarliga parkeringen. Bild nr 7 visar min utfart och Lagmansgatans överg
ång till Fredriksbergsvägen, detta för att illustrera att det blir extra känsligt eftersom bilar kommer kö
rande i åtminstone 50
km/h runt hörnet och det blir svårt för den som kör ut från min fastighet att hinna se annalkande bil
ar men även för den som kommer från Fredriksbergsgatan att hinna stanna. På nästa bild, en översikt
sbild 1, syns tydligt vad
problemet är. Oavsett om jag backar ut från min utfart eller backar in på min utfart och kör ut med fr
onten först är jag i behov av den rödmarkerade rutan som nu ofta används av andra bilister för parke
ring. Den omständigheten att jag inte kan använda det rödmarkerade området vid in- och utfart innebär att jag tvingas ut
på andra sidan vägen vilket orsakar en stor risk för trafikolycka.

Grunden för min andrahandsbegäran.
Översiktsbild 2 visar hur det ser ut i området. Parkeringen längs Lagmansgatan innebär att det är om
öjligt för fordon att mötas på sträckan mellan korsningen SkolgatanLagmansgatan till Fredriksbergsgatan men även på sträckan mellan sista stycket av Fredriksbergsgata
n fram till Skolgatan. För det fall kommunen inte anser sig kunna bifalla min begäran om att förbjuda
parkering på det rödmarkerade området bör kommunen i så fall enkelrikta Lagmansgatan från Fredri
ksbergsgatan till korsningen med Skolgatan samt enkelrikta Fredriksbergsgatans sträckning mellan La
gmansgatan och Skolgatan. Bilister som då färdas på Lagmansgatan från korsningen med Skolgatan k
an därvid åka rakt fram förbi min fastighet utan möte medan bilister som färdas på Fredriksbergsgata
n kan fortsätta rakt fram och köra höger eller vänster på Skolgatan utan att riskera möte på den sista
sträckan av Fredriksbergsgatan där nuvarande trafiksituation omöjliggör möte med två bilar på grund
av de bilar som står parkerade på den sträckan.
Avslutningsvis
Vid min kontakt med kommunen överraskades jag av det bemötande och den information
jag fick av den tjänsteman som arbetar på den avdelning som ansvarar för trafiken i kommunen. Riml
igen borde en tjänsteman med det ansvaret ha kompetens
att upplysa mig som kommuninnevånare hur jag ska gå till väga för att få en prövning av ovanstående
. Jag blev istället hänvisad till kommunens tipslåda och slutligen till serviceenheten.
Jag ser nu fram emot kommunens besked i frågan och en tydlig anvisning hur jag ska gå till väga om j
ag inte är nöjd med kommunens ställningstagande i frågan.
Med vänlig hälsning

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 8 december 2021 20:47
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Alternativ förening
Ditt medborgarförslag:
Vi är är en kärna på 10 personer i ålder 13- 18 år som vill kunna samlas och spela fotboll, helst i
Herrestads idrottshall "Rampen". Tanken är att många ungdomar kan träffas och spela fotboll mot
varandra som en serie. Det skall bara vara kul, inget elittänkande utan bara spela boll. Målet är att
det är mångkulturellt ungdoms aktivitet. På vintern är man ofta hemma och man kan känna sej lite
ensam och deppig. Risken är då att man hittar på massa dumt. I nuläget har vi ingen lust att hålla på
med stadgar och massa möten utan bara ha kul. Vore vi en riktig förening kunde vi söka lite bidrag
och önskar att få möjlighet till ekonomisk hjälp för att ha råd med att hyra lokal. Detta kommer
resultera till ett bättre ungdoms aktivitet där det sker mycket aktiviteter mellan ungdomar. Att vara
med i en förening är väldigt dyrt och det garanterar inte heller att du får spela fast du är medlem.
Dagens datum:
2021-12-08
Namn:
Mohamed Mohamed

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 3 januari 2022 20:45
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Fyrverkerier Uddevalla kommun
Ditt medborgarförslag:
Medborgarmotion:
Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning på
allmän plats året om. Det står i kommunens ordningsföreskrifter att ” Användningen av pyrotekniska
varor ska alltid ske med stor hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.” (20§, 1.3 U08). Då
det är uppenbart att detta inte efterlevs och då polisen inte har resurser att stävja detta så vill vi att
det ska råda ett allmänt förbud att använda fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning och förbudet ska
gälla året om.
Det räcker inte att bara ha ett förbud som upphävs inför de traditionella högtider som vi firar enligt
svensk tradition och hävd, exempelvis nyårs-, påsk och valborgsmässoafton.
Ett alternativ till att använda traditionella fyrverkerier skulle också vara att använda tysta (knallfria)
fyrverkerier som endast används av myndigheter vid utsatta klockslag. Flera kommuner runtom i
landet har börjat med lasershower som ytterligare ett alternativ till fyrverkerier, ett utmärkt sätt att
ta den här traditionen in i det moderna Sverige 2022 och där Uddevalla Kommun bör vara en av
kommunerna som visar vägen. Eventuella merkostnader skulle löna sig i längden då utrustningen kan
användas om och om igen, man bör också ta med i beräkningen de merkostnader fyrverkerier
medför i form av nedskräpning , egendoms- och personskador.
Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är
ohållbart. Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger
tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever
det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat,
vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra
har hjärtproblem eller lider av psykiska trauman från krigshärjade områden. Att då utsättas för de
ljudupplevelser som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet
onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort där människor lemlästas
och egendom förstörs. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där
bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse som många gånger
har gett bestående men. Vidare rapporterades det varje år om incidenter där personer använt
fyrverkeripjäser för att med uppsåt skada andra människor, djur och egendom.
De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop
och skakar, flämtar, blir helt apatiskt eller att epileptiska anfall triggas. Vi är många som får fly vår
bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta
fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt. Tortyren som fyrverkerier
medför går ibland så långt att husdjur dör i ren skräck av hjärtattacker. Uppstallade djur såsom,
hästar, kor, får m fl skenar då de flyr i panik och skadas så illa att de måste avlivas. Vi ser exempel på
detta år ut och år in. Bifogar länk till ett videoklipp på Youtube som visar på en bråkdel av all den
tortyr husdjur utsätts för årligen.
https://youtu.be/HjbCMJvFO04

Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex
igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, älgar, harar med flera är även de
mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud och man ser exempel vartenda år på däggdjur och
fåglar som dött under nyårsfirandet då de flytt i ren panik och skräck för att undkomma
fyrverkerierna. I Norge hittades återigen döda småfåglar efter årets nyårsfyrverkerier – inte första
gången. Redan för många år sedan dokumenterade amerikanska forskare hur tusentals rödvingade
koltrastar föll till marken under nyårsfyrverkerierna, döda av inre blödningar och trauma. I
Nederländerna visar mångåriga studier att tusentals mesar, änder och andra fåglar flyger upp så högt
i himlen i ren panik för att undkomma fyrverkerierna att de förlorar livsviktiga energireserver som
många inte förmår ersätta under de knappa vintermånaderna. Framstående ornitologer i Tyskland
varnar för följderna av fyrverkerierna på nyår: många fåglar förmodas dö. Sedan 1960-talet har en
majoritet av de Europeiska sångfåglarna minskat med över hälften i antal, många arter med över
90%, och är idag hotade av utrotning.
Djurskyddslagen säger följande:
Djurskyddslagen 2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Brottsbalken 16:13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel,
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för
djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.
Djurskyddslagen tillåter alltså inte handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande för djur. Djur
ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt brottsbalken 16:13 är det
dessutom djurplågeri om man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel,
överansträngning, vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande. Alltså bryter
man mot djurskyddslagen genom att ge tillstånd för fyrverkerier inom hör & synhåll från djur och om
någon medvetet smäller av fyrverkerier i närheten av djur, kan detta kvalificeras som uppsåtligt
begånget djurplågeri.
Man ska också komma ihåg att ljudet från en fyrverkeripjäs under gynnsamma förhållanden kan
färdas i flera mil. Det betyder att oavsett var den avfyras påverkar den någon eller något negativt i sin
omgivning.
Genom ett allmänt förbud minskas också̊ spridningen av kemikaliska produkter och tungmetaller
såsom barium, aluminium, bly, kvicksilversalter, antimon, koppar, rubidium och kadmium. Många
barn förgiftas och skadas varje år när dom tiden efter högtider är ute och leker med fyrverkerier som
ligger i naturen, bostadsområden och lekplatser.
Varje år startar bränder i stall, lador, hus och andra byggnader p.g.a. fyrverkerier och orsakar inte
bara fara för människoliv, men också egendomsskador för stora belopp. Varje år går stora summor av
våra skattepengar åt till nedskräpning, miljöförstöring, sjukvård, rehab, medicinering, säkerhet och
personal p.g.a. fyrverkerierna.
Vi måste fråga oss själva vem vi gör det här för egentligen, vad finns det för rationella, vettiga
argument för att behålla denna tradition, när vi har vetskap om vilka följder det har på miljö, djur,
människor och egendom?
Gör vi det för barnen? Skulle man utbilda barn om konsekvenserna fyrverkerier har på djur och miljö
så kan man med stor säkerhet påstå att de allra flesta barn skulle välja att avstå från fyrverkerier.
Visa att Uddevalla är en kommun för framtiden, ett föredöme som inte är rädda för att ta avstånd
från traditioner som man idag vet skadar allt i sin omgivning och som orsakar så mycket lidande varje
år, bara för att vi ska få se glada färger på natthimlen. Det är helt enkelt inte värdigt ett modernt,
upplyst samhälle att bete sig på det här viset.
Vi vill ha ett allmänt förbud mot användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning!
För oss själva, vår miljö och våra djur!
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