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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve/ Videomöte kl. 17:30 onsdagen den 14 

april 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om 

striktare regler för specialkost inom skolan 
Dnr KS 2020/00774  

 

3.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

28 februari 2021 
Dnr KS 2021/00013  

 

4.  Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00181  

 

5.  Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla kommun samt fråga om 

ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar  
Dnr KS 2021/00228  

Tomas Amlöv 

6.  Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för Räddningsförbundet 

mitt Bohuslän samt fråga om ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen 

och ledamöter i densamma 
Dnr KS 2021/00136  

 

7.  Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 

investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya förskola 
Dnr KS 2021/00139  

 

8.  Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid 

Skarsjövallen 
Dnr KS 2021/00145  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 
Dnr KS 2021/00071  

 

10.  Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 
Dnr KS 2021/00090  

 

11.  Upphävande av Riktlinjer för Hot och våld  
Dnr KS 2021/00109  

 

12.  Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB 
Dnr KS 2021/00149  

 

13.  Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för 

gemensam utveckling av Uddevalla centrum  
Dnr KS 2021/00175  

 

14.  Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 
Dnr KS 2021/00194  

 

15.  Avsägelse från Karin Engdahl (S) gällande uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2021/00197  

 

16.  Avsägelse från Stefan Eliasson (SD) gällande uppdraget som ersättare 

i socialnämnden 
Dnr KS 2021/00223  

 

17.  Avsägelse från Raymond Wälsjö (L) gällande uppdragen i 

socialnämnden och Uddevalla Vatten 
Dnr KS 2021/00186  

 

18.  Anmälan av revisionsrapport om grundläggande granskning 2020 

Dnr KS 2021/00244  
 

19.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

20.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
Dnr KS 270387  
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Deltagande på distans 
Mot bakgrund av pågående smittspridning av covid-19 uppmanar oordförande samtliga 
ledamöter och ersättare att delta på distans. För mer information hänvisas till 
kommunledningskontorets brev daterat 2021-03-01 

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

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (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 
 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktige ber allmänheten att endast följa sammanträdet via 
webbsändningen för att undvika smittspridning. 
 
Information med anledning av deltagande ledamöter och ersättare på 

distans 

Ordförande har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium och 
gruppledare beslutat att nästkommande sammanträde ska ske enbart genom 
deltagande på distans via videomöte i Microsoft Teams. 
 
Närmare information om detta har meddelats genom brev från 
kommunledningskontoret 2021-04-06 
 
Det är mycket viktigt att eventuella förhinder att deltaga meddelas 
kommunledningskontoret. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 
(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 
Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) har inkommit med motion om 
striktare regler för specialkost inom skolan innebärande att specialkost endast ska lagas 
till de elever som kan uppvisa läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster 
som efterfrågar fläskkost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att 
vegankost inte skall serveras. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt ungdomsfullmäktige som avlämnat remissvar.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden i egenskap av utförare 
genom måltidsservice lagar den mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer 
varför beslut om vilken specifik mat som serveras inte ligger hos nämnden.  
  
Båda nämnder hänvisar till en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar och 
planerar implementering av livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor 
som berörs i Sverigedemokraternas motion.   
  
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget och motiverar detta bl.a. med att 
det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina 
religioner samt att det är viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att 
äta kost som innehåller mejeriprodukter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 21. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 73. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 34. 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD). 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa 
läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost 
och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver 
goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall 
serveras. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 59 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
yrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 

(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) har inkommit med motion om 
striktare regler för specialkost inom skolan innebärande att specialkost endast ska lagas 
till de elever som kan uppvisa läkarintyg, att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster 
som efterfrågar fläskkost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat samt att 
vegankost inte skall serveras. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt ungdomsfullmäktige som avlämnat remissvar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden i egenskap av utförare 
genom måltidsservice lagar den mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer 
varför beslut om vilken specifik mat som serveras inte ligger hos nämnden.  
 
Båda nämnder hänvisar till en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar och 
planerar implementering av livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor 
som berörs i Sverigedemokraternas motion.   
 
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget och motiverar detta bl.a. med att 
det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina 
religioner samt att det är viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att 
äta kost som innehåller mejeriprodukter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-18 § 21. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 73. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 34. 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD). 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Martin Pettersson (SD) 
John Alexandersson (SD) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr SBN 2020/00777  

Remiss från kommunfullmäktige angående motion från Martin 
Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion från Martin Pettersson (SD) och John 
Alexandersson (SD), om striktare regler för specialkost inom skolan, till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Gällande det första förslaget i motionen så finns det i dagsläget inget lagrum för att 
kräva läkarintyg för specialkost. Det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att den mat som serveras är säker. 
  
Motionen innehåller ytterligare två förslag där motionärerna föreslår att vegetarisk kost 
ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkött och/eller ritualslaktat kött eller 
alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning 
av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. Måltidsservice lagar den 
mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer, så beslutet om vilken specifik mat 
som serveras ligger inte hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det behövs en gemensam syn och 
ansvarsfördelning när det gäller specialkost och anpassade måltider inom skola och 
förskola. Utifrån de nationella rekommendationer som tagits fram av ”Kost & Näring” 
under 2019 kommer vi förvaltningsövergripande ta fram riktlinjer under 2021. Arbetet 
har redan påbörjats under hösten 2020, då tillsammans med Barn och 
utbildningsförvaltningen och beräknas vara klart till höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 inkommet 2020-12-15 
Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) inkommen 2020-12-
15 
Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 
förskola och skola 2021-01-19 

Yrkanden 

Martin Petersson (SD): att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa 
läkarintyg 
  
att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller 
ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat 
 
att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt 
kosttillskott inte skall serveras  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Pettersson (SD) 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att lämna tjänsteskrivelsen som svar på remissen från kommunfullmäktige 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-02-19  
Henrik Sundström  
 

Jerker Lundin  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  
Malin Witt  
 
Skickat 2021-02-23 till  
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Avdelningschef Charlotte Kvist 
Telefon 0522-69 60 00 
Charlotte.kvist@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige angående motion från Martin 

Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 

regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion från Martin Pettersson (SD) och John 
Alexandersson (SD), om striktare regler för specialkost inom skolan, till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Gällande det första förslaget i motionen så finns det i dagsläget inget lagrum för att 
kräva läkarintyg för specialkost. Det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att den mat som serveras är säker. 
 
Motionen innehåller ytterligare två förslag där motionärerna föreslår att vegetarisk kost 
ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkött och/eller ritualslaktat kött eller 
alternativ till blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning 
av berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. Måltidsservice lagar den 
mat som barn- och utbildningsförvaltningen beställer, så beslutet om vilken specifik mat 
som serveras ligger inte hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det behövs en gemensam syn och 
ansvarsfördelning när det gäller specialkost och anpassade måltider inom skola och 
förskola. Utifrån de nationella rekommendationer som tagits fram av ”Kost & Näring” 
under 2019 kommer vi förvaltningsövergripande ta fram riktlinjer under 2021. Arbetet 
har redan påbörjats under hösten 2020, då tillsammans med Barn och 
utbildningsförvaltningen och beräknas vara klart till höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 inkommet 2020-12-15 
Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) inkommen 2020-12-
15 
Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 
förskola och skola 2021-01-19 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna tjänsteskrivelsen som svar på remissen från kommunfullmäktige 
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Maria Jacobsson Ola Löfgren 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge vägledning rörande 
rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola 
och skola. De primära målen med rekommendationerna är: 

• Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis och 
förutsägbar, praxis på området.

• Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan 
individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de skatteme-
del som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.

• Att etablera detta dokument som given utgångspunkt i dialogen mellan 
måltidsverksamheter, matgäster, anhöriga, rektorer, pedagoger och elev-
hälsa, liksom i utbytet med företrädare för myndigheter och politik.

Bakom rekommendationerna står Kost & Näring, en branschförening inom 
chefsorganisationen Ledarna vars medlemmar består av kostchefer, måltids-
ansvariga och andra ledare som finns och verkar inom landets offentliga mål-
tidsverksamheter. Arbetet med rekommendationerna har letts av föreningens 
experter på området, medlemmarna i fokusgrupp Förskola och skola.

Rekommendationerna är indelade i tre huvudavsnitt. De båda första fokuserar 
på barns/elevers rätt till specialkost respektive ”anpassade måltider”, det vill 
säga till anpassningar som inte grundas i allergi eller överkänslighet. Med 
rekommendationer för bland annat serveringslösningar och intyg vänder sig 
det tredje avsnittet i första hand till ansvariga inom måltidsverksamheterna. 

Dokumentet ger inte praktisk vägledning rörande säker hantering av spe-
cialkost. Här hänvisar vi istället till branschriktlinjen ”Offentlig säker mat”, 
framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) våren 2019. En länk till 
branschriktlinjen återfinns i avsnittet Del 1: Specialkost.

För att uppnå bredast möjliga förankring formerades i inledningsskedet 
av arbetet en referensgrupp bestående av representanter för myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer. Kontakterna mellan Kost & Näring och 
referensgruppen har under arbetets gång varit täta. 

Följande aktörer (i bokstavsordning) har ingått i referensgruppen och dess-
utom fungerat som remissinstanser i framtagningen av rekommendationerna:

• Astma- och Allergiförbundet

• Svenska Barnläkarföreningen, delföreningen för allergi och lungmedicin

• Svenska Celiakiförbundet

• Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård

• Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun

• Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, 
skola och omsorg

• Svenska skolläkarföreningen

• Sveriges Kommuner och Regioner

• Unga Allergiker

Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola (direktkontakt till gruppen via 
e-post: skola@kostochnaring.se) består av följande medlemmar:

• Åsa Kullberg, sammankallande i gruppen och  
vice ordförande i Kost & Näring 

• Kerstin Berg

• Gunilla Martinsson

• Camilla Wiström

Nationella rekommendatio ner för specialkost  
och anpassade måltider i  fö rskola och skola

mailto:skola@kostochnaring.se
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Specialkost och anpassade måltider
Tidigare har begreppet ”specialkost” i många fall fungerat som en bred, 
samlad – och därför också förhållandevis otydlig – definition på alla typer 
mat- och måltidsavvikelser. 

Mot den bakgrunden delas mat- och måltidsavvikelser fortsättningsvis in i 
två huvudgrupper: specialkost respektive anpassade måltider. Syftet med 
distinktionen är att tydligare strukturera och kategorisera de skäl som ligger 
till grund för behoven av olika avvikelser, då detta har avgörande betydelse 
för hur dessa ska hanteras av måltidsverksamheten och skolan/förskolan.

• Specialkost: Samma begrepp som tidigare men nu i den specifika bety-
delsen ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd” (definti-
tion hämtad från Socialstyrelsens termbank) och som avser medicinskt 
motiverade avvikelser från standardkosten. 

• Anpassade måltider: Med det nya begreppet ”anpassad måltid” avses 
de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie måltids-
situationen som utgår ifrån rätten till anpassningar huvudsakligen 
enligt diskrimineringslagstiftningen, och som anses nödvändiga för att 
barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan. 
Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religion, valet att äta en helt 
växtbaserad kost och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö 
på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är tre 
exempel på anpassade måltider.

Inledning

Om dokumentet
Detta dokument är indelat i tre huvudavsnitt. Ambitionen med dokument-
strukturen är att – ett relativt komplext innehåll till trots – ge läsaren en 
tydlig, lättillgänglig helhet med potential att fylla viktiga funktioner i de 
offentliga måltidsverksamheterna:

• Som utgångspunkt i strategisk verksamhetsplanering

• Som grund för dialogen mellan matgäster, vårdnadshavare, rektorer, 
pedagogisk personal, elevhälsa, politiska företrädare med flera 

• Som konkret resurs i den dagliga verksamheten

Detta är dokumentets huvudavsnitt: 

• Del 1: Specialkost

• Del 2: Anpassade måltider

• Del 3: Runt om måltiden  
– planering, intyg, logistik

Sist i dokumentet återfinns arbetsgruppens reflektioner kring behoven 
av fortsatt arbete, tillsammans med referensförteckning och en projekt-/
metodbeskrivning. 
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Del 1:  Specialkost

1.1  Inledning och bakgrund
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på 
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslig-
hetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har 
medicinskt behov har tillgång till säker kost. 

Detta dokument behandlar de vanligast förekommande anledningarna till 
barns/elevers behov av specialkost:

• Matallergi (även kallat födoämnesallergi)

• Celiaki

• Laktosintolerans

• Kontaktallergi

• Korsreaktioner

• Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner

Figur 1: Lagstiftning och ansvar rörande specialkost i förskola och skola. 

§ Skollagstiftning

Ansvar: 
Rektor

§ 
Hälso- och  

sjukvårdslag- 
stiftning

Ansvar:  
Elevhälsan

§ 
Livsmedels- 
lagstiftning

Ansvar: 
Måltids- 

verksamheten

§ Diskriminer- 
ingslagstiftning

Ansvar: 
Rektor

Fördjupning

Om säker specialkost: 
• ”Offentlig säker mat.” Branschriktlinjer med fakta och råd utgivna av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) våren 2019: http://www.offentligsakermat.se/
• ”Bra måltider i förskolan.” Råd från Livsmedelsverket, uppdaterade 2016: https://www.livsmed-
elsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
• ”Bra måltider i skolan.” Råd från Livsmedelsverket, uppdaterade 2018: https://www.livsmedels-
verket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/

§ Arbetsmiljö- 
lagstiftning

Ansvar: 
Rektor

Specialkost

http://www.offentligsakermat.se/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
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• Den som är ansvarig för elevers arbetsmiljö, vanligtvis rektor, ska göra 
en anmälan om det inträffade till Arbetsmiljöverket.

• Den som är ansvarig för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, vanligt-
vis måltidsansvarig, ska göra en anmälan om det inträffade till kommu-
nens miljö- och hälsoinspektör.

Kommunen eller den enskilda huvudmannen anpassar ansvarsfördelningen 
efter sin organisation. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och 
arbetsfördelning mellan skolledning och den som ansvarar för mat och målti-
der i förskolan eller skolan.2

1.2  Matallergi
Vid matallergi3 reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg, fisk, 
spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö. 
Dessa livsmedel kan orsaka allvarliga såväl som milda symtom. Den individu-
ella känsligheten varierar. 

Studier har visat att eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett 
lägre energiintag med negativa effekter på barnets tillväxt.4 Det finns även 
studier som visat att barn och ungdomar med matallergi ofta upplever sig ha 
en sämre livskvalitet.5

Vissa matallergier tenderar att växa bort. Det gäller främst mjölk- och 
äggallergi. Vid två års ålder har knappt hälften av barnen vuxit ifrån sin 

2 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf
3 I detta dokument används konsekvent benämningen matallergi. En annan, synonym benämning är 
födoämnesallergi.
4 Robbins KA, et al.. Milkallergi is associated with decreased growth in US children. J Allergy Clin Immonuol 2014). 
5 Kansen HM, et al. The impact of oral food challenges for food allergy on quality of life: a systematic review. 
Peiatr Allergy Immunol 2018;1-11.

Rekommendationer | Specialkost, generellt

 ➔ Elever med konstaterat behov av specialkost upplever ofta ett stort utan-
förskap då de känner sig annorlunda. Specialkosten bör därför likna den 
ordinarie måltiden så mycket som möjligt och måltiden ska vara klar när 
eleven kommer till skolrestaurangen. 

 ➔ Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och 
att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av 
provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. 

1.1.1 Ansvar
Skyldighet att servera säker och näringsriktig mat också till elever med en 
konstaterad matallergi vilar på huvudmannen. Det är juridiskt prövat.

Den lagstiftning som kommer i fråga om något går fel i hanteringen av speci-
alkost är arbetsmiljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Vid inträffad 
incident råder anmälningsplikt.

I arbetsmiljölagstiftningen benämns vanligtvis den ytterst ansvariga för 
arbetsmiljön ”huvudman”. Huvudmannen har oftast lämnat över ansvaret för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet till förskolans eller skolans rektor.1

I livsmedelslagstiftningen kallas de fysiska eller juridiska personer som 
ansvarar för att kraven i regelverket uppfylls för ”livsmedelsföretagare”. 
Livsmedelsföretagaren har oftast lämnat över ansvaret till en måltidsansvarig.

Om fel i hanteringen av specialkost ger upphov till exempelvis en allergisk 
reaktion, innebär detta i praktiken att: 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf

Fördjupning

”Säker mat i förskola och skola.” Handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet:
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-ast-
ma-och-allergiforbundet

Fördjupning

Livsmedelsverket om olika allergier och om skillnaderna mellan dem: https://www.livsmedels-
verket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-astma-och-allergiforbundet
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19438109/saker-mat-i-forskola-och-skola-pdf-astma-och-allergiforbundet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet
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mjölkallergi och 85 % har gjort det innan skolåldern.6 7 Mot den bakgrun-
den är det därför viktigt att regelbundet undersöka om allergin vuxit bort. 
Rekommendationer rörande uppdatering av läkarintyg återfinns i det här 
dokumentets del 3.  

Noterbart är att allergivården står inför stora utmaningar, då det redan i nulä-
get finns få allergologer ute i landet och stora pensionsavgångar väntar inom 
de kommande åren. I dag utreds de flesta barn och unga av primärvården som 
inte har samma kunskaper om allergi som allergologer. Av den anledningen 
kan flexibilitet vara motiverat, exempelvis för de tidsfrister måltidsverksam-
heterna fastställer för när intyg senast ska vara inkomna eller uppdaterade. 

1.2.1 ”Spår av…” – nötter, ägg med mera
”Kan innehålla spår av…” beskrivs av Livsmedelsverket som en varnings-
märkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget saknas. I vissa 
produkter kan halterna av allergen vara obefintliga, i andra högre. Halterna i 
en och samma livsmedelsprodukt kan också variera över tid. 

Att utesluta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av” (eller motsvarande 
formulering) till samtliga matgäster, och inte enbart till de med matallergi, 
skulle medföra ett radikalt minskat utbud av livsmedel.  

Rekommendationer | ”Spår av…” – nötter, ägg med mera

 ➔ Livsmedel märkta ”kan innehålla spår av” kan användas till normalkosten. 

 ➔ Livsmedel med denna märkning ska däremot inte erbjudas matgäster som 
anmält allergi mot ämnet via kostintyg och som även i hemmet utesluter 
detta. 

 ➔ Eftersom känsligheten mot ett och samma allergen kan variera från individ 
till individ kan sjukvården göra individuella bedömningar.

6 Schoemaker AA, et al. Incidence and natural history of challenge-proven cow’s milk allergy in European children 
–EoroPrevall birth cohort. Allergy 2015; 70:963-72.
7 Elizur A, et al. Natural course and risk factors for persistence of IgE mediated cow’s milk allergy. J Pediatr 2012; 
161:482-7.
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Rekommendationer | Luftburen äggallergi

 ➔ Anpassning kan vid behov göras så att barnet/eleven vid måltid kan sitta 
vid ett bord där maträtter innehållande ägg inte serveras. 

 ➔ Det är inte motiverat att helt sluta servera ägg i förskolan/skolrestaurangen.

1.2.2.2 Luftburen fiskallergi 

Luftburen fiskallergi är ovanligt. En reaktion kan uppstå om den allergiska 
personen befinner sig i nära anslutning till stekning som görs i stekpanna 
eller på stekbord. 

Vid servering av fisk som tillagats i ugn i ett modernt restaurangkök med 
fläktar sprids inte allergenet i omgivande luft till restaurangen. 

Rekommendationer | Luftburen fiskallergi

 ➔ Anpassning kan vid behov göras så att eleven/barnet vid måltid kan sitta 
vid ett bord där fisk inte serveras. 

 ➔ Det är inte motiverat att sluta servera fisk i förskolan/skolrestaurangen.

1.2.2.3 Luftburen jordnötsallergi

Den senaste forskningen har visat att allvarlig luftburen jordnötsallergi inte 
förekommer.8 9 Jordnötsproteiner är inte luftburna i sådan utsträckning att det 
leder till reaktioner i skolmiljö. 

En vanlig uppfattning är att svåra reaktioner och till och med dödsfall 
orsakade av jordnöt kan inträffa enbart vid exponering via luften eller vid 
hudkontakt. Det finns inom vetenskapen inget beskrivet dödsfall orsakat av 
enbart luftburen jordnötsexponering. Flera vetenskapliga studier visar istället 
på inga, eller mycket lindriga, symtom. 

8 Greenhawt M. Envioronmental exposure to peanut and the risk on an allergic reaction. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2018,120:476-81e3.
9 Leornardi S, et al. Allergic reactions to foods by inhalation in children. Allergy Asthma Proc 2014; 35: 288-94.

1.2.2 Luftburen allergi
Luftburen allergi innebär att immunförsvaret reagerar på luftburna allerge-
ner. Det är mycket ovanligt och känsligheten varierar. Trots att allergin är 
ovanlig är den viktig att nämna, då den kan vara starkt begränsande för den 
enskilda individen och därigenom också för andra i verksamheten. Till följd 
av bristande kunskaper och stor oro inför luftburen allergi är det vanligt 
med krav på mer långtgående säkerhetsåtgärder än vad som egentligen är 
nödvändigt.

Rekommendationer | Luftburen allergi, generellt

 ➔ Barn/elever med luftburen allergi ska ha kontakt med allergiläkare för att 
göra provokation och ställa diagnos. 

 ➔ Eventuella anpassningar i måltidsmiljön genomförs när en allergisk reak-
tion på det luftburna livsmedlet påvisats via provokation.

 ➔ När läkarintyg finns för luftburen allergi ska skolan upprätta rutiner för hur 
situationen ska hanteras.

1.2.2.1 Luftburen äggallergi

Vid servering av äggprodukter som tillagas i ett modernt restaurangkök med 
fläktar sprids inte äggallergen i omgivande luft. Kokta ägg som skivats och 
lagts upp på fat sprider inte heller allergen till omgivande luft. 

Vid vispning av äggsmet kan partiklar av ägg spridas i den mycket nära 
omgivningen. På grund av utspädningseffekter ska dessa partiklar dock inte 
kunna förekomma i sådan koncentration att svåra symtom uppstår, inte ens 
vid svår äggallergi.

Fördjupning

Livsmedelsverket om det i sammanhanget relevanta begreppet ”fri från”: https://www.livsmed-
elsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/
glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/glutenfria-laktosfria-och-andra-fri-fran-livsmedel/
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1.3  Celiaki
Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång. Barn/
elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla sin 
hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.

Allvaret i celiaki tenderar att underskattas då sjukdomen ibland kallas ”glu-
tenintolerans”. En benämning som – helt felaktigt – antyder att små mängder 
gluten skulle kunna tolereras.

Rekommendationer | Celiaki

 ➔ Strikt glutenfri kost ska serveras.

 ➔ Var uppmärksam på att även små mängder av gluten kan bryta ned tarm-
luddet och orsaka stora besvär för individen.

1.4  Laktosintolerans
Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner 
laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt. 

Total avsaknad av laktas vid födelsen är ytterst ovanlig och debuterar så fort 
barnet börjar äta bröstmjölk eller laktosinnehållande bröstmjölksersättning.10  
Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt.11

De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0-7,5 g laktos per dag, vilket 
motsvarar den mängd som finns i 1,0-1,5 dl mjölk. 

Definitioner för benämningarna ”laktosreducerad” och ”låglaktos” baseras på 
den nordiska rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557. 

I Sverige får ett livsmedel kallas laktosreducerat eller låglaktos om 
laktoshalten reducerats till en nivå som inte överstiger 1 g per 100 g 

10 Läkartidningen nr 5, 2012-01-31
11 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/
allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos

Rekommendationer | Luftburen jordnötsallergi

 ➔ Jordnötsallergi kan i sig vara mycket allvarlig, men då vetenskapliga belägg 
för allvarlig luftburen jordnötsallergi saknas behöver inga specifika åtgär-
der vidtas avseende kontamination via luften.

 ➔ OBS: Notera att ovanstående endast avser luftburen jordnötsallergi, inte 
jordnötsallergi generellt och inte heller allergi mot nötter och mandel. 
På grund av risken för allvarliga allergiska reaktioner är jordnötter ett av 
de livsmedel som inte ska förekomma i förskolor och skolrestauranger. Se 
vidare avsnitt 1.2.3 Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel.

1.2.3 Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och 
debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern. De växer vanligtvis inte bort och 
den allergiska reaktionen kan vara mycket allvarlig. Av den anledningen ska 
dessa livsmedel uteslutas i förskolor och skolrestauranger. 

Andra allergener så som mjölk, ägg och vete kan också de orsaka allvarliga 
allergiska reaktioner. Men då det i nämnda exempel handlar om närmast 
oumbärliga baslivsmedel utesluts de ändå inte generellt ur måltiden för alla 
matgäster, utan enbart för dem med allergi.

Rekommendationer | Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel

 ➔ Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte 
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i 
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om 
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. 

 ➔ Trots att nämnda livsmedel inte används i förskolan eller skolans kök ska 
allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i syfte att möjliggöra hänsyn 
till ”spår av...”-märkningar.

 ➔ För att säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och 
mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. 

 ➔ Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på 
rektor.  

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos
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konsumtionsfärdig vara. I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas 
med en metod som har en detektionsgräns på 0,01 g per 100 g.

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas redovisar inte laktosinnehållet separat. 
För att fastställa mängden laktos i en måltid kan istället mängden disackari-
der beräknas.

1.4.1 Tumregel: 2-gramsgränsen
I syfte att skapa en tydlig tumregel för servering av måltider med lågt laktos-
innehåll, utformad för praktisk användning i måltidsverksamheten, lanserar 
rekommendationerna begreppet ”2-gramsgränsen” rörande laktosintolerans. 

2-gramsgränsen innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt 
får uppgå till max 2 g. Dryck är ej inräknad. Observera att individuella faktorer 
styr portionsstorleken. 

Rekommendationer | Laktosintolerans

 ➔ Om normalkosten ligger under 2-gramsgränsen behöver ingen specialkost 
erbjudas.

 ➔ Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen ska laktosintoleranta 
matgäster erbjudas ett måltidsalternativ som ligger under 2-gramsgränsen.

 ➔ Minskning av portionens laktosinnehåll till under 2 g kan ske genom att 
enskilda komponenter i normalkosten byts ut. Exempel på mjölkrika kompo-
nenter är stuvningar och såser.

 ➔ Exempel på mjölkrika rätter som i regel ligger över 2-gramsgränsen är 
pannkakor, risgrynsgröt, lasagne, potatisgratäng och redda soppor.

 ➔ Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av laktosintole-
rans annat än i undantagsfall.

 ➔ Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är kon-
takt med primärvården nödvändig. Detta för att säkerställa rätt diagnos, då 
minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans 
orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom.

 ➔ Ovanstående rekommendationer gäller inte för matgäster hos vilka kom-
plett avsaknad av laktas konstaterats. Dessa erbjuds specialkost fri från 
komjölksprotein (det vill säga helt mjölkfri kost). 
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Citronsyra
Varför vissa personer reagerar på citronsyra är en omdiskuterad fråga som 
hittills inte kunnat besvaras av forskningen. Livsmedelsverket konstaterar att 
det inte är möjligt att vara allergisk mot citronsyra, eftersom man vid allergi 
reagerar på proteiner och citronsyra är inte ett protein.12 

Rekommendationer | Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner

 ➔ Vid lindrig överkänslighet räcker det att plocka bort det aktuella livs-
medlet från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött om munnen. 
Livsmedlet behöver inte ersättas med annan produkt.

 ➔ Vid överkänslighetsreaktion som misstänks vara orsakad av citronsyra ska 
vårdnadshavare ta kontakt med sjukvården.

12 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra

1.5  Övrigt: kontaktallergi, korsreaktio-
ner, överkänslighet

1.5.1 Kontaktallergi
Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men 
är mycket ovanligt.

Rekommendation | Kontaktallergi

 ➔ För att minska riskerna för en reaktion krävs att tydliga rutiner tas fram och 
anpassas till varje enskilt fall.

1.5.2 Korsreaktioner
Korsreaktioner kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos 
överkänsliga personer. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med polle-
nallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter och stenfrukt och 
råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras under pollen-
säsongen. Korsallergier ger sällan allvarliga besvär.

Rekommendation | Korsreaktioner

 ➔ Barn/elever med svåra korsallergiska besvär ska notera detta som allergen 
på inlämnat kostintyg.

1.5.3 Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
Vissa livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär, kan ge en för-
sämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad runt 
munnen. Dessa reaktioner är inte allergi. 

Fördjupning

Fördjupade kunskaper om korsallergi: https://www.astmaochallergilinjen.se/allergi/korsallergi/ 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra
https://www.astmaochallergilinjen.se/allergi/korsallergi/
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Figur 2: Lagstiftning och ansvar rörande anpassade måltider.  
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Del 2:  Anpassade mål tider

2.1  Inledning och bakgrund
Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för 
att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva 
maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön. 

Förskolan och skolan får inte – och ska givetvis inte – diskriminera något barn 
eller elev. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 

2.1.1 Vad räknas som en anpassad måltid?
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar 
för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utveck-
lingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i 
den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF).

Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska 
ställningstaganden och religion. 
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Rekommendationer | Anpassningar av religiösa skäl

 ➔ Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella 
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. 

 ➔ Trossamfund som inte bedöms tillhöra någon av de fem världsreligionerna 
sorterar under ”politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar” 
(se föregående sida).

 ➔ Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid.

2.3  Anpassningar vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom 
autismspektrumet har problem med mat och situationer kring måltider. Det 
kan finnas flera orsaker till problemen och det är viktigt att dessa utreds 
noga. Det är viktigt att i samverkan hitta en strategi som fungerar väl både för 
barnet/eleven och för måltidsverksamheten. 

För att undvika att berättigade behov av måltidsanpassningar med tiden 
utvecklas till mer godtycklig efterfrågan på ”önskekost” är det viktigt att det 
kontinuerligt förs en dialog mellan föräldrar, måltidsverksamhet, elevhälsa 
och rektor genom dialogmöten. 

Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att glutenfri kost skulle lindra 
symtomen vid ADHD.

Rekommendationer/förslag till arbetsmodell | Anpassningar vid NPF 

 ➔ Genom regelbundna dialogmöten mellan föräldrar, måltidspersonal, elev-
hälsa och rektor säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring individens/mat-
gästens behov. 

 ➔ Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så varie-
rad och näringsriktig måltid som möjligt. 

 ➔ Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis 
med utgångspunkt i den befintliga matsedeln. 

Konkreta exempel på anpassade måltider:

• Anpassning av religiösa skäl, t.ex. kosher, halal, minus fläsk

• Anpassning av etiska skäl, t.ex. vegetariska koster, vegankost

• Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens

• Separering: ordinarie kost där komponenterna är uppdelade

• Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett 

• Kost vid selektivt ätande

• Anpassning i måltidsmiljön

2.1.2 Ansvar
I skolan är det rektor som med stöd av den medicinska elevhälsan ansvarar för 
bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och uppsatta mål. 

I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke ta kontakt med barnhälsovår-
den för samverkan och dialog.

2.2  Anpassningar av religiösa skäl
Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som av religiösa 
skäl avstår från vissa livsmedel kan vara diskrimineringsgrundande.

Definition av religion 
Med religion avses i dessa rekommendationer de fem världsreligionerna; 
kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. 

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till 
de fem världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.13 

13 http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1

http://t.ex
http://t.ex
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/#1
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Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost

 ➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller special-
kost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det.

 ➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel 
erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller 
myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande rekommenda-
tionerna längre ned på sidan. 

 ➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i diskrimineringslagstift-
ningen, ska inte erbjudas.

 ➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och mål-
tidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa matgäs-
tens möjligheter till välinformerade val.

Vegankost
 ➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare och 

elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att kom-
plettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt 
näringsintag.14

 ➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering 
av vegankost till små barn.

 ➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, och 
tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen infor-
meras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi erbjuder 
vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte använder 
näringsberikade livsmedel”. 

14 Bra mat i skolan, sid 22, Livsmedelsverket

 ➔ Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker 
komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel.

 ➔ Vid behov ska i sista hand en helt individanpassad måltid erbjudas.

2.4  Anpassningar av etiska och övriga skäl
Utöver anpassningar av religiösa skäl och på grund av neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF), förekommer önskemål om olika avvikelser från 
normalkosten av en rad andra anledningar. Till de vanligaste hör vegankost 
och – vilket i många måltidsverksamheter traditionellt räknats som kostavvi-
kelse – vegetarisk kost. 

Andra exempel är glutenfri kost utan fastställd celiakidiagnos, LCHF-kost, 
kost utan E-nummer samt kost med endast svenskt kött och kyckling. 
Gemensamt för dessa exempel på kostpreferenser är att de i första hand 
grundas i personlig övertygelse och att de som regel är självordinerade. 
Diskrimineringslagstiftningen ger inget stöd för denna typ av kostpreferenser.

Att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket 
innebär stora fördelar för både hälsa och klimat. Kost & Näring förordar en 
flervalsbuffé i skolrestaurangerna där bland annat lakto-ovo-vegetarisk kost 
erbjuds dagligen. Lakto-ovo-vegetarisk kost ska definieras som normal-
kost, och inte som anpassad måltid eller specialkost. Flervalsbuffén ökar 
möjligheten för matgästen att själv komponera sin lunch. En fördjupning 
kring flervalsbuffé återfinns i avsnitt 3.1 Flervalsbuffé. 

2.4.1 Vegankost
Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. 
För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda kunska-
per och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan komma att 
behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. 

Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget 
saknas.
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 ➔ Placering av maträtterna i serveringsdisken ska göras med utgångspunkt i 
att undvika kontaminering. 

 ➔ Matgästerna ska informeras om att inte använda samma redskap för olika 
maträtter. 

 ➔ Om någon spiller från en maträtt till en annan ska köket kontaktas. 

 ➔ Vid servering till yngre elever bör en pedagog finnas med för att säkerställa 
att eleven får rätt mat.

 ➔ Elever med svåra allergier ska avrådas från att ta mat från flervalsbuffé. 

3.2  Intyg
Intyg delas upp i två kategorier: läkarintyg/journalutdrag respektive kost-
intyg, det vill säga intyg utställda till måltidsverksamheten i syfte att säker-
ställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda specialkost och anpassade 
måltider. 

Integritet och GDPR
Känsliga personuppgifter, dit läkarintyg, journalutdrag och kostintyg räknas, 
ska förvaras och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) samt GDPR-förordningen.

För att underlätta GDPR-hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i 
samband med inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 
måltidsverksamheten. 

Del 3:  Runt om  målti den  
– planering, intyg, log istik

De offentliga måltider som dagligen serveras landets barn/elever i allmän-
het – och specialkoster och anpassade måltider i synnerhet – är resultatet 
av en lång och inte sällan komplex måltidskedja, med en mängd involverade 
aktörer.

Denna del av dokumentet fokuserar på ”allt runtomkring” det faktiska tillhan-
dahållandet av specialkost och anpassade måltider, det vill säga på de områ-
den som definierar förutsättningarna för det som i förlängningen blir till mat 
och måltider avsedda för den enskilda matgästen. 

3.1  Flervalsbuffé
Med flervalsbuffé ökar matgästens möjligheter att själv komponera sin 
måltid, vilket i sin tur kan minska behovet av specialkoster och anpassade 
måltider generellt. I skolrestaurangerna, men däremot inte i förskolans 
måltidsmiljö på grund av barnens låga ålder, förordar Kost & Näring därför 
flervalsbuffé som dagligen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost. 

Rekommendationer | Flervalsbuffé 

 ➔ I flervalsbuffén bör även en grönsaksbuffé ingå, med 4-8 komponenter där 
minst en innehåller vegetabiliskt protein, exempelvis i form av baljväxter. 

 ➔ För att säkerställa matgästens möjligheter att göra säkra och/eller välinfor-
merade val ska tydlig uppmärkning ske av rätter och måltidskomponenter.
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 ➔ För äldre elever bör befintliga läkarintyg förnyas vartannat år.

 ➔ För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas varje år. 

 ➔ Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om förny-
else av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom. 

 ➔ Vid behov kan lokala variationer på intygskrav utarbetas i samråd med 
vården. 

 ➔ Under den tid barnet/eleven är under utredning ska önskad specialkost/
måltidsanpassning erbjudas.

 ➔ Måltidsverksamheten bör generellt inta en ödmjuk hållning inför det 
faktum att utredning och andra kontakter med vården kan ta lång tid.

 ➔ Av praktiska skäl kan utdrag ur journal skrivna av läkare likställas med 
läkarintyg. 

* Matallergi som inte är livshotande men som leder till sänkt livskvalitet, presta-
tionsförmåga och närvaro (t.ex. astma, magsmärtor, diarré, illamående, nässelut-
slag, klåda, eksem, huvudvärk, andningssvårigheter).

** Med egenvårdsplan avses i detta sammanhang en individuell, skriftlig plan 
framtagen av behandlande läkare.

3.2.2 Kostintyg
För specialkoster och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för att 
säkerställa en korrekt hantering i köket. Kostintyget fylls i av vårdnadshavare 
eller myndig elev.  

Rekommendationer | Kostintyg 

 ➔ Kostintyg ska förnyas regelbundet, förslagsvis vid läsårsstart och i samband 
med konkreta förändringar. 

 ➔ För att få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i 
hemmet äta enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare intygar att så är 
fallet.

 ➔ Specialkost och anpassade måltider lagas endast på upphandlade 
livsmedel.

 ➔ Måltidsverksamheten ska delge rektor, elevhälsa och berörda pedagoger 
kostintyget för kännedom.
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3.2.1 Läkarintyg/journalutdrag
Det finns i dagsläget inget lagrum för att kräva läkarintyg för specialkost, 
utan det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att den mat som serveras är säker. 

Vården kan bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera. 
Detta gäller exempelvis allergier och celiaki. När det gäller exempelvis lakto-
sintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera objektivt och därmed kan 
vården inte heller skriva intyg om tillståndet.15

Viktigt att notera är att exempelvis mjölk- och äggallergi växer bort under de 
första åren hos en majoritet av de drabbade. För att undvika att specialkost 
i onödan tillhandahålls för allergier och tillstånd som hunnit växa bort är 
därför regelbunden uppföljning av central betydelse. Såväl för individen som 
för måltidsverksamheten. 

Rekommendationer | Läkarintyg/journalutdrag

 ➔ För barnets/elevens bästa är det av yttersta vikt att misstanke om sjukdom 
alltid utreds av läkare.

 ➔ Läkarintyg ska begäras åtminstone vid följande diagnoser: 

•  Svår matallergi med akut allergisk reaktion (egenvårdsplan**)

•  Funktionsnedsättande matallergi* (egenvårdsplan**)

• Multiallergi (egenvårdsplan**)

• Luftburen matallergi 

• Celiaki

 ➔ Efter fastställd diagnos ska regelbundna uppföljningar genomföras av 
vården.

 ➔ Fokus ska vid uppföljning ligga på hur allergin eller överkänsligheten 
utvecklats, inklusive om den minskat eller helt försvunnit – och inte på att 
endast förnya själva läkarintyget.

15 Innehåll hämtat från Västra Götalandsregionens dokument ”Angående intyg om laktosintolerans”: 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/
nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/

http://t.ex
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/nyheter---vardval-vardcentral/angaende-intyg-om-laktosintolerans/
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 ➔ Måltidsverksamheten rekommenderas att föra statistik över antalet special-
koster och anpassade måltider som tillagas, för att kunna jämföra behoven 
över tid. Ett förslag till statistikblankett finns tillgängligt för nedladdning 
via Kost & Närings hemsida.16 

3.3  Specialkost eller anpassad måltid 
för pedagoger och andra vuxna
Rätt till specialkost och/eller anpassad måltid kan finnas för pedagoger och 
andra vuxna i förskolan/skolan. 

Rekommendationer | Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och 

andra vuxna 

 ➔ Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost och/
eller anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna.  

 ➔ Vuxna som äter i förskolan eller skolrestaurangen men utan att detta sker 
inom ramen för pedagogiska måltider eller annat ansvar som ingår i tjäns-
ten, ska som huvudregel inte erbjudas specialkost eller anpassad måltid.

 ➔ Undantag kan göras fall då den aktuella avvikelsen hos den vuxne redan 
förekommer som specialkost eller anpassad måltid i barn-/elevgruppen.

3.4  Indragen rätt till specialkost och/
eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas 
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta 
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnytt-
jande. Mot den bakgrunden kan sanktioner i vissa fall vara motiverade. 

16 https://www.kostochnaring.se/specialkostsammanstallning

https://www.kostochnaring.se/specialkostsammanstallning
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Rekommendationer | Indragen rätt till specialkost  

och/eller anpassad måltid 

 ➔ Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen spe-
cialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, ska tillhanda-
hållandet av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.

 ➔ I samband med detta ska måltidsverksamheten informera vårdnadshavare 
och rektor/elevhälsa om den vidtagna åtgärden. 

 ➔ Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.

3.5  Utbildning och kompetens
Det är inte enbart den kökspersonal som tillhandahåller specialkost och 
anpassade måltider som behöver utbildning. Behovet finns också för serve-
ringspersonal och pedagoger, i syfte att säkerställa att hela kedjan fram till 
matgästen fungerar. 

Bristande kompetens ökar risken för fel och kontaminering i samband med 
tillagning och servering av lunch och mellanmål, liksom vid utflykter och 
andra aktiviteter som involverar mat och dryck.

Rekommendationer | utbildning och kompetens

 ➔ All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost 
och/eller anpassade måltider ska ha utbildning på området.

 ➔ Kunskaperna ska uppdateras kontinuerligt genom fortbildning.
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Projektbeskrivning
Upprinnelsen till det som senare skulle mynna ut i de nationella rekommen-
dationer som finns samlade i detta dokument var en önskan från Kost & 
Närings medlemmar om ett verktyg att använda i bedömningar om rätten till 
specialkost och anpassade måltider. 

Då – 2017 – liksom nu rådde osäkerhet inom måltidsverksamheterna kring 
gällande lagstiftning, och nationell vägledning saknades. 

Sedan en motion om att utarbeta gemensamma, nationella rekommendatio-
ner antagits vid Kost & Närings årsmöte samma år tilldelades föreningens 
fokusgrupp Förskola och skola uppdraget. 

Arbetet inleddes med att etablera kontakt och inventera synpunkter från 
myndigheter, branschorganisationer, Kost & Närings medlemmar samt från 
intresseorganisationer. 

Fokusgruppen fick också ta del av uppföljningsverktyget Skolmat Sveriges 
insamlade data på området, från de skolor som använder deras tjänst. Från 
läsåret 2016/17 har 458 svar bearbetats och analyserats, och från läsåret 
2017/18 har ytterligare 420 svar. Fokusgruppen har även genomfört 72 inter-
vjuer med måltidsansvariga från hela landet. 

I tillägg till detta har fokusgruppen också tagit del av resultaten från 
Livsmedelsverkets undersökning om olika myndigheters syn på sina över-
gripande skyldigheter rörande specialkost och anpassade måltider, utifrån 
gällande styrdokument. Undersökningen genomfördes hösten 2018 och 

Avslutning

Fortsatt arbete och framtida behov
Under arbetet med rekommendationerna har vi i Kost & Näring kunnat 
konstatera att lagtext saknas angående rätten till specialkost och anpassade 
måltider. Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och diskrimi-
neringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till specialkost/anpas-
sad måltid. 

För att säkerställa likvärdig och rättssäker hantering i skolrestauranger och 
förskolor, oavsett var i landet matgästen bor, behövs vägledning. Vi ser ett 
behov av att Livsmedelsverket, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen 
och Socialstyrelsen gemensamt tar fram en juridisk tolkning för rätten till 
specialkost och anpassad måltid. Det skulle även underlätta om specialkost/
anpassade måltider ingick som en naturlig del i vägledningen för elevhälsan.

Kost & Närings arbetsgrupp har under arbetets gång stått i kontakt med ett 
flertal viktiga aktörer inom området. En förteckning över de myndigheter, 
organisationer och nyckelpersoner som ingått i projektets referensgrupp 
återfinns i inledningen. 

Aktörerna har bekräftat vikten av samsyn och förstår behovet av rekommen-
dationerna. De ställer sig också positiva till fortsatt samverkan i syfte att 
framöver utveckla rekommendationerna vidare.

Utöver de aktörer som ingått i referensgruppen och som presenteras i början 
av dokumentet, har fokusgruppen också stått i kontakt med Karolinska 
Institutet, Riksföreningen för skolsköterskor, Skolverket och Socialstyrelsen. 
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Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna vars  
medlemmar utgörs av kostchefer, måltidschefer och andra som 
planerar, leder och utvecklar de offentligfinansierade mål-
tidsverksamheterna inom skolan, vården och omsorgen.  
Vi kämpar för rätt förutsättningar och en jämn, hög kvalitet på 
de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – 
som våra medlemmar och andra kollegor ansvarar för.  
Varje vardag, över hela landet. 

Följ vårt arbete på:
www.kostochnaring.se

riktade sig till Diskrimineringsombudsmannen, Skolverket, Skolinspektionen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. 

Avslutningsvis vill fokusgruppen rikta ett särskilt tack till skolöverläkare 
Kristina Georgiev i Kristianstad, som inte bara ingått i referensgruppen 
och bistått med värdefulla synpunkter under arbetets gång, utan dessutom i 
inledningsskedet förmedlat kontakt till ett flertal av de organisationer som 
senare kommit att ingå i referensgruppen.

Samtliga foton i dokumentet är tagna av Kost & Näring i Änglandaskolans 
skolrestaurang, Örebro kommun, i januari 2020.
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För Sveriges viktigaste måltider.
www.kostochnaring.se
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Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 2020/01274  

Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Martin 
Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige gällande 
striktare regler för specialkost inom skolan. Motionen påpekar vikten av att näringsrik 
mat av god kvalitét serveras i våra skolor, bland annat för att eleverna ska kunna 
prestera bra resultat. Motionen framhäver även att specialkosten innebär en merkostnad 
som idag serveras utan kravställning på uppvisande av allergiintyg eller läkarintyg. 
 
Motionen föreslår att verksamheten ska ha krav på läkarintyg för att servera specialkost, 
att vegetarisk kost ska erbjudas matgäster som alternativ till fläskkost, ritualslaktat kött 
eller blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av 
berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 att skicka motionen på remiss till Barn och 
utbildningsnämnden och till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och gymnasiet lämnar sina synpunkter 
på motionen i barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 324 Motion från SD om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Motion från SD om striktare regler för specialkost inom skolan 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande  
”att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg  
att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller 
ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat 
att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt 
kosttillskott inte skall serveras” 
Bjarne Rehnberg (UP): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande   
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna  
Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förslaget i handlingarna.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 21 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att motionen anses besvarad i och med att en arbetsgrupp redan är tillsatt där denna 
fråga ingår i utredningsuppdraget   
  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-02-23 
Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-02-23 
Kommunfullmäktige  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasieskola  
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-01-28 Dnr BUN 2020/01274 

  
 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Martin Pettersson 

(SD) och John Alexandersson (SD) om striktare regler för 

specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige gällande 
striktare regler för specialkost inom skolan. Motionen påpekar vikten av att näringsrik 
mat av god kvalitét serveras i våra skolor, bland annat för att eleverna ska kunna 
prestera bra resultat. Motionen framhäver även att specialkosten innebär en merkostnad 
som idag serveras utan kravställning på uppvisande av allergiintyg eller läkarintyg. 
 
Motionen föreslår att verksamheten ska ha krav på läkarintyg för att servera specialkost, 
att vegetarisk kost ska erbjudas matgäster som alternativ till fläskkost, ritualslaktat kött 
eller blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av 
berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 att skicka motionen på remiss till Barn och 
utbildningsnämnden och till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och gymnasiet lämnar sina synpunkter 
på motionen i barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.   
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 324 Motion från SD om striktare 
regler för specialkost inom skolan 
Motion från SD om striktare regler för specialkost inom skolan 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att motionen anses besvarad i och med att en arbetsgrupp redan är tillsatt där denna 
fråga ingår i utredningsuppdraget  
 
 
  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-01-28 Dnr BUN 2020/01274 

  
 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallas kommunala förskoleverksamhet har i många år arbetat med måltids-
pedagogik, och har ett stort antal måltidspedagoger, både bland pedagogisk personal 
och bland verksamhetens kockar. Måltiden är viktig i verksamheten och vilar bland 
annat på: Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan” som grundas på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag 
till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja bra matvanor. 
 
När det gäller specialkost är kravet på läkarintyg för barn 1-5 år problematiskt. 
Vårdnadshavare tillsammans med BVC behöver ibland prova ett par veckor med 
glutenfri kost eller andra variationer i kosten, för att utesluta eller bekräfta något som 
sedan kan komma att hanteras med läkarintyg.   
 
Det är av stor vikt för grundskolan och gymnasieskolan att eleverna erbjuds mat av god 
kvalitet och med näringsriktigt innehåll. Det är kostenheten inom samhällsbyggnads-
förvaltningen som har uppdraget att se till att Uddevallas skolmåltider svarar mot 
nationellt ställda krav som regleras av Livsmedelverket.  
 
Kommunen har för närvarande en verksamhetsövergripande arbetsgrupp som hanterar 
och planerar implementering av Livsmedelsverkets ”Kost & Närings nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Målet 
med arbetsgruppen är att under 2021 få större klarhet i ansvarsfördelningen mellan barn 
och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt de frågor som 
berörs i Sverigedemokraternas motion.    
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) 
om striktare regler för specialkost inom skolan 
Sammanfattning 

Diskussionen handlar mycket om att förslaget är motsägelsefullt - vilka ska få vara mätta och 
glada hela dagen? Många saker i motionen är redan uppmärksammade, så mycket handlar nog 
om att veganer, muslimer och judar skall “diskrimineras”. 
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget. 

 

Motiveringen lyder: Vi stödjer serveringen av en skolmåltid som följer 

livsmedelsverkets måltidsmodell vilket på sikt främjar elevernas hälsa och välmående. Men den 

presenterade motionen verkar handla om allt annat än detta. Det är absolut positivt att servera 

vegetarisk kost istället för köttbaserat, då kött har betydligt större koldioxidavtryck, dock när detta 

gäller alla och inte bara vissa specifika grupper. 

 

Det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina religioner. Vidare är 

det viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att äta kost som innehåller 

mejeriprodukter. Vi väljer därför att avslå motionen i sin helhet. 

 
 



 2020-11-12 

 
Motion – Mätt och glad hela dagen  

 
Maten och måltiderna har stor betydelse för elevernas välmående och trivsel. 
Mätta och glada elever orkar hela skoldagen och presterar därför ett bättre resultat. 
  
Vid planering av måltider bör därför Livsmedelsverkets måltidsmodell vara 
utgångspunkten för att främja samsynen på hälsa, kvalité, hållbarhet, säkerhet, trivsel 
och pedagogiska aspekter. Vi bör därför inte längre tillåta servering av mat som är så 
näringsfattig att den förutsätter att elever själva tar med sig kosttillskott i tablettform. 
 
Vi menar på att Uddevalla kommun har ett ansvar att servera näringsrik mat av god 
kvalité och att detta ansvar är överordnat den enskildes smaklökar.  
Det serveras idag otaliga rätter med specialkost helt utan kravställan på uppvisande av 
allergiintyg/läkarintyg.  
 
Då specialkosten innebär en merkostnad kan vi rimligen inte lägre tillåta att lärare och 
elever fyller i blanketter om specialkost med anledning av att de ”inte gillar fisk” och 
därmed förväntar sig annan mat när fisk står på matsedeln. 
 

 
Vi Sverigedemokrater föreslår därför: 

 
att   specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg. 
 

att   vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkost och/eller  
        ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat.  
 

att   vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel  
        samt kosttillskott inte skall serveras. 
 
 
 

 
 
 

Uddevalla 2020-11-12   
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Martin Pettersson (SD)   John Alexandersson (SD)  
Gruppledare    Ledamot 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2021/00013  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 28 februari 2021 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2021-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 
ett år sedan i kommunfullmäktige.       
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2021 fanns 12 ej avgjorda 
motioner samt 5 ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-02-28 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-02-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-03-01 Dnr KS 2021/00013 

  
 

Handläggare 

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

 

Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 

den 28 februari 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta anmälas till fullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 
 
I förteckningar daterade den 2021-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 
ett år sedan i kommunfullmäktige.       
 
Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2021 fanns 12 ej avgjorda 
motioner samt 5 ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än 1 år.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2021-02-28 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-02-28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Berörda handläggare kommunledningskontoret 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 

 

1(3) 
 

2021-02-28 
 

  

Ärendeförteckning 
Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2021/00106 

2021-02-10 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa 
en avgift på Landbadet 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden. 

KS 
2020/00774 

2020-12-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om 
striktare regler för specialkost inom skolan 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och båda 
nämnderna har svarat. 
Ungdomsfullmäktige har också yttrat 
sig. Kommunledningskontoret har 
handlagt ärendet och anmält det till 
kommunstyrelsens sammanträde i 
mars. 

KS 
2020/00773 

2020-12-09 Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att 
Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för civilkurage 

Kommunfullmäktige har remitterat 
ärendet till kommunstyrelsen. 

KS 
2020/00764 

2020-12-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 
att öka den medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt 
att anställa kommunala läkare 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

KS 
2020/00626 

2020-10-10 Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att ta fram 
rapport om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen  

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till kommunstyrelsen. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
 

 

2(3) 
 

2021-02-28 
 

  

 

 

Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2020/00556 

2020-09-09 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och 
Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens vårdstruktur  

Kommunfullmäktige remitterade 
motionen till socialnämnden. 

KS 
2020/00138 

2020-02-12 Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och 
Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning 

Kommunfullmäktige remitterade 
ärendet till socialnämnden, det 
kommunala rådet för äldre samt det 
kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Socialnämnden 
och det kommunala rådet för personer 
med funktionsnedsättning har svarat. 
 

KS 
2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktige remitterade 
motionen till kommunstyrelsen och 
det kommunala rådet för personer 
med funktionsnedsättning. Det 
kommunala rådet har svarat. 
Kommunledningskontoret har ärendet 
för handläggning. 

KS 
2019/00910 

2019-12-10 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 
avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige beslutade 
att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, det 
kommunala rådet för äldre och det 
kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
De kommunala råden har inkommit 
med svar. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
 

 

3(3) 
 

2021-02-28 
 

  

 

 

Nummer Datum då det 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00832 

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

Kommunfullmäktige beslutade 
remittera motionen till 
kommunstyrelsen.  

KS 
2019/00744 

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

Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till 
kommunstyrelsen.  

KS 
2019/00319 

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

Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat 
sig. Kommunledningskontoret har 
ärendet för handläggning 

 
 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
Kommunledningskontoret 

 

1(1) 
 

2021-02-28 
 

  

Ärendeförteckning 
Nummer Datum då ärendet 

väcktes i KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 
2019/00865 

2019-12-11 Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en 
visselblåsarenhet 

Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Kommuledningskontoret har 
handlagt ärendet och anmält det till 
kommunstyrelsens sammanträde i 
mars. 

KS 
2019/00848 

2019-12-11 Medborgarförslag om att genomföra en åtgärdsplan för att komma 
tillrätta med inlämnade tillbud på gator 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. Samhällsbyggnad har 
handlagt ärendet och anmält det till 
sammanträdet i mars. 

KS 
2019/00841 

2019-12-11 Medborgarförslag från Ulf Larsson om att spara energi och 
samtidigt öka trafiksäkerheten 

Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. 

KS 
2019/00708 

2019-10-09 Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och Hovhult Kommunfullmäktige delegerade till 
kommunstyrelsens att besluta i 
ärendet.  

KS 
2018/00397 

2018-06-13 Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs Festplats Kommunfullmäktige delegerade till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta 
i ärendet. 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2021/00181  

 

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 
Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2020. 
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 
yrkesrevisorernas (EY) utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 
  
Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020’ redovisas som bilaga 
avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 
styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas 
egna verksamhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida 
uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och 
budget/Årsredovisning 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Förslag till Årsredovisning 2020 
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020 
Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport av bokslut 2020-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 
övrigt godkänna Årsredovisningen för 2020 samt 
  
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2020. 
  
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-24 Dnr KS 2021/00181 

  
 

Handläggare 

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

 

Årsredovisning 2020 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2020. 
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 
yrkesrevisorernas (EY) utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 
 
Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020’ redovisas som bilaga 
avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 
styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas 
egna verksamhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida 
uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och 
budget/Årsredovisning 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Förslag till Årsredovisning 2020 
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2020 
Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport av bokslut 2020-12-31 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 
övrigt godkänna Årsredovisningen för 2020 samt 
 
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2020 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



ÅRSREDOVISNING
2020 
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Årsredovisningen är producerad av kommunlednings-
kontorets ekonomiavdelning, kommunikationsavdelningen
och Uddevalla kommuns tryckeri.

Omslagsbild:  
”Pärlor i Uddevalla kommun”
Foto: Linn Devenyi

Vinnare av Uddevalla 
kommuns tävling: 
Omslagsbild till Års-
redovisning 2020 för 
Estetiska programmet 
med inriktning Media 
Estetik på Uddevalla 
Gymnasieskola.

Linn Devenyi
Foto: Noomi Jacks
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Många drabbades av att nära anhöriga gick bort i 
förtid, och andra genom att själva genomgå en jobbig 
sjukdomsperiod. Alla fick förändra sitt sätt att leva 
genom begränsningar i det sociala livet och att verk-
samheter som normalt berikar livet har varit stängda 
eller kraftigt begränsade. Med både besöksförbud på 
våra äldreboenden och distansundervisning för många 
av våra elever så har verksamheterna haft mycket 
påfrestande arbetsförhållanden. Men bland annat tack 
vare en kompetent och lojal personal så har vi klarat 
våra uppgifter på ett förvånansvärt bra sätt. 

Vi ser tyvärr en ökning av både arbetslöshet och 
antalet varsel. Osäkerhet finns för hur detta kommer 
att påverka vår kommun långsiktigt. Kommunen har 
genomfört åtgärder för att försöka lindra den negativa 
påverkan för näringslivet bland annat genom återbetal-
ning av tillsynsavgifter.  

Den politiska turbulens som resulterade i en för-
ändring av majoritetsstyret var historisk i ett Udde-
vallaperspektiv, men märktes inte lika dramatiskt 

hos kommuninvånarna i stort. För första gången i 
Uddevallas historia ändrades styret under en pågående 
mandatperiod, och vi fick för första gången en block-
överskridande majoritet. 

I ett så turbulent år som vi har bakom oss är det 
svårt att bedöma hur det ekonomiska resultatet ska 
bli. Nu blev det väldigt bra utifrån ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Självklart kunde vi använt det utrymmet 
till att göra fler insatser under det jobbiga verksam-
hetsåret som vi haft. Nu väljer vi i stället att satsa på 
förtidsinlösen av pensionskostnader. Detta ger oss ett 
bättre utrymme i kommande år för mer bra service till 

våra kommuninvånare.  

Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande

2020 – ett turbulent år
Året 2020 var speciellt på många sätt. Coronapandemin är självklart det som 
dominerar vår minnesbild. 

4  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

Coronaskylt
Foto: Maria Rasmusson



Under året har befolkningen ökat med cirka 85 nya 
kommuninvånare. Befolkningsökningen var lägre än 
väntat och vi får gå så långt tillbaka som till tidigt 
2000-tal för att se samma takt i befolkningsutveck-
lingen. Detta beror framförallt på att utflyttningen 
har varit hög under hösten. Möjligheterna att lämna 
kommunen för studier på högskoleorter har ökat inte 
minst på grund av Coronapandemin och situationen på 
arbetsmarknaden. Inflyttningen har varit något lägre 
än väntat och invandringen har också varit låg jämfört 
med tidigare år. Positivt är ändå att födelsenettot blev 
större än vad prognosen visade. 

Jag vill tacka alla som har gjort stora insatser för att 
minska den allmänna smittspridningen i vårt samhälle 
för att skydda våra äldre och varandra. Hur vi kommer 
att påverkas av pandemin, de kommande åren, är svårt 
att uttala sig om men min bedömning är att Uddevalla 
kommun är väl rustat inför framtiden. 

Förutsättningarna för att Uddevalla ska växa är fort-
satt mycket goda och vi har stort behov av välfärdsin-
vesteringar de kommande åren. Strategisk samhälls-
planering blir än viktigare framöver, med tilltagande 
ekonomiska utmaningar, då vi både ska utveckla ett 
attraktivt och hållbart samhälle samt bibehålla och 
utveckla grundläggande standard för kvalitet inom 
skola, vård och omsorg.

Arbetet med att ta fram Uddevalla kommuns nya 
översiktsplan är i sitt slutskede. Att vi alla har en 
gemensam målbild och plan att utgå ifrån är oerhört 
viktig för att vi ska ta effektiva, långsiktiga och riktiga 
beslut för Uddevallas framtid. Först då kan våra 
verksamheter, näringsliv och föreningar, på riktigt, 
arbeta tillsammans för att utveckla Uddevalla till en 
robust, hållbar och attraktiv plats att leva och bo på. 
Det skapar trygghet för investerare och framtidstro hos 
uddevallaborna. 

Under året har kommunen arbetat intensivt för att 
skapa förutsättningar för utveckling av infrastrukturen. 
Goda resmöjligheter via järnväg är en av de viktigaste 

förutsättningarna för tillväxt och utveckling av vår 
arbetsmarknad. Vi fokuserar på ökad samverkan med 
de bohuslänska kommunerna för att gemensamt skapa 
bättre tillgänglighet för regionen och mellan länderna. 

Uddevalla kommun har arbetat fram en stadsut-
vecklingsvision i dialog och samarbete med näringsliv, 
föreningar och organisationer. Stadsutvecklingsarbetet 
handlar om att utveckla centrum och att flytta ham-
nens verksamheter västerut. Vi vill satsa på vår fina 
stad, ta hand om svårigheter som miljögifter, klimat- 
och översvämningsproblematik. I syfte att möjliggöra 
gemenskap och välmående vid våra vackra och vatten-
nära platser i Uddevalla.  

Vi satsar på samhällsfastigheter genom att planera 
för utbyggnad av vård- och omsorgsboendet i Rotviks-
bro samt att bygga nya förskolor och skolor i Ljung-
skile, Råssbyn och Skäret.

Inom stadsutvecklingen pågår dessutom ett intensivt 
arbete för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat 
sport- och idrottscentrum. Det vill säga en utveckling 
av området som helhet, tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen samt att bygga en helt ny 
simhall.

Ekonomiskt har kommunen under året 2020 uppnått 
sina finansiella mål och står relativt väl rustade inför 
framtidens investeringsbehov. Inom ramen för årets 
ekonomiska resultat har kommunen också avsatt cirka 
100 mkr i förtidsinlösen av pensionsavgifter. 

Avslutningsvis vill jag berätta att Uddevalla kom-
mun, med full kraft, satsar på digitalisering inom 
samtliga våra verksamheter. Vi har en målsättning att 

effektivisera och förenkla för våra 
invånare. Framtiden för vår kom-
mun ser ljus ut.

Peter Larsson
Kommundirektör

Uddevallas framtid ser ljus ut
Det är med stor tillförsikt, men också med hopp, som vi nu går in i år 2021.
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Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson



Foto: Agnes Hallberg. Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN



INLEDNING, ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Belopp i mkr där inget annat anges

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 2 130 2 107 2 080 1 995 2 018

Verksamhetens kostnader -5 115 -5 044 -4 929 -4 681 -4 491

Årets resultat 160 99 125 106 211

Soliditet (%) 31 31 32 32 33

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 21 19 18 18 17

Investeringar, netto 648 968 917 767 556

Sjävfinansieringsgrad (%) 67 56 48 80 75

Långfristig låneskuld 3 634 3 534 3 234 3 034 2 735

Medelantal anställda* (antal) 5 408 5 494 5 627 5 536 4 625

Belopp i mkr där inget annat anges

KOMMUNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Invånare (antal) 56 787 56 703 56 259 55 763 55 164

Kommunal skattesats (%) 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Verksamhetens intäkter 925 900 923 945 982

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 212 -4 136 -3 982 -3 801

Skatteintäkter och statsbidrag 3 664 3 484 3 325 3 228 3 034

Årets resultat 71 10 37 92 138

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster (%) 2,1 3,0 5,3 8,1 3

Skatteintäktsutveckling (%) 5,2 4,8 3,0 6,4 6

Soliditet (%) 28,5 27,9 29,5 30,9 31,8

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 14,6 12,2 12,1 12,3 11,1

Investeringar, netto 321 526 332 189 135

Sjävfinansieringsgrad (%) 46 45 46 150 143

Kommunens egna långfristiga låneskuld 403 220 7 44 0

Medelantal anställda* (antal) 4 700 4 739 4 875 4 798 4 625

’* Medelantal anställda beräknas utifrån årsarbetare (1700 tim/år) för Uddevalla kommun och (1920 tim/år) för övriga företag.

Uddevalla kommunkoncern redovisar ett resultat på 
160 mkr för verksamhetsåret. Det redovisade resul-
tatet för 2020 för kommunkoncernen är starkare än 
tidigare år. Det beror på fortsatt bra resultat från de 
kommunägda företagen samt att kommunen visar ett 
klart bättre resultat än budgeterat. Det budgeterade 
resultatet för kommunkoncernen var 104 mkr. Trots 
Coronapandemin och kommunens engångskostnader 

för inlösen av äldre pensionsförpliktelser (101 mkr) 
har budgeten klarats för året. 

Uddevalla kommunkoncerns finansiella utveckling 
har de senaste fem åren varit stark. Så även utveck-
lingen för kommunen som svarar för 84% av totala 
verksamhetens kostnader. Utvecklingen framöver är 
mer osäker med anledning av vikande befolkningsök-
ning och stora investeringsbehov. 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Uddevalla kommun information om förvaltningen av kommunen och den 
kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR Rekommendation 15 Förvaltningsberättelse. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och går att jämföra med riksdagen på central 
nivå. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utses ge-
nom allmänna val vart fjärde år.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ella frågor och av större vikt för kommunen, främst 
ärenden som rör:

• Mål och riktlinjer för verksamheten 
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 

frågor
• Nämndernas organisation och 

verksamhetsformer 
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och 

beredningar 
• Val av revisorer och revisorsersättare 
• Grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 
• Årsredovisning och ansvarsfrihet 
• Folkomröstningar i kommunen

Partier och mandatfördelning 2018-2022
Parti Mandatfördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

Politisk organisation Uddevalla kommun

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 100%
Styrelseordförande: Monica Bang-Lindberg

Verställande direktör: Peter Larsson

Uddevalla Vatten AB 100%
Styrelseordförande: Jens Borgland

Verställande direktör: Peter Johansson

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

HSB Norra bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla

Styrelseordförande: Roger Johansson
Verställande direktör: Mattias Jakobsson

Gustafsbergsstiftelsen
Styrelseordförande: Roger Johansson 
Verställande direktör: Gunnar Klasson

Räddningstjänsförbundet 
Mitt Bohuslän 64,15%

Styrelseordförande: Kenneth Engelbrektsson
Förbundschef: Hans Därnemyr

Nämnder

Kommunstyrelsen
Ordförande: Ingemar Samuelsson

Förvaltningschef: Peter Larsson

Barn och Utbildningsnämnd
Ordförande: Roger Ekeroos

Förvaltningschef: Staffan Lindroos

Socialnämnd
Ordförande: Stefan Skoglund

Förvaltningschef: Roger Granat

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande: Henrik Sundström

Förvaltningschef: Maria Jacobsson

Kultur och Fritidsnämnd
Ordförande: Annelie Högberg

Förvaltningschef: Tf.Paula Nyman

Valnämnd
Ordförande: Fredrik Södersten

Den kommunala koncernen Privata utförare

Kommunen använder 
sig av privata utförare 
i viss omfattning. Störst 

inom förskolan och 
grundskolan är Frida-
skolorna AB och ULNA 

AB. Inom gymnasiet fö-
rekommer det många 

utförare med få platser. 
Inom äldreomsorgen 
är den största privata 

utföraren TESIA AB.

Samägda företag

Fyrstads flygplats AB 16%

Inera AB

Bivab 24,67%

Tolkförmedling Väst

Mediapoolen 
Västra götaland 16,7%

Regionteater Väst AB 9%

Kommunassurans Syd  
försäkrings AB 2%

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 
val till kommun, landsting och riksdag som äger rum 
vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen 
till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt 
folkomröstningar.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet 
i kommunen, och fungerar som kommunens ”reger-
ing”. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har 
det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  
De förbereder ärenden som ska beslutas av kommun-
fullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges 
beslut genomförs. 

Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat 
för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg 
för kommunens invånare samt den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstad-
komma en god livskvalitet genom att skapa en social 
och ekologisk hållbar kommun med god teknisk 
försörjning. 

Kultur och Fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för 
bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kultur-
miljövård och idrottsanläggningar. 

ARBETSUTSKOTT

KOMMULEDNINGS
KONTOR

FC
BARN OCH  
UTBILDNING

FC
SAMHÄLLS
BYGGNAD

FCSOCIALTJÄNST FC
KULTUR OCH

FRITID
FC

KOMMUNDIREKTÖR

PERSONALUTSKOTT

ARBETSMARKNADS
OCH INTEGRATIONSUTSKOTT

JÄVSUTSKOTT

HÄLSOPOLITISKT RÅD

BARN OCH  
UTBILDNINGSNÄMND

SOCIALNÄMND
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND VALNÄMNDKOMMUNSTYRELSE

DEMOKRATIBEREDNING

KOMMUNALA RÅDET FÖR 
PERSONER MED FUNKTIONS

NEDSÄTTNING

KOMMUNALA RÅDET FÖR 
ÄLDRE

UNGDOMSFULLMÄKTIGE

VÄNORTSKOMMITTÉ

ÖVERFÖRMYNDARE

REVISORER

KOMMUNFULLMÄKTIGE

FC=FÖRVALTNINGSCHEF

KRISLEDNINGSNÄMND

Organisation kommunen
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Regementet
Foto: Maria Rasmusson

UDDEVALLA  
UTVECKLINGS AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMNTERMINAL 
AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 % UDDEVALLA  
ENERGI AB 100 %

UDDEVALLA KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

LYSEKILS BUSSTRAFIK AB 100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. 
Coronapandemin gav under våren en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i 
Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner 
och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har 
vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som 
återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst 
osäkert. Kommuner och regioner har till följd av stora 
tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nått mycket 
starka resultat i år. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att 
med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt 
kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att 
både effektivisera verksamheten och komma ikapp 
med sådant som inte kunnat göras till följd av pande-
min, det uttrycks både som en vård- och omsorgsskuld 
och en utbildningsskuld. Årets starka ekonomiska 
resultat riskerar att skapa förväntningar som regio-
ner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på 
längre sikt.

Befolkning
Vid årsskiftet 2020/2021 så hade Uddevalla kommun 
56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 
befolkningen med 84 personer. Befolkningsökningen 
är lägre än väntat och vi får gå så långt tillbaka som 
till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolknings-
utvecklingen. Befolkningstillväxten har under den 
senaste femårsperioden legat på en årlig ökning på 
cirka 1,2 % i genomsnitt. Utfallet för 2020 blev lägre, 
0,15 %.  

Det lägre utfallet beror framförallt på att utflyttning-
en varit hög under hösten. Det är gruppen unga vuxna 
(19-30 år) som avviker mest från kommunens befolk-
ningsprognos. Coronapandemin har gjort det svårare 
för personer med svag anknytning till arbetsmarkna-
den att få jobb och många högskolor och universitet 
har utökat antalet utbildningsplatser. Möjligheterna 
att lämna kommunen för studier på högskoleorter har 

därför ökat. Inflyttningen varit något lägre än väntat 
och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. 
Födelsenettot är större än prognostiserat. 

Uddevallas åldersstruktur är relativt lik rikets med 
skillnaden att andelen i ålder 20-44 år är något lägre 
och andelen äldre är något högre. Av invånare i arbets-
för ålder så förvärvsarbetar 80 %, vilket är något mer 
än i riket totalt 79,5 %. Utbildningsnivån bland kom-
munens invånare är dock något lägre än i riket, knappt 
39 % är högutbildade jämfört med knappt 44 % för 
riket. Andelen lågutbildade är drygt 11 % och ligger i 
nivå med riket. 

Arbetsmarknad 
Coronakrisen har drabbat den svenska arbetsmarkna-
den hårt. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningen 
har minskat. Hur arbetsmarknaden kommer att se 
ut när pandemin har klingat av är svårt att bedöma. 
Följdverkningarna påverkas av hur länge pandemin 
pågår, hur mycket arbetslösheten stiger, vilka åtgärder 
som sätts in för att mildra effekterna på arbetsmarkna-
den och på vilket sätt stödåtgärderna avvecklas.

Bostadsförsörjning 
Kommunledningskontoret analyserar behovet av 
nya bostäder vilket beskrivs årligen i en genomför-
andeplan för bostadsförsörjning. Denna plan ger en 
översiktlig beskrivning av pågående och planerad 
bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat 
som kommunal regi. Med utgångspunkt från detta 
byggande föreslås vilka ytterligare bostadsprojekt 
kommunen bör gå vidare med genom förstudier, de-
taljplanearbete och markanvisning under planerings-
perioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet 
med hållbar hetsperspektiven. Genomförandeplanen 
är kommunstyrelsens beställning till berörda förvalt-
ningar och bolag och inplaneras i budgetarbetet för 
utförande under kommande planperiod. Under 2020 
tillkom omkring 50 bostadslägenheter i flerbostadshus 
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och omkring 90 lägenhetsbostäder i småhus. Utbygg-
nadstakten varierar mellan åren och var under 2020 
lägre än den genomsnittliga bostadsproduktionen i en 
10-års period. Den i Genomförandeplanen beskrivna 
möjliga bostadsproduktionen under den kommande 
planeringsperioden bedöms vara tillräcklig för att 
möta efterfrågan. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Stora utmaningar de kommande åren 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med 
att det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kom-
mer att stärkas under de kommande åren, men effekter 
av pandemin och de åtföljande restriktionerna medför 
ett tillfälligt bakslag i återhämtningen. Att vaccinering 
mot covid-19 kan genomföras enligt planerna stärker 
dock konjunkturutsikterna för den andra halvan av 
2021 och än mer utsikterna för 2022. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med 
en utdragen återhämtning av den svenska samhälls-
ekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 
2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär 
en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när 
återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som några 
år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga 
(2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sys-
selsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. 
Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämt-
ning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga om-
kring 9 % de kommande två åren 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demo-
grafiska behoven som ökar även här, men behov av 
omfattande investeringar bidrar. Glappet mellan behov 
och resurser kommer att innebära ett betydande behov 
av att minska kostnader vilket inletts under 2020 och 
fortsätter de kommande åren.
 
Demografiska utmaningar
Den demografiska utvecklingen kommande år utgör 
en stor utmaning för Sveriges kommuner och Udde-
valla är inget undantag. Befolkningen förväntas öka 
inom alla åldersgrupper, men den största procentuella 
ökningen sker bland våra allra äldsta och allra yngsta 
invånare. Inom de närmsta tio åren väntas antalet in-
vånare 80 år och äldre öka med ca 26 % medan antalet 
invånare i arbetsför ålder (20-64 år) väntas öka med 
6 %. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. 
Andelen av befolkningen som är i behov av kommu-
nal verksamhet och resurser ökar, medan den andel 
som genererar skatteintäkter minskar.

Finansverksamheten inom Uddevalla 
kommunkoncern
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-
ken samt tak för utlåning till koncernföretagen.

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhante-
ring inom kommunkoncernen, finansiell leasing utgör 
ett undantag - är koncentrerad till den s.k. internban-
ken. Utlåningen från internbanken till koncernföre-
tagen sker genom kommunens koncernkontosystem. 
Koncernföretagen lånar av internbanken genom 
utnyttjande av checkkrediter, där villkoren utgår från 
internbankens självkostnad jämte låneavgifter. Avgif-
terna syftar till att göra lånekostnaden för koncernfö-
retagen marknadsmässig. Den modell som tillämpas är 
den modell som rekommenderas av SABO och SKR. 
För de koncernföretag som inte verkar på en konkur-
rensutsatt marknad utgår endast en administrativ 
avgift.  

Utlåningen till koncernföretagen via koncernkon-
tosystemet redovisas som långfristig fordran i kom-
munen. 

Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
derivat som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens räntederivat används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt. 

Likviditet 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker. 

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 64 (37) 
mkr. 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 35 
(25) mkr, vilket är en låg nivå jämfört med genomsnit-
tet för de senaste fem åren. Den beviljade checkkredi-
ten uppgår vid årsskiftet till 300 (300) mkr. Likvidite-
ten och beviljade kreditlöften tillsammans innebär att 
kommunens betalningsberedskap är god. 

Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
och tidsbegränsad. 
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Borgensförbindelserna uppgår till 347 (370) mkr. 
Under året har inga nya förbindelser tillkommit och de 
befintliga har minskat med 23 mkr.  Av förbindelserna 
avser till 341 (363) mkr kommunägda bolag. Den 
största enskilda förbindelsen avser Uddevalla Energi 
AB för Lillesjö kraftvärmeverk och uppgår till 257  
(280) mkr. 

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr. 

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg. 

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not. 

 
Skulder och räntor 
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk. 

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning.  

För året har ramen varit 4 156 (4 018) mkr . Kom-
munens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet till 
3 550 (3 450) mkr. Låneskuldens ökning under året 
uppgår till 2,9 %, vilket är en lägre ökning än de 
senaste åren. Förändringen av låneskulden beror på 
något minskad utlåning till de bolag och stiftelser som 
ingår i kommunkoncernen och ökningen beror på att 
kommunens egen låneskuld ökat och var vid årets slut 
403 (220) mkr. 

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 52,3 
(51,4) mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen uppgår under året till 1,46 (1,57) % inklu-
sive räntesäkringar. Årets utgående snittränta uppgick 
till 1,18 %. Medelutlåningen till koncernföretagen har 
varit oförändrad det senaste året och uppgick under 

året till 3 183 (3 183) mkr.  Utlåningsräntan för helåret 
blev 1,82 (1,85) % inklusive låneavgift på ett vägt 
snitt på 0,37 (0,34) %, dvs något lägre nivå jämfört 
med föregående år. 

 
Ställda säkerheter  
De ställda säkerheterna avseende äganderättsförbe-
håll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB har i sin 
helhet upphört. Kommunen har därmed inga ställda 
säkerheter. 
 
Analys 
Året har präglats starkt av den pågående pandemin, 
så också kommunens ekonomi. Verksamheten har 
tvingats till anpassningar och statens ökade stöd till 
kommunen, för en del av pandemins konsekvenser, 
har påverkat kommunens ekonomi starkt. Det ekono-
miska utfallet av årets resultat är klart bättre i jämfö-
relse med det finansiella målet och årets budget. Det 
beror både på ökat stöd och flera faktorer i form av 
uteblivna intäkter men också uteblivna kostnader. Med 
det starka resultatet i ryggen har kommunen valt att 
lösa in delar av det framtida pensionsåtagandet, vilket 
leder till sänkta kostnader de kommande åren. 

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma det under-
liggande resultatet exklusive dessa engångseffekter, 
och en närmare analys behöver göras när pandemin är 
över.
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Kommunkoncernens resultat ligger högre än snit-
tet för perioden 2016-2020. Resultatet har förbättrats 
jämfört med 2019. För 2020 har kommunens andel av 
koncernresultatet ökat med 61 mkr jämfört med 2019.  

Kommunens investeringstakt har fått stå tillbaka 
under året och de senaste årens ökade nivå har brutits. 
Investeringsnivån för året uppgår till knappt halva 
nivån i investeringsplanen. Kommunens del av den 
totala låneskulden har trots detta ökat, men bedöm-
ningen är att det inte föreligger någon finansiell risk i 
denna del.  

Finansnetto minskar som en följd av detta, tillsam-
mans med en låg räntenivå. Det innebär i sin tur att 
finansnettots bidrag till att finansiera den löpande 
verksamheten minskat, jämfört med de senaste åren. I 
takt med kommunens planerade ökning av egen upplå-
ning, minskar successivt denna möjlighet.

Pensionsförpliktelse, kommunen 2020 2019
Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen     

a)  Avsättning inkl. särskild 
löneskatt 39 225 45 351 

b)  Ansvarsförbindelse inkl. 
särskild löneskatt 859 020 957 211 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring     

a)  Intjänade from 1998, 
pensionsavsättning 43 403 43 403 

b)  Intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen 356 030 284 128 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser     
(inkl. försäkring och stiftelser) 1 297 679 1 330 093 

Förvaltade pensionsmedel - 
marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 521 143 412 936 

varav överskottsmedel 2 026 2 638 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 523 169 415 574 

Finansiering 

Återlånade medel 774 510 914 519 

Konsolideringsgrad 59,68% 68,76% 
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Pensionsförpliktelser 
Kommunfullmäktige har meddelat särskilda föreskrif-
ter för förvaltningen av avsatta pensionsförpliktelser 
genom Riktlinjer för pensionsåtaganden (antagna 
2005-09-14, reviderade 2018-04-11). Pensionsförplik-
telsen redovisas sedan 1988 enligt den s.k. blandmo-
dellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som ansvarsförbindelse. I enlighet med 
riktlinjerna har partiell inlösen av pensionsförpliktel-
sen i ansvarsförbindelsen gjorts via pensionsförsäk-
ring. Inlösen har skett vissa år som resultatet pekat 
mot överskott. För året har en inlösen via försäkring 
gjorts med 81 mkr. Sammantaget har 356 mkr av 
ansvarsförbindelsen löst in via försäkring.

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda har lösts 
via en kapitalförsäkring (s.k. direktpension).
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Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga 
Sverige och hela världens länder för att nå en hållbar 
utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egen-
makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
I kommunens strategiska plan, som är framtagen av 
politikerna, ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 
som en övergripande strategi. Hållbar utveckling 
ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det 
innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala 
miljömålen och Agenda 2030. 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
utveckling
Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 dels 
genom medborgarnas medbestämmanderätt, genom 
den ekonomiska fördelningen och genom insatser för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Under året 
har bland annat utbildningsinsatser genomförts för 
kommunens politiker och tjänstepersoner. Syftet med 
utbildningen har varit att få ökad kunskap och insikt i 
hur kommunens välfärdsarbete förhåller sig till de glo-
bala målen och hur hållbarhetsarbetet kan förstärkas. 

Pågående arbete för hållbar utveckling
I kommunen finns många exempel på pågående arbete 
för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas 
lika rättigheter och värde. Vi strävar efter att åstad-
komma integration, inkludering och delaktighet. Vi 
gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och genom 
främjande och förebyggande insatser för en god och 
jämlik folkhälsa. Genom stöd och samverkan med 
kulturverksamheter och föreningar når vi ut till fler 
invånare i kommunen. Inom skolan sker undervisning 

av hållbart lärande. Vid planering och framtagande av 
nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre 
dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, 
sociala och ekologiska. 

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kom-
muns utveckling, bland annat i framtagandet av en ny 
översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom 
att alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in 
medborgarförslag.  

Sedan 2010 är Uddevalla Fairtradediplomerad kom-
mun som engagerar sig för en etisk konsumtion och 
hållbar handel i linje med Agenda 2030. Diplomering-
en innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och 
har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i 
lokalsamhället.  

Fossilfritt Uddevalla 2030 
Uddevalla kommun har en ambitiös uttalad klimatut-
maning – att bli fossilfri senast 2030 för att bidra till 
att nå klimatmålet om att begränsas globala tempe-
raturökningen till under 2 grader och sträva efter att 
inte öka mer än 1,5 grader enligt Parisavtalet. Detta 
är i linje med vad vetenskapen kräver för att undvika 
katastrofala effekter av klimatförändringarna. 

Uddevalla kommun deltar i Västra Götalands inbju-
dan att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras 
under 2021. Genomförandet av klimatlöften är en del 
av kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fos-
silfritt Sveriges utmaningar och en del av kommunens 
övriga klimat-, miljö- och utvecklingsarbete.
Under året har antalet elbilar ökat inom kommunala 
verksamheten och solceller på kommunala byggnader 
är nu uppe i 1 % av elanvändningen. Under hösten har 
arbete pågått med att ta fram en energi- och klimatplan 
för kommunen som kommer att visa riktningen för en 
fossilfri kommun 2030.   

Hållbar utveckling
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Viktiga händelser i Uddevalla 
kommun under året  
Året inleddes med fortsatt arbete med de effektivise-
ringsåtgärder som startades under föregående år och 
dessa har i allt väsentligt kunnat genomföras.  

Coronapandemin har påverkat verksamheten på 
flera olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. 
Det är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekter-
na av pandemin. Under året har kommen erhållit extra 
välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar, samtidigt har 
olika kostnader och intäkter varierat stort jämfört med 
budget och tidigare år. 

Trots att befolkningsökningen var något lägre än 
ursprunglig bedömning under året, är bedömningen att 
det gångna året var en tillfällig nedgång av den starka 
tillväxtsituation som har varit kännetecknande för 
kommunen de senaste åren. Med bakgrund av kom-
munens tillväxt har Uddevalla under året stärkt den 
strategiska styrningen av samhällsbyggnadsprocessen 
och samordnat ett antal projekt till en sammanhållen 
plan för den kommande stadsutvecklingen. Det inne-
bär att den viljeinriktning som finns uttryckt i kommu-
nens vision, översiktsplan och strategiska planer kan 
samordnas och prioriteras vid beslut om åtgärder och 
investeringar för att säkerställa att utvecklingen kan 
genomföras. 

Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 
året, bland annat ny skola i Källdal. Ramneröds-

skolan har i det närmaste färdigställts efter om- och 
tillbyggnad. Arbetet med renovering och upprustning 
av Kungsgatan har genomförts och åtgärder för skydd 
mot skred och översvämningar har skett i inre hamn-
området. Etableringen av ny simhall har gått in i en ny 
fas, efter fastställandet av placering vid Rimnersområ-
det och att utsedd projektör har kunnat påbörja arbetet 
med planering och byggande. 

Ytterligare steg har också tagits för att öka digitali-
serings- och automatiseringsgraden i flera olika delar 
av verksamheten, inte minst i form av att merparten 
av fysiska möten har ersatts med digitala möten i olika 
former. 

Uddevalla kommun är en växande kommun och står 
inför stora investeringar de närmaste åren, i form av 
nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler 
samt infrastruktur mm. Kommunen har under året 
tecknat ett samverkansavtal med Hemsö Fastighets 
AB om att de ska bidra till kommunens expansion ge-
nom att investera och utveckla fastigheter och lokaler 
för samhällsservice.

Under året har inga betydande rättstvister pågått, 
men inom upphandlingsområdet har ett antal laglig-
hetsprövningar gjort. Dessa har dock inte lett till nå-
gon kostnad eller skadeståndsanspråk på kommunen.  

Bäveån
Foto: Maria Rasmusson

16  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE



Öppenhet       Professionalitet  
Respekt

VÄRDEGRUND

Nämndernas styrkort
Innehåller nämndsstrategier, målsatta mått och 

uppdrag

Kommunfullmäktiges styrkort
Kompletterar strategisk plan med målsatta mått

Översiktsplanen
Innehåller riktningar

VISION
”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

LIV, Lust och Läge ger Livskvalitet” 

Kommunfullmäktiges
strategiska plan

Innehåller riktningar och övergripande strategier
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Flerårs- och verksamhetsplan
3-årig budgetplan

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna. 
Mångfald och tolerans stimulerar hållbar ut-
veckling. Vår kommun är det naturliga valet för 
ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är 
stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Här finns mö-
tesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxt-
regionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget 

i hjärtat av Bohuslän och den 
unika kombinationen av 

hav, fjäll och fjord.

Kommunens styr- och ledningssystem bygger 
på lagar, avtal, politiska beslut, styrdokument och 
reglementen. Kommunens värdegrund finns med som 
kit mellan alla tegelstenar som bygger upp syste-
met. Politiken konkretiserar varje mandatperiod vad 
verksamheterna ska fokusera på genom framförallt 
översiktsplan, strategisk plan, styrkort och budget. 

Visionen är gemensamt framtagen av styrande ma-
joritet och opposition och antas av kommunfullmäk-
tige varje mandatperiod. 

Översiktsplanen aktualiseras inför varje mandatpe-
riod och utgör en koppling mellan kommunens vision 
och den strategiska planen som antas varje mandatpe-
riod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktning-
arna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. 
Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

Strategisk plan antas i samband med ny mandat-
period som ett led i att uppnå kommunens vision. 
Planen gäller för mandatperiodens fyra år och inne-
fattar kommunens vision, den styrande majoritetens 
politiska plattform, riktningar från översiktsplanen, 
övergripande strategier (vilka finns inom varje riktning 

och tydliggör den politiska majoritetens viktigaste 
vägval), mätbara och målsatta mått inom ekonomi och 
verksamhet,som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska 
förutsättningar, budget för det första året och ekono-
misk plan för de kommande två åren samt kommun-
fullmäktiges styrkort. 

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

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive 
nämndernas processer där den strategiska politiska 
nivån sammanfattas. Styrkorten kan revideras årligen. 
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande 
och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grun-
den för varje nämndskort.

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN



Uppföljning 
Utifrån kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och 
styr och ledning sker uppföljningen genom två del-
årsrapporter (per april och per augusti) samt bokslut/
årsredovisning som redovisas för respektive nämnd 
och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna innehåller 
uppföljning för både verksamhet och ekonomi samt 
för respektive nämnd, bolag och stiftelse. Ekonomisk 
uppföljning till kommunstyrelsen sker även genom 
två controllerrapporter, per februari och oktober. Vid 
styrelse- eller nämndsavvikelse från kommunbidrag 
eller budget ska åtgärder sättas in i syfte att arbeta in 
underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera 
kommunstyrelsen när väsentlig avvikelse uppstått eller 
beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, kom-
munfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning 
eller annan bindande föreskrift. Rapportering ska i 
normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten 
dock senast till påföljande sammanträde med kom-
munstyrelsen. Vid avvikelse överstigande 1 procent 
av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden 
informera kommunstyrelsen om detta samt redovisa 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsens uppsikt 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt innebär att kom-
munstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och 
§ 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kom-
munalförbund som kommunen är medlem i.  Kom-
munstyrelsen ska också ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommu-
nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 
att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige 
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekono-
miska ställningen är. Utifrån kommunens riktlinjer för 
ekonomistyrning och styr och ledning ska också poli-
tiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda 
diskuteras på årliga uppsiktspliktsmöten tillsammans 
med politiska uppdrag som också behöver förlängas. 

Nämndernas internkontrollarbete  
Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelsen 
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås:  

• Verksamheten är ändamålsenlig, lever upp till 
satta målsättningar och är kostnadseffektiv – 
det vill säga god ekonomisk hushållning.

• Tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapporte-
ring och information om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 
och andra riktlinjer m.m.

• Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Nämnderna är ansvariga för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde vilka bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Senast i december ska resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen samt kommande års intern-
kontrollplan, som godkänts av nämnden, rapporteras 
till kommunstyrelsen. Rapporteringen till kommunsty-
relsen ska innefatta genomförd uppföljning och kom-
mande års internkontrollplan, inklusive genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen. 
Samtidigt sker redovisning till kommunens revisorer. 
Inlevererat material kommer att ligga till grund för 
kommunstyrelsens utvärdering av internkontrollarbe-
tet i Uddevalla kommun.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdera nämn-
dernas arbete med intern kontroll för att säkerställa 
att det finns en god intern kontroll, det vill säga att 
kommunens riktlinjer för intern kontroll följs. Utvär-
deringen genomförs utifrån nämndernas genomförda 
granskningar med utgångspunkt i upprättad internkon-
trollplan och genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
Utvärderingsrapporten ska innehålla nämndernas 
utförda uppföljning, omfattning av utförd uppföljning, 
utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av kommunens interna kontroll.  

I samband med att kommunstyrelsen utvärderar 
nämndernas arbete med intern kontroll ska de även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 
i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen ska 
senast i samband med årsredovisningen redovisa arbe-
tet med intern kontroll till kommunstyrelsen.
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Uddevalla Turistcenter
Foto: Maria Rasmusson

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekono-
misk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen 
och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 
effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen be-
driver ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God 
ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär 
att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar 
och kriser i samhällsekonomin. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden 
för den service den konsumerar och inte belasta kom-
mande generationer. Kommunkoncernens arbete ska 
präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens 
bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

I flerårsplan fastställs årligen kommunens finan-
siella mål och verksamhetsmässiga mått för god 
ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen styrs 
av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv till 
respektive bolag fastställda av kommunfullmäktige.  

De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställ-
da av kommunfullmäktige och kommunalförbunden 
styrs av förbundsordning som fastställes av kommun-
fullmäktige. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella 
mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrap-
porter och i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas 

och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och 
förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verk-
samhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. 

I de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning omfattas i nuläget endast 
kommunens verksamhet. En översyn av riktlinjer som 
även omfattar övriga verksamheter i den kommunala 
koncernen har genomförts och kommer att gälla från 
och med 2021.  

Nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning omfattar endast den verksamhet som bedrivs i 
den kommunala förvaltningsformen. Riktlinjer säger 
att minst 75 % av samtliga mått ska vara uppfyllda för 
att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning. 
Det innebär att kommunen inte uppnår kraven i rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning. Då riktlinjer 
saknas för bedömning av övriga delar av den kommu-
nal koncernen som helhet kan ingen bedömning göras 
för kommunkoncernen. 

Med tanke på den exceptionella situation som har 
varit under det gångna året och det goda finansiella 
resultat som nås i kommunen och den verksamhet 
som bedrivs i andra juridiska former, bör en generell 
bedömning av den samlade verksamheten i den kom-
munala koncernen vara att god måluppfyllelse uppnås.  
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🙂
Elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, ska öka
Källa: Skolverket

Andel behöriga elever har ökat sedan föregående år, 
det är framförallt en markant ökning vad gäller flick-
ornas resultat medan pojkarnas resultat har minskat 
något. Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad 
orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompe-
tensutveckling och förändring av undervisningen. Det 
finns bland annat ett behov av utveckling av under-
visningen i ämnena Svenska, SvA och Matematik i 
årskurs F-9. I samarbete med Stockholms universitet 
arbetar grundskolan under 2020-2021 specifikt med 
utveckling av ämnet svenska som andraspråk.

Måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mått
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 25 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla. 

För att kunna förbättra och utveckla Uddevalla 
kommun som en plats att leva och verka i men även 
som organisation, skapar och deltar kommunen i ett 
flertal olika undersökningar. SKR (Sveriges kom-
muner och regioner) är en stor aktör som erbjuder 
deltagande i olika undersökningar där kommuner kan 
jämföra sig med varandra och med sig själva. 

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 
visar resultatet att 11 mått når målsättningen och 12 
mått visar ett resultat som inte når målsättningen. 2 
mått har inte mätts under 2020.

Med invånarna i fokus har Uddevalla kommun 

under ett flertal år prioriterat service och bemötande 
via telefon och e-post vilket resulterade i att Uddevalla 
var bäst i Sverige av de 144 kommuner som deltog i 
SKRs servicemätning 2020.

Samarbetet med näringslivet har också prioriterats 
och för fjärde året i rad förbättrades resultatet som 
visar företagarna helhetsbedömning av servicen i kom-
munens myndighetsutövning. Fler positiva resultat är 
att andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år 
och andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yr-
kesprogram har förbättrats jämfört med föregående år. 
Detta gäller för Uddevalla kommun såväl som riket.  
Förbättringsområden framåt kommer framförallt att bli 
där 2020-års resultat var negativa till exempel Social-
styrelsens årliga brukarundersökningar inom särskilda 
boenden och hemtjänst vilka visade på ett försämrat 
resultat. Andelen inköpta ekologiska livsmedel visade 
också på ett försämrat resultat efter fem års förbätt-
ring. Kommunens finasiella mål når målsättningen.
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🙂
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka
Källa: Skolverket

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 
4 år, vilket är en ökning med 2,7 % sedan föregående 
årskull.

Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat re-
lativt konstant och över rikssnitt, med en positiv trend 
sedan 2015. Dock är det mer än 20 % som inte tar 
gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån analys av studie-
resultat samt trygghet och studiero har en åtgärdsplan 
tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids vidare 
genom gymnasieskolans fyra prioriterade utvecklings-
områden: Främja närvaro och förebygga avhopp, men-
torskap (likvärdigt stöd kring elevers studiesituation), 
prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt 
att identifiera kurser som ger F per program.

Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel 
elever än de högskoleförberedande programmen som 
når gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat 
har ökat över tid, och det finns en positiv trend för 
pojkarna på yrkesprogrammen.

☹
Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts.

Uddevalla kommun ligger något under rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande 
trend jämfört med tidigare år. Resultatet visar att 
Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har 
gett effekt med en tydlig positiv trend. Upplevelsen av 
ensamhet samt förtroende för personalen är två områ-
den som avviker negativt jämfört med riket. Nästa steg 
är att fånga in sektionernas arbete med problem- och 
orsaksanalys samt åtgärder för förbättrade resultat.
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☹
Nyregistrerade företag i kommunen, 
ska öka
Källa: Kolada

Under sista delåret har 108 företag nyregistrerats med 
huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats 
totalt under 2020. Detta är en försämring jämfört med 
föregående år.

🙂
Antal företag i kommunen, ska 
öka
Källa: UC

I slutet av december fanns 5 438 företag med huvud-
arbetsställe i Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag).

☹
Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts. Uddevalla kommun ligger runt rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som 
föregående år. Möjlighet att framföra synpunkter och 
klagomål samt möjlighet att få kontakt med persona-
len är två områden som avviker negativt jämfört med 
riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete 
med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat.
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☹
Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort, ska öka
Källa: Västtrafik/Kommuninvånarregistret

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 
resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 
2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året 
och som medförde olika reserestriktioner och för-
ändrade arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet 
beräknas minskningen av resor ligga i nivå med vad 
som kunnat konstateras i Uddevalla. Under 2020 har 
Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil 
trafik med det trafikutbud som gällde före pandemin. 
Det minskade resande har dock fått stora konsekven-
ser för Västtrafiks ekonomi och bolaget planerar uti-
från Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett 
nedskalat trafikutbud motsvarande en resandeminsk-
ning på 10 % – 15 %.

☹
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka
Källa: Egen undersökning kommunen

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier 
efter avslutad insats. Det är en försämring från förra 
årets 30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den 
åtstramade arbetsmarknaden på grund av pandemin. 
Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan 
under större delen av året och har inte heller anvisat 
arbetslösa i samma utsträckning. Deltagarna har i 
huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast 
ett mindre antal har haft tillgång till arbetsförmed-
lingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom 
arbetsmarknadsavdelningen, där personlig coachning 
står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna 
målgrupp från försörjningsstöd, gått vidare till arbete 
eller studier (41 av 174).
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☹
Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Den förväntade minskningen som en effekt av 
Coronapandemin framgår av resultatet, men är klart 
mindre än förväntat. En hypotes är att föreningarna 
varit framgångsrika med att hitta alternativa former för 
bedrivande av sin verksamhet. 

Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterli-
gare, men den negativa trenden borde plana ut. Detta 
då föreningarna som redovisat ett lägre antal aktivite-
ter vårterminen 2020 gentemot vårterminen 2019 har 
kompenserats ekonomiskt genom att aktivitetsbidrag 
har utbetalats på 2019 års nivå. Föreningar anslutna 

till Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt eko-
nomiskt stöd. Redovisat resultat gäller för våren 2020.

☹
Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att 
ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstill-
fället. Det finns inga indikationer som skulle kunna 
förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande 
pandemiläget kan påverka antalet medlemmar negativt 
fast om så är fallet borde detta synas i samband med 
nästa årsredovisning då 2020-års medlemsantal redo-
visas.

😑
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det har inte skett någon mätning för 2020.
Under året har det pågått kontinuerliga möten kring 

vikten av ekologisk utveckling för att förbättra möj-
ligheterna till ett ökat torskbestånd i Byfjorden vilket 
visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och 
ekologisk balans.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2016 2017 2018 2019 2020

Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt
st

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2016 2017 2018 2019 2020

Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt
st

24  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING



😑
Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner
Källa: Kommunens egen statistik

Tiden för genomförande/översyn av detaljplaner har 
inte mätts under 2020.

☹
Minskad sjukfrånvaro

Källa: Kommunens egen statistik

Sjukfrånvaron för anställda i Uddevalla kommun mäts 
genom korttidssjukfrånvaro som avser frånvaro från 
dag 1 till och med dag 14.  Korttidsjukfrånvaro bland 
medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka 
under perioden som en effekt av Coronapandemin. 
Alla förvaltningar har sett en ökning av korttidssjuk-
frånvaro men ökningen skiljer sig mellan förvaltning-
arna och uppgår vid mättillfället till 9,97 %, en ökning 
med 1,99 % från förgående år.

🙂
Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultat för bemötande är 95 % 
vilket är bättre än förra årets resultat som var  
88 %. En kraftig förbättring noteras för samtliga 
undersökta verksamheter 2020 vilket resulterar i att 
Uddevalla blir bäst i Sverige av 144 svarande kom-
muner. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, 
förskola,grundskola,individ o familjeomsorg, miljö o 
hkälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, 
kultur o fritid samt kommunledningskontoret. 

Kontaktcenter arbetar med förvaltningarna för att 
invånarna/kunderna ska få ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen, det är viktigt att alla verk-
samheter, chefer och medarbetare har ett service- och 
kundansvar. Under 2020 har Kontaktcenter totalt 
hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på  
84 % vilket är en markant ökning jämfört med 2019 
då antalet ärende var 42 458 och lösningsgraden 76 %.
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☹
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultatet  visar att 99 % av all 
e-post besvarades inom ett dygn vilket var på samma 
nivå som förra året, 99 %. Frågorna ställdes inom 
områdena bygglov, förskola, grundskola, individ 
och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, 
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt 
kommunledningskontoret.

Förvaltningarna försöker att besvara mail direkt, 
även om svaret innebär att man ber att få återkomma 
och när i tid det i så fall kan ske och under semesterle-
dighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgö-
rande kollegor.

🙂
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultatet för måttet som gäller 
kontakt med kommunen via telefon är 75 % vilket är 
bättre än förra årets resultat som var 73 %. Frågorna 
ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, 
individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och 
vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och 
fritid samt kommunledningskontoret.

En skillnad i resultatet jämfört med förra året kan 
bero på att tidigare växel numera ingår i Kontakt-
center. En anledning till att resultatet inte har ökat 
mer sedan förra året kan bero på att det är svårt att nå 
personer inom kommunens organisation beroende på 
att personalen i många fall inte hänvisar sin telefon vid 
ex frånvaro, semester, möten eller dylikt.
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☹
Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät
Källa: Svenskt Näringsliv

Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. 
Svenskt Näringsliv har både gjort betydande föränd-
ringar i sin undersökning och bytt strategi. Strategin är 
idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna.  
Under tredje tertialet inleddes ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv just med syfte att skapa en bättre 
dialog om förbättring av företagsklimatet.

☹
Öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader
Källa: Kommunens egen statistik

Resultatet är det samma som förra året. Detta mått re-
dovisar både värme och elanvändningen i kommunala 
byggnader. Drygt 60 % av energianvändningen går 
till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. 
Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet 
material och en stor del av materialet som bränns är 
sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt 
naturskyddsföreningens märkning ””bra miljöval”” 
som innebär att den el som används är förnybar. 
Kommunen har idag 1892 m2 solceller. Vid ny- och 
ombyggnation installeras solenergi. 

☹
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta 
med andelen ekologiska livsmedel. 2020 års resultat 
blev 31,7 %, vilket är en minskning med 0,3 % jäm-
fört med 2019.

Det nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet 
av ekologiska livsmedel som kan köpas in men en 
utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel finns 
på grund av besparingskrav och förändrade tilldelade 
ramar.

Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i 
den mån det går utifrån rådande avtal.
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🙂
Företagsklimat, ska bli bättre

Källa: Kolada

Det preliminära resultatet för 2020 är 78 vilket är 
väldigt bra. Korrekt siffra kommer i v. 14.

En process för förbättringsaktiviteter har etablerats 
vilket konkret innebär att i samtliga myndighetsområ-
den genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet 
för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta 
lett till är en ökad informell kontakt mellan handlägga-
re och företagare vilket avdramatiserat tillsynsärenden 
betydligt. Vidare har kommunikationen om kommu-
nens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka 
medvetenheten om kommunens arbete med företags-
klimatet. Under tredje tertialet har även ett samarbete 

🙂
Antalet markanvisningar, ska öka

Källa: Kommunens egen statistik

Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev 
resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. 
Skälet är en mycket begränsad tillgång till befintlig 
verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På 
boendesidan, exploatering av bostadsbyggande, sker 
ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste 
tre-fyra åren.

med Svenskt Näringsliv initierats för att förbättra 
näringslivets attityder till Uddevalla kommun.

🙂
Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon
Källa: Kommunens egen statistik

Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har 
minskat med 1 % under 2020 från 92 % år 2019 till  
91 % 2020. Det klart dominerande bränsleslaget är 
diesel (63 %). För att minska fossilbränsleanvändning-
en i kommunala fordon arbetar kommunen med att 
succesivt byta ut till fordon som drivs på förnyelsebart 
bränsle. 2020 har 18 stycken laddhybrider köps in till 
fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det upp 
till varje förvaltning att välja vilken typ av bil som ska 
köpas in.
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🙂
Soliditeten ska förbättras

Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka.

Soliditeten ökar i kommunen för tredje året i rad, 
främsta orsaken till årets ökning är årets ekonomiska 
helårsresultat. 

 

🙂
Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka. 
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till näs-
tan 60 % främst på grund av årets höga resultat. Vilket 
är en stor ökning jämfört med föregående år. Snittet 
över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt var 
över 100 %.

🙂
Nettokostnadsandelen inklusive finans-
netto högst 99 % av skatter och bidrag
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering 
av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen 
sker på genomsnittet av innevarande år och tre år 
tillbaka.

Nettokostnadsandelen för helåret 2020 blev  
98,1 %. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt  
71 mkr, vilket medför att snittet över 4 år blev 98,5 %.
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Resultat och ekonomisk ställning 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på flera 
olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. Det 
är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekterna 
av pandemin. Under året har kommen erhållit 
extra välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar på 
drygt 150 mkr. Samtidigt har sjuklönekostnaden 
ökat med 20 mkr och personalkostnader i form av 
lägre vikariekostnader och inställda kurser mm har 
minskat med runt 20 mkr. Samtidigt har kostnader 
för skyddsutrustning uppgått till cirka 10 mkr och 
kommunens verksamheter har tappat intäkter för 
parkeringsavgifter, uthyrning och andra taxor med 
minst 15 mkr. Kostnader för skolskjutsar har ökat, 
samtidigt som kostnader för färdtjänst har minskat.

Finansiell analys, sammanfattning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Resultatet är 20 mkr bättre än genomsnittet för 
den senaste femårsperioden. Verksamhetens nettokost-
nader ökar med 3,4 (6,1) %. 

Investeringarna uppgår till 648 (968) mkr där bola-
gens och stiftelsernas andel är 329 (443) mkr eller 51 
(46) %. 

Kommunen redovisar för 2020 ett resultat som 
uppgår till 71 (10) mkr. Jämförelsestörande poster i 
form av realisationsförluster -11 mkr, inlösen av pen-
sionsskuld via pensionsförsäkring -101 mkr och reali-
sationsvinster 2 mkr påverkar resultatet. Årets resultat 
exklusive jämförelsestörande poster är 180 mkr vilket 
är 102 mkr högre än föregående år och 79 mkr högre 
än genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 (99,7) %. 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
%. Verksamheterna ökar i omfattning inom några 
områden, bland andra försörjningsstöd och vuxenut-
bildningen.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 5,2 (4,8) %, dvs 2,0 % högre än nettokost-
nadssökningen på 3,2 %. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensioner intjänade före 1998 uppgår till 14,6 (12,2) 
% och har då förstärkts under året. Största enskilda 
anledningen är engångsinlösen av pensionsförpliktel-
ser med 100 mkr.  

Kommunens investeringar uppgår till 321 (526) 
mkr och är strax över den genomsnittliga nivån på 301 
mkr under femårsperioden. Investeringarnas andel av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är 
8,8 (15,1) %. Egenfinansieringen av investeringarna 
uppgår till 59,5 (22,8) % och utfallet har bidragit till 
att lån har behövt tas upp under året.  Investeringsut-
fallet på 321 mkr ska jämföras med budgeten på 697 
mkr.  

Låneskulden har ökat med 100 (300) mkr och 
uppgår till 3 550 (3 450) mkr. Största delen är via 
internbankens vidareutlånad till kommunens bolag 

och stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 220 mkr till 403 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg låneskuld. 

Balanskravsresultatet uppgår till 68,7 (9,1) mkr och 
uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav.  

Årets resultat 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Förutom kommunens andel med 71 (10) mkr 
bidrar Uddevallahem med 41 (34) mkr medan kon-
cernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar med 40 (53) 
mkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden 2016 – 
2020 är 140 mkr. Kommunens bidrag till resultatet är i 
genomsnitt 70 (72) % under perioden. 

Kommunens resultat på 71 (10) mkr är 70 mkr 
högre än det budgeterade resultatet på 1 mkr. Trots 
Coronapandemin och engångskostnader för inlösen av 
äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. 
Tack vare att nästan alla nämnder redovisar ett klart 
bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt 
resultat redovisas. Det genomsnittliga resultatet för 
perioden 2016 – 2020 är 70 mkr.  

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av 
olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförelse-
störande poster och kan vara exempelvis realisations-
vinster. Årets resultat exkl. dessa jämförelsestörande 
poster uppgår till 180 (78) mkr. Genomsnittligt för 
perioden 2016 – 2020 uppgår detta resultat till  
101 mkr. 

Nämndernas samlade resultat för den löpande 
verksamheten uppvisar ett överskott med 93 (61) mkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
visar överskott med 50 mkr. Andra större poster som 
påverkat resultatet i övrigt är bl a ökade kostnader för 
försörjningsstöd som har belastat den centrala budge-
ten med -29 mkr. Ett bättre utfall av finansnettot med 5 
mkr är en annan orsak till det totala överskottet. 

Resultatet motsvarar 1,9 (0,3) % av skatteintäkter, 
generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
ganska nära en inom kommunsektorn hittills vederta-
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gen nivå på minst 2,0 %. Resultatet exklusive jämfö-
relsestörande poster uppgår till 4,9 (2,2) % vilket är en 
hög nivå.

Kostnader och intäkter 
Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 1,4 (2,1) % och verksamhetsintäkterna med 1,0 
(1,0) %. Avskrivningarna ökar med 8,7 (3,1) % och 
uppgår till 361 (332) mkr. Den genomsnittliga ök-
ningen av kostnaderna under perioden 2016 – 2020 är 
3,9 % medan intäkterna ökar med 3,7 %.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,4 (5,8) % 
eller med 115 mkr. Kommunkoncernens nettokostna-
der har ökat med i genomsnitt 5,2 % under perioden 
2016 – 2020. 

Kommunens verksamhetskostnader ökar med 2,0 
(1,8) % och verksamhetens intäkter ökar med 2,8 
(-2,6) %. Avskrivningarna ökar med 10 mkr jämfört 
med 2019 vilket är en ökning med 9 ,1 %. Under 
perioden 2016 – 2020 är den genomsnittliga ökningen 
av kostnaderna 4,0 % medan intäkterna ökat med 3,6 
% och avskrivningarna har ökat med 5,3 %.  

Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen redu-
cerades kraftigt under 2019 och även 2020 så ligger 
kostnadsökningen på en relativt låg nivå. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
% eller med 112 (183) mkr. Nettokostnaderna har ökat 
med i genomsnitt 5,3 % under perioden 2016 – 2020. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna med 
2,3 (3,1) % eller 65 mkr. Kostnaden för löner och 
arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade med 2,5 (0,9) % 
till 2028 (1 979) mkr. Årets genomsnittliga nivåökning 
för löneavtalen är 2,5 (2,9) %. Antalet arbetade timmar 
har minskat med 1 (-1) %, vilket förklaras av minskad 
verksamhet.  Inköp av material har ökat med 16,5 % 
eller 26 mkr. Detta beror bland annat på att inköp av 
skyddsutrustning ökade på grund av Coronapandemin. 
Lokal- och fastighetskostnader har ökat med 8,4 % 
eller 21 mkr. Stor del av ökningen kan relateras till en 
ökad lokalyta allt eftersom behovet av lokaler tillgo-
doses. Bland intäkterna så har försäljningsintäkterna 
minskat på grund av att vissa verksamheter inte kunnat 
vara öppna som vanligt. Däremot så ökade de statliga 

bidragen. Kommunen har fått kompensation i form av 
statliga bidrag för bland annat sjuklönekostnader och 
merkostnader till följd av pandemin.  

De jämförelsestörande posterna består av en en-
gångskostnad för inlösen av äldre pensionsförpliktel-
ser på 100 mkr samt förluster vid försäljning/utrang-
ering av anläggningstillgångar på 11 mkr. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i Flerårsplan 
2020 - 2022 är max 99,0 %, vilket innebär att resteran-
de del på 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för 
bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje tiondels 
% - enhet motsvarar 2020 ca 3 mkr. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 

Nettokostnadsandelen är 98,1 (99,7) % att jämföra 
med den budgeterade nivån på 99,7 %. Det genom-
snittliga utfallet för perioden 2016 – 2020 är 97,9 %. 
Jämförelsestörande poster har positivt bidragit till 
utfallet med i genomsnitt 0,9 % under femårsperioden, 
som annars skulle varit 97,0 %. 

Utfallet, inkl. jämförelsestörande poster, har därmed 
varit bättre än det långsiktiga målet bättre än den 
årliga budgeterade nivån.
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Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2019. Skattesatsen i kommunen 
är 0,49 kronor högre än den ovägda genomsnittliga 
skattesatsen i riket respektive 0,38 kronor högre än 
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatte-
intäkter och generella bidrag uppgår till 3 664 (3 484) 
mkr, vilket är 50 mkr högre än budget. Jämfört med 
2019 är det en ökning med 5,2 %, framförallt bero-
ende på ökade generella statsbidrag i samband med 
Coronapandemin. Skatteintäkterna minskar annars för 
första gången på flera decennier. De egna skatteintäk-
terna från kommunmedborgarna utgör 73 (77) % av de 
totala skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- 
och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-
utjämning samt kommunal fastighetsavgift.  

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2020 till 93 %, 
vilket är på samma nivå som genomsnittet den senaste 
femårsperioden. Skattekraften för genomsnittet av 
Västra Götalands kommuner är 94 %. Skattekraften 
speglar den genomsnittliga inkomsten per invånare i 
jämförelse med riket. 

Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 648  
(968) mkr där bolagens och stiftelsernas andel är 
329 (443) mkr eller 51 (46) %. De enskilt största 
investeringsutgifterna har Uddevalla Vatten med 109 
mkr, Uddevalla Energi med 79 mkr, Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem med 53 mkr och Uddevalla Omnibus 
har investerat för  67 mkr.

Kommunens investeringsutgifter uppgår för året 
till 321 (526) mkr mot en budgeterad nivå på 697 mkr. 
Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden 
2016 – 2020 har varit 301 mkr.  

Av årets investeringsutgifter har maskiner och in-
ventarier köpts in med 36 (27) mkr. Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar har anskaffats för 281 (499) 
mkr, varav 253 (492) mkr betraktas som pågående 
arbete som ännu ej tagits i bruk.  

Söndagsvägens förskola invigdes i början på året, 
Källdalsskolan och Rampen invigdes under sensom-
maren och Sundstrands förskola invigdes under hös-
ten. Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan 
och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består 
bland annat av översvämningsskydd samt kompo-
nentutbyten i befintliga fastigheter. 
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Egenfinansiering av investeringar
Egenfinansiering av investeringar är ett av de tre 
finansiella målen och som visar hur stor del av inves-
teringarna som finansieras med egna medel, i form av 
avskrivningar och resultat. Målet för 2020 i Flerårs-
planen 2020 – 2022 är minst 30,0 %. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 
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Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 209 mkr för 2020. Resterande del lånefinansie-
ras. Budgeten för 2020 beslutades på nivån 27,4 %.  

Utfallet uppgår till 59,5 % vilket överstiger årets 
budget och den strategiska planen. Att resultatet ligger 
över budgeten beror framförallt på lägre investeringar 
än planerat. Under femårsperioden 2016 – 2020 upp-
går den genomsnittliga egenfinansieringen till 82,5 %.  

Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostna-
der som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas 
som mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att 
avvikelsen 2019 i så fall ska ligga mellan +/- 36 mkr. 
För 2020 är budgetavvikelsen 6 (2) mkr eller 0,2 (0,1) 
%, vilket därmed ligger inom intervallet för mycket 
god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en positiv 
avvikelse.  

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
115 (70) mkr eller 3,3 (2,0) %.  

Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie 
verksamhet är 94 (61) mkr eller 2,7 (1,8) % vilket är 
en mycket positiv utveckling efter att både 2017 och 
2018 var år med budgetunderskott för nämndernas 
verksamhet. Samtliga nämnder utom kultur- och fri-
tidsnämnden redovisar budgetöverskott. 

Soliditet 
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och visar 
hur stor del av de totala tillgångarna som är finansie-
rade med egna medel. Målet i Flerårsplan 2020 – 2022 
är att soliditeten i kommunen ska förbättras. Solidite-
ten med denna utgångspunkt mäts inklusive ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998 som än 
så länge redovisas utanför balansräkningen. 

Kommunkoncernens soliditet inkl. kommunens 
ansvarsförbindelse för pensioner är 21,0 (18,9) % och 
kommunens soliditet med denna beräkningsgrund 
uppgår till 14,6 (12,2) %.

Soliditeten kan därutöver mätas på ytterligare två 
sätt. Den ena av dessa är den tekniskt korrekta beräk-
ningsprincipen. Kommunkoncernens soliditet uppgår 
här till 31,1 (30,6) % och kommunens soliditet till 
28,5 (27,9) %. 

Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-
bankens utlåning till de kommunala företagen elimi-
neras från balansräkningens omslutning. Kommunens 
soliditet med denna beräkningsgrund uppgår till 58,0 
(59,9) %. 
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader 
för varje år. Om kostnaderna är större än intäkterna ett 
enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen.  

Vid avstämning ska som huvudregel realisations-
vinster räknas bort. Kommunallagens möjlighet att 
använda den s k resultatutjämningsreserven ska också 
redovisas i uppställningen. 

Balanskravsutredningen nedan visar att kommunen 
uppfyller balanskravet för 2020.  

Inga negativa resultat från tidigare år kvarstår att 
återställa.  

Balanskravsutredning 2020 2019 2018

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 71,1 9,6 39,5

- Samtliga realisationsvinster -2,4 -0,5 -14,6

+
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+/-
Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 0 0

+/-

Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i 
värdepapper 0 0 0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 68,7 9,1 24,9

-
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

+
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

= Årets balanskravsresultat 68,7 9,1 24,9

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Kompetensförsörjning
Målet med Uddevalla kommuns kompetensförsörjning 
är att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten 
har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. För 
att lyckas krävs det att hela organisationen arbetar 
långsiktigt, kontinuerligt och gemensamt med detta. 
Medarbetarna i kommunen är den viktigaste resursen 
och tillgången i detta arbete. 

För att lyckas med rekryteringsutmaningen som väl-
färden står inför krävs ett fokus på att utveckla verk-
samheten och medarbetarna tillsammans, ta tillvara 
på den digitala transformationen samt en stor portion 
vilja och mod. Genom denna strategi ska Uddevalla 
kommun säkerställa att organisationen har den kom-
petens som krävs för att kvalitativt kunna utföra sitt 
välfärdsuppdrag i enlighet med kommunallagen samt 
stärka det attraktiva arbetsgivarskapet. 

 Uddevalla kommun har identifierat tre kommun-
gemensamma utvecklingspunkter som ska prioriteras 
i det övergripande pågående kompetensförsörjnings-
arbetet. Dessa är; att höja den digitala kompetensen 
inom kommunen, att ta fram ett arbetssätt för ersät-
tare/successionsplanering samt utveckla ambassadör-
skapet.

Medelåldern för de anställda var 2020 47 år, vilket 
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
har sjunkit med 1 år från förgående år. 

77,39 % av alla tillsvidareanställda är kvinnor och 
22,61 % är män. Förhållandet är ungefär likadant i alla 
kommuner och skiljer sig inte mycket över åren.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 30 000 kr. Det är en ökning av medianlö-
nen med 700 kr jämfört med 2019. 

Lönekartläggning 2020 visar att Uddevalla kommun 
har minskad löneskillnaden mellan män och kvinnor 
med 1,3 % från föregående år. Minskningen förväntas 
vara högre då en del av kvinnodominerade yrkesgrup-
pen hade 2019 årslöneläge vid lönekartläggning. 

 
Jämställdhet 
Under 2020 har heterogenitet bland yrkesgrupperna 
ökat med 3,8 %. Detta betyder att mer män har kom-
mit in i de kvinnodominerade yrkesgrupperna vilket är 
en positiv utveckling.

Av kommunens 240 chefer är 175 kvinnor och 61 är 
män. I en jämställd organisation ska fördelningen vara 
1,0 men inom Uddevalla kommun är den 0,94, dvs 
något lägre än önskvärt.
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Personalstruktur
Under 2020 ökade antalet tillsvidareanställda med 15 
årsmedarbetare och uppgår till 4 895 tillsvidarean-
ställda vid årets slut. Personalomsättningen minskade 
med 1,39 % medan sjukfrånvaron ökade till följd av 
pandemin. Därutöver hade kommunen 464 visstidsan-
ställda medarbetare och 135 anställda på BEA-avtal. 
Anledningen till visstidsanställningar är oftast vikariat 
på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighets-
kraven som är nödvändiga för att få en tillsvidarean-
ställning, inte är uppfyllda. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 376 personer som slutade 
sin tillsvidareanställning under 2020 avgick 116 
anställda med ålderspension. Om man bortser från de 
som pensionerades var det 5,35 % av den tillsvidare-
anställda personalen som slutade 2020. Motsvarande 
siffra var 7 % 2019. 

För att möta framtida utmaningar med kompetens-
försörjning har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsstrategi ”Det livslånga lärandet 
1 - 70 år för medborgare, medarbetare och elever”. En 
del i strategin är att arbeta kommunövergripande och 
gemensamt med både kort- och långsiktiga aktivite-
ter för att säkra kommunens kompetensförsörjning.  
Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket 
Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaro i följd av pandemin 
Den totala sjukfrånvaron har succesivt ökat under 
2020 och uppgår till 10,4 %. Ökningen har skett för 
både korttid- och långtidssjukfrånvaro. Korttidsjuk-
frånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har 
fortsatt öka under hela året som en effekt av Coro-
napandemin. Alla förvaltningar har sett en ökning 
av korttidssjukfrånvaro men ökningen skiljer sig åt 
mellan förvaltningarna. Korttidsfrånvaron har varierat 
under året, med en topp i mars/april, ytterligare en 
topp i augusti/september samt en ökning fr o m okto-
ber. Detta speglar pandemins variation i smittspridning 
över året, men även till viss del tidigare års säsongs-
variation.

På förvaltningar där medarbetare i högre grad 
kunnat arbeta hemifrån har korttidsjukfrånvaro ökat 
något mindre än på de förvaltningar där större antalet 
anställda arbetar operativt i verksamheterna och 
istället får sjukanmäla sig även vid lättare symtom. 
Den snabba omställningen i arbetssätt och införandet 
av digitala lösningar har haft positiva effekter för att 
bromsa den snabbt ökande korttidsjukfrånvaron och 
hålla den i en marginell ökning. Förebyggande insatser 
och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar.

Arbetsmiljö
Under 2020 har Uddevalla kommun påbörjat imple-
menteringen av det kommungemensamma årshjulet 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga 
verksamheter har nu tillgång till att rapportera tillbud/
arbetsskador digitalt. Under perioden genomför-
des den första pulsade undersökningen digitalt och 
verksamheterna arbetade med resultatet utifrån den 
framtagna rutinen.  

Under året har även det nya samverkansavtalet 
lanserats med syftet att nå ett ökat medarbetarenga-
gemang och en utökad delaktighet i verksamhetens 
utveckling. Genom ett tillitsbaserat ledarskap ska både 
medarbetare och fackliga samverkansparter involveras 
tidigt i beslutsprocesserna så att de bästa besluten tas. 

Positivt och engagerat under pandemin
I september genomförde Uddevalla kommun en 
medarbetarundersökning med ett positivt resultat som 
visar att medarbetare i Uddevalla kommun upplever 
deras arbetsuppgifter som meningsfulla, att arbets-
givaren har stor tillit till medarbetaren och ger dem 
förutsättningar att ta ansvar i 
deras arbete. Även förtroendet 
för närmaste chef får ett högt 
resultat, 72 av 100 poäng.  

Måluppföljning, möteskul-
tur samt återkoppling är några 
delar som arbetsgivaren kan 
arbeta med för att nå ett högre 
resultat nästa år. 

Hållbart medarbetarengagemang
En del i medarbetarundersökningen är mätningen av 
ett “Hållbart medarbetarengagemang” (HME). Indexet 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Håll-
bart medarbetarengagemang och tre delindex; Motiva-
tion, Ledarskap och Styrning. Uddevalla kommuns 
index ligger på 78 poäng, genomsnittet för Sveriges 
kommuner är 79.
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ANSTÄLLDA 2020 2019 2018 2017 2016

Antal tillsvidareanställda 4 895 4 880 4 796 4 645 4 486

- varav kvinnor (%) 77,3 78 79,1 79,6 79,1

- varav män (%) 22,6 22 20,9 20,4 20,1

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 597 574 774 814 807

Totalt antal anställda 5 492 5 454 5 570 5 459 5 282

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 656 4 739 4 875 4 798 4 625

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 74 72 73,2 70,4 65,9

Heltidsanställda män i % av samtliga män 84,4 83 85,9 81,5 80,1

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 28,5 34,6 36,1 38,7 39,5

Total sjukfrånvaro (dagar) 38,1 30,4 27,6 27,3 28,3

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 10,4 8,3 7,6 7,5 7,8

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 5,3 3,7 3,7 3,6 3,5

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5,1 4,6 3,8 3,9 4,3

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 59 55,1 50,9 52,3 55,2

- varav kvinnor (%) 11,35 9,3 8,3 8,3 8,6

- varav män (%) 6,42 5,2 5,2 4,9 5,1

- varav anställda 29 år och yngre (%) 10,8 7,5 7 7,3 7,4

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 9,9 7,7 6,7 6,6 6,9

- varav anställda 50 år och äldre (%) 10,9 9,2 8,5 8,4 8,7

Skalbankarna med skalbanksmuséet
Foto: Maria Rasmusson
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommunens förväntade utveckling inom de närmaste 
åren beskrivs i kommunens flerårsplan 2021-2023 som 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2020. 

Skatteintäkterna förväntas framöver åter öka efter 
2020 års minskning, en minskning av skatteintäkterna 
jämfört med tidigare år är väldigt ovanligt för Udde-
valla kommun. 

Investeringsvolymen kommande år är hög, högre 
än det finansiella målet kring självfinansieringsgrad. 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan 
nämnas nya brandstationer i Uddevalla och Ljungski-
le, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och 
förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, upprust-
ning av centrum samt åtgärder för översvämnings-
skydd. 

Träbåtar Gustafsberg
Foto: Maria Rasmusson
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Foto: Anna Kallaste Larsson, Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola



RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 2 132 2 107 925 900

Verksamhetens kostnader 3 -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Avskrivningar 11,12 -361 -332 -120 -110

Jämförelsestörande poster 4 -113 -69 -109 -68

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 453 -3 338 -3 602 -3 490

Skatteintäkter 5 2 673 2 675 2 673 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 6 991 809 991 809

VERKSAMHETENS RESULTAT 211 146 62 -6

Finansiella intäkter 7 5 8 63 69

Finansiella kostnader 8 -56 -55 -54 -53

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 160 99 71 10

Extraordinära poster - -

ÅRETS  RESULTAT 160 99 71 10
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 8 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar 12

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 949 6 434 2 369 1 828

Maskiner och inventarier 564 392 151 131

Pågående  arbete 360 656 130 497

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13 41 32 78 71

Långfristiga fordringar 14 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 11 13 - -

Summa anläggningstillgångar 7 940 7 542 5 883 5 766

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 15 99 94 27 49

Kortfristiga fordringar 16 430 473 239 212

Kassa och bank 17 64 37 35 26

Summa omsättningstillgångar 593 604 301 287

SUMMA TILLGÅNGAR 8 542 8 155 6 193 6 062

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 18

Balanserat eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat 160 99 71 10

Summa eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 45 54 39 45

Uppskjuten skatteskuld 179 165 - -

Övriga avsättningar  20 57 59 48 52

Summa avsättningar 281 278 87 97

Skulder

Långfristiga skulder 21 4 531 4 296 3 606 3 504

Kortfristiga skulder 22 1 074 1 085 735 767

Summa skulder 5 605 5 381 4 341 4 271

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 542 8 155 6 193 6 062

Ställda säkerheter 23 0 0 - -

Ansvarsförbindelser 24 866 965 1 207 1 328
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 160 99 71 10

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 252 395 118 150

Övriga likviditetspåverkande poster 10 -5 -5 -5 -5

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 407 489 184 155

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av finansiell leasing 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager -5 3 23 15

Förändring av kortfristiga fordringar 43 -28 -26 12

Förändring av kortfristiga skulder -11 82 -32 53

Kassaflöde från den löpande verksamheten 434 546 149 235

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar 0 -4 0 0

Inköp av materiella tillgångar -647 -963 -319 -526

Avyttrade materiella tillgångar 6 2 2 1

Inköp av finansiella tillgångar -1 0 -1 0

Avyttrade finansiella tillgångar - 1 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -642 -964 -318 -525

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Återbetald långfristig utlåning 2 0 82 0

Långfristig utlåning 0 1 0 -86

Upplåning

Långfristig upplåning 700 1 200 700 1 200

Amortering -600 -900 -600 -900

Förändrad skuld finansiell leasing 91 -23 0 0

Förändrad skuld anslutningsavgifter 45 49 - -

Förändring av övriga långfristiga skulder -2 11 -3 2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 236 338 179 216

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -1 -1 -1

ÅRETS KASSAFLÖDE 27 -81 9 -75

Likvida medel vid årets början 37 118 26 101

Likvida medel vid årets slut 64 37 35 26

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. Komponentavskrivning tillämpas fr. o m 
2017. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 250 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår till 
väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp är 
10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Uppkomna 
realisationsvinster/-förluster vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestö-
rande poster.

Poster med naturligt samband till tidigare redovi-
sade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet 
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om an-
skaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 250 
kr). För egenutvecklade tillgångar såsom exempelvis 
IT-system är det endast licensavgift som betraktas som 
anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr). 

Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr o m räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. De kommunägda 
bolagen och stiftelserna följer Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning K3 med undantag 
av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen har under året gjort en ytterligare anpass-
ning av redovisningen till ny LKBR genom att redo-
visa pensionsförpliktelsen för de förtroendevalda som 
en finansiell anläggningstillgång då lösningen av den 
s.k. direktpensionen är i form av en kapitalförsäkring 
och ingen pensionsförsäkring. 

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprinci-
per skett under räkenskapsåret.

Tillämpade Redovisningsprinciper
Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsredovis-
ning har inte tillämpats fullt ut. Budgetbeloppen för 
investeringsredovisningen har inte helt räknats om uti-
från förändrade redovisningsprinciper i samband med 
ny LKBR. Påverkar indirekt även budgetbeloppen för 
driftredovisningen. Beloppen har inte ansetts vara vä-
sentliga att ta fram i förhållande till den administrativa 
resursåtgången. 

Kommunens lokalhyresavtal har inte klassificerats 
utifrån R5 Leasing. Sannolikt finns det ett mindre an-
tal som borde redovisats som finansiella leasingavtal 
och inte operationella. Det är oklart vilket värde dessa 
uppgår till men bedömningen är att de inte uppgår till 
ett väsentligt värde.

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
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Gränsvärde för aktivering av tillgång vid kompo-
nentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och gräns-
värde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser, bostadsrätter 
samt en kapitalförsäkring för förtroendevaldas pen-
sionsförpliktelse. Andelen i Kommuninvest ekono-
misk förening består av ursprungligt insatskapital, 
särskild insats inklusive insatsemission.

Leasing
Vanligaste formen av leasing av maskiner och inven-
tarier avser fordon, huvuddelen av dessa avtal har en 
löptid som inte överstiger 3 år. Ett antal fordonsavtal, 
som har en avtalstid som överstiger 3 år redovisas som 
finansiell leasing (36 fordon 2020).  Resultatpåverkan 
har schablonberäknats då beloppets påverkan på re-
sultaträkning bedöms som icke väsentlig. I övrigt har 
kommunen inga nu klassificerade avtal som samman-
taget utgör väsentligt värde för maskiner och inven-
tarier eller för hyra av fastighet som i allt väsentligt 
uppfyller kriterierna för finansiell leasing.  

Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i förvalt-
ningsberättelsen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.  

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
dvs. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 
R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schema på sid 10.

Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat 
Lysekils Busstrafik AB. I övrigt har inga förändringar i 
koncernen skett under året.
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Belopp i mkr (om inte annat anges)

Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Försäljningsintäkter 690 761 12 21

Taxor och avgifter 224 222 149 152

Hyror och arrenden 452 446 103 106

Bidrag från staten 375 343 373 343

EU bidrag 1 1 1 1

Övriga bidrag 61 58 44 35

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 238 214 193 198

Försäljning av exploateringsfastigheter 39 35 39 35

Övriga verksamhetsintäkter 52 27 11 9

Summa verksamhetens intäkter 2 132 2 107 925 900

Not 3 Verksamhetens kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Personalkostnader -3 269 -3 203 -2 896 -2 831

Lokal- och fastighetskostnader -280 -271 -272 -251

Bidrag och transfereringar -150 -150 -150 -150

Köp av verksamhet -506 -542 -545 -557

Inköp av material m.m. -383 -387 -187 -161

Bolagsskatt -15 -26 - -

Övriga verksamhetskostnader -508 -465 -248 -262

Summa verksamhetens kostnader -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 18 17 11 10

Senare än ett år men inom fem år 14 24 3 7

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 32 41 14 17

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 12 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansiella dokument
Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
swappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 8 och not 21.

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom kom-
munkoncernen: 
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). De 
finns tillgängliga hos Uddevalla Energi tel: 0522-
58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB tel: 0522-63 88 00 
info@vastvatten.se
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Not 3 Verksamhetens kostnader fortsättning
Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 37 61 65 91

Senare än ett år men inom fem år 100 93 179 177

Senare än fem år 13 22 312 334

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 150 176 556 602

Not 4 Jämförelsestörande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 2 2 1

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust vid försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar -15 -44 -11 -42

Inlösen av pensionsskuld -100 - -100 -

Rättelse av fel retroaktiva premier KPA - -41 - -41

Rättelse av fel schablonbidrag flyktingar - 14 - 14

Summa jämförelsestörande poster -113 -69 -109 -68

Not 5 Skatteintäkter Kommun 2020 Kommun 2019

Preliminär kommunalskatt 2 727 2 698

Preliminär slutavräkning innevarande år -40 -24

Slutavräkningsdifferens föregående år -14 1

Summa skatteintäkter 2 673 2 675

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2020 Kommun 2019

Inkomstutjämningsbidrag 555 530

Kommunal fastighetsavgift 115 110

Bidrag för LSS-utjämning 88 87

Kostnadsutjämningsbidrag 55 17

Regleringsbidrag 58 39

Övriga bidrag 120 26

Summa generella statsbidrag och utjämning 991 809

Varav stöd för att stärka välfärden (Coronapengar) 106 -

Varav tillfälligt stöd under 2015-2020 med anledning av ökat flyktingmottagande 14 26
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Not 7 Finansiella intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utdelningar på aktier och andelar 2 6 2 6

Ränteintäkter 3 2 61 63

Summa finansiella intäkter 5 8 63 69

Not 8 Finansiella kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Räntekostnader -53 -52 -53 -52

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -56 -55 -54 -53

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat 1,44 1,57 1,47 1,57

exklusive derivat 0,56 0,57 0,57 0,57

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat (år) 2,85 3,20 2,92 3,20

exklusive derivat (år) 2,11 1,00 2,16 2,00

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Av- och nedskrivningar 361 332 120 110

Reavinster -2 -1 -2 -1

Reaförluster och utrangeringar 15 44 11 43

Gjorda avsättningar 21 36 5 10

Återförda avsättningar -11 -5 -11 -1

Orealiserade kursförändringar (kapitalförsäkring) -3 0 -3 0

Justering för kostnader finansiell leasing -2 -1 -2 -1

Justering för förvärv av bolag -127 0 - -

Rättelse upplösning skuld schablonbidrag flyktingar 0 -14 0 -14

Upplösning av investeringsbidrag, förändrad 
redovisningsprincip 0 4 0 4

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 252 395 118 150

Not 10 Övriga likviditetspåverkande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utbetalning av avsättningar -4 -5 -4 -5

Utbetalningar från kapitalförsäkring -1 0 -1 0

Summa övriga likviditetspåverkande poster -5 -5 -5 -5
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 21 17 15 14

Inköp 4 4 0 0

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 0 0 0 1

Utgående anskaffningsvärde 22 21 12 15

Ingående av- och nedskrivningar 15 13 14 12

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 2 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 0 2 0 2

Utgående av- och nedskrivningar 14 15 11 14

Utgående restvärde 8 6 1 1

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 10 538 9 754 3 440 3 245

Inköp 98 56 27 7

Försäljningar/utrangeringar -11 -27 -2 -2

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 700 755 605 190

Utgående anskaffningsvärde 11 325 10 538 4 070 3 440

Ingående av- och nedskrivningar 4 104 3 863 1 612 1 530

Försäljningar/utrangeringar -9 -22 -2 0

Förvärvade ackumulerade avskrivningar 2 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 279 263 91 82

Utgående av- och nedskrivningar 4 376 4 104 1 701 1 612

Utgående restvärde 6 949 6 434 2 369 1 828

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 37 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Maskiner och inventarier Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 958 833 388 362

Inköp 243 129 36 27

Försäljningar/utrangeringar -113 -13 -89 0

Överföringar 12 13 7 3

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående anskaffningsvärde 1 100 958 342 388

Ingående av- och nedskrivningar 570 521 261 239

Försäljningar/utrangeringar -105 -15 -89 -1

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 79 68 27 27

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående av- och nedskrivningar 544 570 199 261

Utgående restvärde 556 388 143 127

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 13 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Fiansiell leasing Kommun 2020 Kommun 2019

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 8 4

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 8 4

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 2 1

Senare än ett år men inom fem år 6 3

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 8 4

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 16 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt bohuslän samt fordon hos Uddevalla Omnibus. 

Pågående arbete Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 656 688 497 239

Inköp 430 601 253 492

Försäljning/utrangeringar -10 -41 -10 -40

Överföringar -716 -592 -610 -194

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 360 656 130 497

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2020 Kommun 2019

Markreserv 77 70

Verksamhetsfastigheter 1 666 1 210

Fastigheter för affärsverksamhet 27 29

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 508 431

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 91 88

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 369 1 828
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Not 13 Värdepapper, andelar och 
bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (24,67 %) 556446-9343 375 3,519 -

Summa aktier 7,433 33,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 27,931 27,931

Tolkförmedling i Väst - 0,000 0,000

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 27,951 27,951

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) 0,167 -

Bostadsrätter 5,589 5,589

Grundfondskapital - 10,831

Summa övrigt 5,836 16,420

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 41,220 78,285

Not 14 Långfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 149 3 232

Utlämnade lån, övriga 0 6 0 6

Övriga fordringar 7 3 5 0

Summa långfristiga fordringar 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 10,3 (12,1) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3 % och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 
2027. 
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Not 15 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pågående exploateringar 23 42 23 42

Lager tomtmark 4 7 4 7

Material och produktionsförråd 72 45 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 99 94 27 49

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2020 Årets utg./ink. UB 2020

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 16 -14 2

Sundskogen Etapp 1               3 -3 0

Sunningebergen 7 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 6

Rotviksbro                  1 0 1

Fasseröd 1 0 1

Söderskolan 2 -2 0

Övriga mindre exploateringar 2 -1 1

Delsumma 38 -20 18

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 2 1 3

Björbäck 8 1 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0

Delsumma 4 1 5

Summa pågående exploateringsprojekt 42 -19 23

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2020
Årets försäljn./

nedskrivning UB 2020

Tomtmark industrier 7 -3 4

Summa tomtlager 7 -3 4

Not 16 Kortfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kundfordringar 151 203 21 19

Interimsfordringar* 119 127 79 72

Fordran på staten 130 119 130 118

Övriga kortfristiga fordringar 30 24 9 3

Summa kortfristiga fordringar 430 473 239 212

*Varav fordran på Migrationsverket - -
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Not 17 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 (300) mkr, varav 
utnyttjat 0 (0) mkr.

Not 18 Förändring eget kapital Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 496 2 447 1 694 1 735

Justeringar ändrade redovisningsprinciper enligt LKBR

Återföring finansiella anläggningstillgångar Kommuninvest - -27 - -27

Återföring immateriella och materiella 
anläggningstillgångar - -28 - -28

Återföring omsättningstillgång exploatering - -1 - -1

Återföring investeringsbidrag - 5 - 5

Avrundning - 1 - 0

Justerat ingående eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 160 99 71 10

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 656 2 496 1 765 1 694

Not 19 Avsättningar för pensioner Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 44 53 39 45

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 - -

Summa avsättning för pensioner 45 54 39 45

* Avser beräknade förmåner från flera över tiden gällande pensionsavtal. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och 
belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under förvaltningsberättelsen , sid 14.

Specifikation Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 45 47

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats - 0

- Ränte- och basbeloppsuppräkning - 1

- Sänkning av diskonteringsränta - 0

- Nya efterlevandepensioner - 0

- Övrigt -1 3

Pensionsutbetalningar -5 -6

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 39 45

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 20 Övriga avsättningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning tippområde 5 7 - -

Årets avsättning 3 - - -

Årets uttag 0 -2 - -

Utgående avsättning tippområde 8 5 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 0 8 0

Årets avsättning - 9 - 9

Årets uttag 0 -1 0 -1

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 8 8 8

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 15 15 15

Årets avsättning - - -

Årets uttag -1 0 -1 0

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 14 15 14 15

Ingående avsättning hamnåtgärder 28 32 28 32

Årets avsättning - -

Årets uttag -3 -4 -3 -4

Utgående avsättning hamnåtgärder 25 28 25 28

Övriga avsättningar 2 3 1 1

Summa övriga avsättningar 57 59 48 52

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten enligt ny utredning gjord under året. 

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade utgifter för åtagande, via exploateringsavtal, att anlägga en ny gång och 
cykelbana.

Avsättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande för att kunna fullfölja arrendeavtal med fyra utomstående företag 
verksamma inom kommunens hamnområde. 

Övriga avsättningar avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna är 24 
månader med möjlighet till förlängning.  Övrig avsättning koncernen 2020 och 2019 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar 
ett befarat skadestånd i samband med översvämningar 2016.
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Not 21 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående låneskuld 3 534 3 234 3 450 3 150

Nyupplåning under året 700 1 200 700 1 200

Årets amorteringar -600 -900 -600 -900

Delsumma 3 634 3 534 3 550 3 450

Varav kort del av lång skuld 0 - -

Långfristig skuld finansiell leasing 355 264 8 4

Förutbetalda anslutningsavgifter * 391 359 - -

Investeringsfond VA 107 94 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 43 42 43 42

Övriga långfristiga skulder 1 3 5 8

Summa långfristiga skulder 4 531 4 296 3 606 3 504

* Upplösningstiden för anslutningsavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år.

Kreditgivare Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kommuninvest 3 634 3 534 3 550 3 450

Summa kreditgivare 3 634 3 534 3 550 3 450

Derivat, nominella värden Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

SEB 400 620 400 620

Nordea 730 730 730 730

Handelsbanken - - - -

Summa derivat, nominella värden 1 130 1 350 1 130 1 350

Derivat undervärde (mkr) -65 -87 -65 -87

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 304 654 220 570

1 år - 3 år 1 530 830 1 530 830

3 år - 5 år 1 500 1 650 1 500 1 650

5 år och mer 300 400 300 400

Summa räntebindningstider 3 634 3 534 3 550 3 450

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 734 684 650 600

1 år - 5 år 2 600 2 650 2 600 2 650

5 år och mer 300 200 300 200

Summa kapitalbindningstid 3 634 3 534 3 550 3 450
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Not 22 Kortfristiga skulder Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Leverantörsskulder 211 303 106 203

Upplupna löner och semesterlöner 189 177 155 143

Arbetsgivaravgifter och skatt 180 174 165 146

Upplupna pensionskostnader 109 120 107 118

Interimsskulder 188 168 110 119

Skulder till kreditinstitut 44 29 4 6

Skuld koncernkonto 2 0 2 2

Förutbetalda skatteintäkter 78 26 78 26

Övriga kortfristiga skulder 73 88 8 4

Summa kortfristiga skulder 1 074 1 085 735 767

Not 23 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,3 (0,1) mkr för upptagna lån.

Not 24 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 957 996 957 996

Nya förpliktelser under året: 

aktualisering - 0 - 0

ränteuppräkning - 6 - 6

basbeloppsuppräkning - 22 - 22

övrig post 61 -10 61 -10

Pensionsutbetalningar -58 -57 -58 -57

Förpliktelse minskad genom försäkring* -101 0 -101 0

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

859 957 859 957

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts via försäkringslösning. Årets belopp uppgår till 101 mkr inkl. 
ssk löneskatt. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under 
förvaltningsberättelsen , sid 14. 

Pensionsutfästelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), 
kommunala bolag med flera* 1 1 1 1

Summa pensionsutfästelser 1 1 1 1

* Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2020 och 2019. Beräkningen görs av KPA.
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Not 24 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 257 280

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - - -

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 1 1 1 1

Föreningar m.m. 5 5 5 5

Summa borgensförbindelser 6 6 347 370

Övriga ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Övrigt 0 1 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 0 1 0 0

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Summa 866 965 1 207 1 328

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mkr 
och totala tillgångar till 525 483 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 000 mkr 
(0,8 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
4 171 mkr (0,8 %).

Belopp i tkr

Not 25 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision Kommun 2020 Kommun 2019

Sakkunnigt biträde 125 120

Förtroendevalda revisorer 130 150

Summa upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 255 270
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Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkter/Kostnader

Kommunen 20 034 156 883

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 7 350 7 850 922 478

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 7 850 95 430 12 252

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 12 6 770

• Uddevalla Turism AB 5 900 1 263

• Uddevalla Omnibus AB 1 450 1 501 1 382

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 84 808 60 290

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 42 976 54 856

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 30 2 134

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 8 455 4 138

Gustafsbergsstiftelsen 548 428

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 50 982 4 824

Summa 0 0 15 200 15 200 305 698 305 698

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkter/Kostnader Intäkter/Kostnader

Kommunen 3 147 249 59 882 111 1 029

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 24 676 386 25

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 510 637 10 453 1 004

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 69 054 1 224

• Uddevalla Turism AB 2 235 39

• Uddevalla Omnibus AB 94 106 101 1 564

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 615 944 10 9 281

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 522 845 30 552

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 55 735 1 183

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 248 963 5 104

Gustafsbergsstiftelsen 3 054 96

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)

Summa 3 147 249 3 147 249 59 993 59 993 1 029 1 029
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr 2020 2019

Resultat Budget Avvikelse Resultat

Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige, revision 0,0 -9,2 -9,2 -11,1 1,9 0,2 -10,4 -10,2

Kommunstyrelse 138,3 -448,9 -310,6 -334,3 23,7 151,5 -388,0 -236,5

Barn och utbildningsnämnd 450,8 -1 964,1 -1 513,3 -1 537,4 24,1 425,1 -1 899,1 -1 474,0

Socialnämnd 289,6 -1 663,7 -1 374,1 -1 413,5 39,4 258,8 -1 664,4 -1 405,6

Samhällsbyggnadsnämnd 725,7 -837,2 -111,5 -117,0 5,5 705,3 -823,7 -118,4

Kultur och fritidsnämnd 18,8 -165,8 -147,0 -145,9 -1,1 24,4 -164,4 -140,0

Valnämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,2 -2,5 -1,3

Summa nämnder/styrelser 1 623,2 -5 089,0 -3 465,8 -3 559,3 93,5 1 566,5 -4 952,5 -3 386,0

Justeras för poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -698,0 791,2 93,2 139,3 -46,1 -666,2 740,7 74,5

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens kostnader 
enligt resultaträkning 925,2 -4 297,8 -3 372,6 -3 420,0 47,4 900,3 -4 211,8 -3 311,5

Driftredovisningen visar verksamheternas resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till driftbudget. I 
nämnders/styrelsers redovisning ingår kommuninterna 
poster (se nedan). För kommentarer om avvikelser 
och om årets verksamheter hänvisas till nämndernas 
verksamhetsberättelser.

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag i form 
av s k kommunbidrag för att bedriva de verksamheter 
som nämnderna ansvarar för. Det innebär att kom-
munbidraget ska täcka de kostnader som återstår 
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte 
täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Kommun-
fullmäktiges anslagsbindning sker på nämndsnivå för 
driftverksamheten. Kommunfullmäktige kan ange 
särskilda ändamål som vissa delar av kommunbidraget 
ska användas till. Nämnden fördelar kommunbidraget 
på sina verksamheter med iakttagande av kommun-
fullmäktiges beslut i flerårsplanen. Nämnden äger rätt 
att under löpande år göra omdispositioner mellan sina 
verksamheter under förutsättning att kommunfull-
mäktiges mål inte äventyras. Större förändringar eller 
avvikelser från vad kommunfullmäktige beslutat ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige kan utifrån den ekonomiska utvecklingen under 
året besluta om tillfälliga större, generella restriktioner 
för samtliga nämnder i syfte att hålla den antagna 
budgeten. Tilläggsanslag under löpande år medges 
normalt endast för tillkommande lönekostnader pga. 
den årliga löneöversynen. Eventuellt behov av utökade 
ekonomiska resurser behandlas i det årliga arbetet 

med flerårsplanen. Nya behov som uppstår under året 
hanteras inom nämnden och inom det kommunbidrag 
som tilldelats. Kommunfullmäktige har inget anslag 
för oförutsedda behov.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla 
respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna 
och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 
innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna 
poster, har driftredovisningen påförts även kom-
muninterna poster, såsom köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen 
eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som kalkyl-
mässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader (po-pålägg), i form av 
arbetsgivaravgifter,  avtalsenliga försäkringar, 
avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras 
schablonmässigt till att uppgå till 39,20 % av 
lönekostnaden

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och 
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt rak nominell metod, vilket 
innebär att kostnaden består av linjär avskriv-
ning på anläggningstillgångarnas avskrivnings-
bara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan har 
satts till  1,5 %. För information om avskriv-
ningstider se not 1 Redovisningsprinciper. 
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige och revision

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Valnämnden

Summa nämnder/styrelser

INVESTERINGSREDOVISNING
Utgifter

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Summa nämnder 

TOTALA INVESTERINGAR

RESULTATRÄKNING
Kommunen

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

VERKSAMHETENS RESULTAT

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH  SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande varksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Bidrag från infrastruktur

ÅRETS KASSAFLÖDE

FLÖDESSCHEMA FÖR DRIFT OCH INVESTERINGAR

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kom-
munens olika verksamheter genom interndebitering 
är: 
• Hyreskostnader: Internhyran sätts till Samhälls-

byggnadsförvaltningens självkostnad grupperad 
på olika verksamhetsfastigheter med faställt 
enhetligt  kvm-pris per grupp med vissa undan-
tag. Outhyrda lokaler ingår ej utan kostnadsförs 
separat.

• Transport/bil: Debitering sker av samhällsbygg-
nadsförvaltningens självkostnad, beräknad på 
milkostnad för olika fordon.

• Kost: Debitering sker av kommunens produk-
tionskök till självkostnad, beräknad på por-
tionspris.

• IT-relaterade kostnader: Kostnader för egen 
drift av system samt tillgång till grundläggande 
programvaror fördelas utifrån gjorda beräk-
ningar. 

• Kostnader för egen anläggningspersonals  
(Byggservice) timkostnader beräknas på 
grundlön och fördelas på 1.600 timmar/år med 
administrationspåslag om 8 %. Debitering görs 
också i vissa fall för interna maskinkostnader, 
beräknade till maskinernas timkostnader.

DRIFTREDOVISNING, FLÖDESSCHEMA
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Avikelser mot budget
Investeringsbudgetens avvikelse beror dels på att tidplanen 
för följande större projekt har senarelagts; Framtidens bad 
(87,4 mkr) och till- och ombyggnad av Ramnerödsskolan 
(51,8 mkr). Nerläggning av projektet för Tillfälligt bad under 
byggnation av Framtidens bad (i samband med att ny sim-
hall planeras vid rimnersvallen med start 2021) ger även den 
en avvikelse mot budget (30 mkr). 

Nybyggnation av Blekets förskola har stoppats då förut-
sättningar för genomförande saknas och ger därmed en 
avvikelse mot budget (16 mkr). Övriga större avvikelser för 
byggnation av förskolor består bland annat av ombygg-
nation av Skansens förskola (13,8 mkr) som senarelagts på 
grund av överklagande samt Bokenäs förskola som senare-
lagts pga myndighetsbeslut (15 mkr).

Utöver dessa har tidplanen för ett antal mindre projekt 
också senarelagts. 

Totalt 88,2 mkr av avvikelsen beror på att projekt inte blivit 
beställda av verksamhetsansvarig nämnd. Avvikelser pga 
senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplanen 2021–2030 
(inklusive ovan nämnda senareläggningar) uppgår till totalt 
198,5 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgifter 2020 Budget 2020 Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 17,2 25,4 12,6

Barn och utbildningsnämnden 106,0 282,0 176,0

Socialnämnden 6,5 44,0 37,5

Samhällsbyggnadsnämnden 163,5 189,5 26,0

Kultur och fritidsnämnden 26,1 155,6 129,5

Summa nämnder 319,3 696,5 381,6

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 - -
TOTALA INVESTERINGAR 320,5 696,5 381,6

Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet 
Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 2020. Sön-
dagsvägens förskola invigdes i början på året, Källdalsskolan 
och Rampen invigdes under sensommaren och Sundstrands 
förskola invigdes under hösten. Vidare pågick ombyggna-
tion av Ramnerödsskolan och renovering av Kungsgatan, 
där etapp 2 färdigställts under året. 

Övriga färdigställda investeringar under året innefattar 
bland annat Bjursjövägen, anslutande vägar till Källdals-
skolan, gång och cykelväg på Söndagsvägen samt del av 
projektet Kaj och översvämningsskydd Ångbåtskajen längs 
Museiparken.

Övriga utgifter består bland annat av komponentutbyten 
i befintliga fastigheter.
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgifter 2020 Budget 2020

Ackumulerade 
utgifter

Budgeterad 
total investering

Större ny- och ombyggnader

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 48,2 100,0 154,7 303,0

Källdalsskolan, nybyggnation 32,1 37,0 290,1 300,0

Centrumutveckling Kungsgatan 16,3 20,0 44,5 55,4

Brandstation Ljungskile 11,3 10,0 14,7 23,0

Delsumma 107,9 167,0 503,9 681,4

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Sundstrand, nybyggnation 6,9 11,0

Förskola Killingen, nybyggnation 1,7 10,0

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,3 48,5

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 10,1 48,5

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 3,8 14,9

Moduler och övriga lokallösningar 1,6 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Sundbergstorget 4,3 3,0

Gatuombyggnader Källdalsskolan 9,5 0,0

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser 8,8 0,0

Bjursjövägen 8,1 2,5

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 5,0 0,0

Lekplatser, förnyelse 3,3 0,0

Översvämningsskydd, åtgärder 10,3 50,0

Planerat underhåll, gator och vägar 19,7 25,0

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 0,2 36,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Uddevalla 3,0 10,0

Bibliotek Rampen Källdal 2,6 0,0

Framtidens bad 12,6 100,0

Tillfälligt bad under byggn. av Framtiden bad 0,0 30,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 6,9 4,2

Störtloppsgatan Gruppbostad LSS, nybyggnation 2,6 10,0

Vildvinet Gruppbostad inom LSS, nybyggnation 2,1 10,0

Planerat underhåll, fastigheter 52,1 40,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,8 31,9

Övriga investeringar

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 16,1 10,0

IT-investeringar, digitalisering 2,7 3,2

Konstnärlig gestaltning 2,5 3,0

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid 1,6 3,4

Övriga investeringar maskiner/inventarier 10,1 4,4

Delsumma 319,3 696,5

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 -

Summa investeringsutgifter totalt 320,5 696,5
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Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmot-
tagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige 
har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Samman-
trädena under april-juni genomfördes med halverat 
antal ledamöter. Flera av höstens sammanträden har 
varit förlagda till Bohusgården vilket inneburit högre 
kostnader. Sammanträdet i december var helt digitalt. 
Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har 
delats ut under året. I början på året genomfördes en 
föreläsning som uppmärksammade att det är 100 år 
sedan kvinnlig rösträtt infördes. Det har varit 4 sam-
manträden för ungdomsfullmäktige.

Kommunens revisorer
Revisionens verksamhet har påverkats av Coronapan-
demin genom att flera planerade utbildningsinsatser 
fått ställas in eller ersättas av webbinarium, samt att 
vissa av revisorerna har deltagit i kollegiets möten 
digitalt. Under året har det genomförts en fördjupad 
granskning av samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringar, samt en fördjupad granskning kring direktupp-
handling och ramavtalstrohet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Överförmyndare
I kommunen har drygt 700 personer god man, förval-
tare eller förmyndare. Granskningen av årsräkningarna 
för 2019 har kunnat ske som planerat, vilket innebär 
att samtliga årsräkningar har handlagts och beslut 
om arvoden har fattats. Beroende på huvudmannens 
ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas 
av huvudmannen själv, av kommunen eller i form 
av ett delat ansvar. För den granskning som skedde 
2020 avseende årsräkningar för 2019 har det visat sig 
att kommunens kostnader för arvoden blev lägre än 
budgeterat. 

Vänortskommittén
Under året har vänortskommittén samlats 4 gånger 
och vänortstyrelsen 4 gånger. På grund av pandemin 
har inga utbyten skett under året. Vänortskonferensen, 
kulturutbytet och det nordisk ungdomsutbytet har flyt-
tats fram till sommaren 2021. Ungdomsutbytet med 
Japan har också flyttats till 2021. Troligen kommer det 
bara att ske ett digitalt utbyte med Japan under 2021.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunfullmäktige 0,0 -2,0 2,5 0,4 0,1

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 2,1 0,5 0,2

Överförmyndaren 0,0 -5,5 6,1 0,7 0,2

Vänortskommitén 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,1

Summa 0,0 -9,2 11,1 2,0 0,6
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KOMMUNSTYRELSEN
Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom delområ-
dena Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområ-
det.
Kommunstyrelsen politisk styrning
Resultatet på 4,1 mkr beror främst på att avsatta 
2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning ej har 
förbrukats. Kostnaden för arvoden blev lägre än avsatt 
budget då två utskott avskaffades i augusti, dessutom 
minskade antalet ledamöter i några utskott. Kostnaden 
för kollektivtrafiken blev lägre än avsatt budget.

Kommunledningskontoret
Resultatet uppgår till 17,2 mkr. Intäkterna visar en 
budgetavvikelse på 14,9 mkr. Den främsta orsaken 
är högre intäkter för subventionerade anställningar 
inom arbetsmarknadsavdelningen. Även projektmedel 
för avslutade projekt bidrar till intäkternas positiva 
avvikelse. Med anledning av pandemin har verksam-
heterna erhållit statlig ersättning på drygt 2,0 mkr som 
kompensation för sjuklönekostnader. 

På kostnadssidan visas en budgetavvikelse på 2,4 
mkr. Bortser man från de subventionerade anställ-
ningarnas negativa avvikelse för personalkostnader, är 
budgetavvikelsen 9,7 mkr för kostnaderna inom övrig 

verksamhet. Genomgående har det varit lägre utfall 
för kurs/konferens, resor m.m. till följd av Coronapan-
demin, medan det är högre utfall än budget avseende 
förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. Under 
året har det gjorts en större mängd inköp av data- och 
kommunikationsutrustning i utbyte av äldre utrust-
ning, samt med anledning av distansarbete. Inom 
arbetsmarknadsavdelningen har det uppstått kostna-
der med anledning av anpassningen av lokalerna på 
Junogatan 2 i och med övertagandet av försörjnings-
stödsverksamheten. Kommunens nettokostnad för 
ekonomiskt bistånd är 74,0 mkr, en ökning med 8,2 
mkr eller 12 % jämfört med föregående år. Under hös-
ten fick kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag 
utifrån årets prognos för utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet 2,7 mkr 
lägre än förväntat, vilket kan bero på arbetsmarknads-
avdelningens nya arbetssätt ”integrerat försörjnings-
stöd”. Effekter på grund av pandemin har ännu inte 
uppstått.

Inom flera avdelningar visas positiva budgetav-

90
Mottagande  
av nyanlända 
flyktingar

683
Antal deltagare 
i kommunala 
arbetsmaknads-
åtgärder

3,8 %
Ökning, heteroge-
nitet i yrkesgrupper-
na avseende kön 

Antal tillsvidarean-
ställda i Uddevalla 
kommun

4 855
Antal hushåll med 
försörjningsstöd 
under året 
(preliminär siffra)

1 400
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,2 4,1 2,2

Kommunledningskontoret 138,3 -366,7 245,7 17,2 16,0

Räddningstjänsten 0,0 -48,9 51,3 2,4 -5,2

Summa 138,3 -448,8 334,2 23,7 13,0

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 5

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

vikelser för personalkostnader till följd av vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Förvalt-
ningsledningens avsatta medel för utredning och 
utveckling av verksamhet bidrar till överskottet. E-
arkivets kostnader blev lägre än förväntat och HRM-
systemet (Human Resources Management-system) har 
försenats. De medel som IT-avdelningen erhållit till 
automatisering och utveckling av e-tjänster har ej nyt-
tats fullt ut på grund av pandemin. 

Under året har arbetet med att leda stadsutveckling-
en fortsatt inom de fyra delområdena Rimnersområdet, 
centrumutveckling, skolor och boende samt hamn-
området. Bland annat har totalentreprenad för simhall 
upphandlats och projektering startats. Vägledande 
beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimners-
vallen är tagna. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så 
har kommunfullmäktige beslutat att påbörja projekte-
ringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i 
projektet och en effektstudie är genomförd för ett nytt 
stadshus. Kommunstyrelsen har beställt ett planpro-
gram för Västra centrum. 

Samverkansavtal har tecknats med extern part gäl-
lande nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn 
och Skäret.

Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av 
bergtäkt vid Fröland innebärande färdigställd efterbe-
handling januari år 2024. 

Pandemin och dess effekter har starkt påverkat 
kommunstyrelsens arbete, både vad gäller stabs- och 
ledningsfunktion och att hantera påverkan på verk-

samheterna och en hel del annat arbete har fått skjutas 
på framtiden.

En ny säkerhetsorganisation togs fram under hösten 
2020 i syfte att stärka det kommunala säkerhetsarbetet. 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en övergri-
pande plan för integration tagits fram och antagits. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har lett 
arbetet. 

Sex kommuner i Bohuslän har ställt sig bakom bil-
dandet av ett konsortium med det formella samlings-
namnet Transportkorridor Skagerrak i syfte att skapa 
en järnvägsförbindelse till Oslo. En handlingsplan har 
upprättats och utredningar genomförs.

Arbetet enligt den digitala agendan har fortsatt med 
e-tjänster och automatisering på flera områden. Pande-
min har ställt krav på en snabb omställning till digitala 
möten och distansarbete.

Räddningstjänsten
Resultatet visar en avvikelse på 2,4 mkr på grund av 
pensionerna. Dels är det en minskning på drygt 2,7 
mkr kring avsättningen för ”skuldförda pensioner” 
som avser upplupna pensionskostnader som inte be-
talas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. 
Dels behöver inte årets avsatta budget på 1,5 mkr för 
det långsiktiga åtagandet användas. Ny statistik visar 
att personalomsättningen bland brandmän är något hö-
gre än vad som tidigare antagits vilket gör att framtida 
förväntade uttag av brandmanspension kommer bli 
lägre och därmed lägre pensionsavsättningar.  Dock 
blev årets medlemsavgift 1,9 mkr högre på grund av 
att uppräkningen av pensionskostnaderna har släpat 
efter.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Coronapandemin har drivit på digitalisering av undervisning, kommunikation 
och administration. I kvalitetsarbetet har resultatdialoger hållits på alla nivåer. 
Lokalförsörjning har prioriterats.

Förskola
Förskoleverksamhetens positiva avvikelse beror 
främst på färre placerade barn än budgeterat. Co-
ronapandemin är en orsak. En annan viktig orsak 
är kortsiktigheten i riktade statsbidrag. Enheterna 
budgeterar inte för bidraget till mindre barngrupper, då 
det är osäkert vilka som får det beviljat. Andra riktade 
statsbidrag är viktiga tillskott, men skapar ryckighet 
i organisationen då beslut kommer sent och ibland 
oförberett. Coronapandemin har medfört stor frånvaro 
i barngrupperna, vilket gjort att enheter periodvis har 
kunnat låna personal av varandra i stället för att ta in 
vikarier.

Två nya enheter har öppnat under året; Söndagsvä-
gens förskola och Sundstrands förskola. Båda har haft 
färre barn än planerat, vilket orsakat dessa enheters 
negativa resultat.

Årets kartläggningar av barns trygghet visar på 
gott resultat. Vi ser tydliga effekter av projektet Barns 
integritet, som hälften av enheterna arbetat med. Barns 

trygghet har ökat, men också barns delaktighet. Arbe-
tet sprids nu till alla enheter. Rektorernas medveten-
het och ökade kompetens kring systematiskt kvali-
tetsarbete (SKA) har gett goda effekter och har höjt 
kvalitén på personalens SKA. Detta har skapat bättre 
förutsättningar för högre måluppfyllelse på enheterna. 
Förskolan kommer att fortsätta arbeta systematiskt och 
fokuserat med språkutvecklande arbetssätt för barnens 
ökade trygghet, delaktighet och kommande skolfram-
gång.

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott 
på 3,2 mkr. Den centrala verksamheten visar en 
positiv budgetavvikelse (+6,5 mkr) där framför allt 
färre barn inom både skola och fritidsverksamhet ger 
ett överskott. Efter flera års ökning, har elevantalet i 
grundskolan under året varit i stort sett oförändrad. 
Detta tillsammans med effekterna av Coronapandemin 
är orsaken till den kraftiga minskningen av antalet 

1 701
Antal barn i  
kommunal förskola

1 239
Antal barn i  
fristående förskola

234
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg

Antal barn i  
Fritidshem

2 878
Antal elever i  
förskoleklass

682
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5 384
Antal elever i kom-
munal grundskola

752
Antal elever i  
fristående  
grundskola

181
Antal elever  
i särskola

3 028
Antal elever i kom-
munal  
gymnasieskola

Antal elever i  
fristående  
gymnasieskola

332

barn i fritidsverksamheten. Minskningen av antalet 
barn orsakar svårigheter för enheterna att ställa om sin 
verksamhet.

Statens sjuklöneersättning avseende Coronapande-
min uppgår till 7,5 mkr och är utfördelad på respektive 
enhet. En jämförelse av de faktiska sjuklönekostna-
derna för korttidsfrånvaro inom grundskolan, visar en 
ökad kostnad på närmare 5 mkr år 2020.

Ett omfattande arbete med effektiviseringar år 
2019–2022 pågår, och ekonomiska åtstramningar har 
genomförts i verksamheten under hela 2020.

Statsbidraget för Likvärdig skola har under året 
förstärkt områden som elevhälsa, integration och barn 
i behov av särskilt stöd.

Särskola
Under 2020 har grundsärskolan organiserat om. Käll-
dalsskolan blev klar vid höstterminens start. Sedan 
dess bedrivs verksamheten på tre enheter istället för 
fyra, vilket möjliggör bättre samordning. Totalt har 
grundsärskolan 91 elever, vilket är en ökning med  
15 % från vårtermin till hösttermin. Ungefär hälften 
har även behov av omsorg i form av fritids.

Det höga antalet elever är personalkrävande och 
ökningen innebär ett ökat behov av lärverktyg. Kost-
nader för taxiresor har stigit. Dels beror det på fler 
elever, dels har pandemin medfört att antalet barn per 
taxi begränsats. Kommunen köper platser till grund-
särskoleelever och då främst från specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög i flera år på 
grund av ett flertal elever med stora behov.

Gymnasiesärskolan växer. På några år har elevun-
derlaget ökat från drygt 70 elever till dagens mer än 
90 elever. De interkommunala intäkterna ökar därmed. 
Personalkostnaderna, framförallt för habiliterings- 
och boendestödjare, har ökat för att kunna möta det 
elevnära stödbehovet. Under året har Malögårdens 
elevboende öppnat. Boendet bemannas när elever 
vistas där. Hösten 2020 fanns tre elever på boendet. 
Andelen Uddevallaelever som väljer att studera på 
annan ort sjunker. Kostnader för skolskjuts har ökat 
något under året.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har minskat bemanningen med 12 
lärartjänster detta läsår jämfört med läsåret 19/20. 
Antalet anställda har även minskat inom administra-
tion och skolhälsovård. Driftskostnader, exempelvis 
för läromedel och kompetensutveckling, visar över-

skott. Detta är en följd av pandemin, som inneburit att 
distansundervisning genomförts under stor del av året. 

De interkommunala intäkterna för gymnasieele-
ver från andra kommuner visar ett stort underskott. 
Detta beror på elevavhopp under terminerna samt att 
prognosen för nya årskurs 1-elever från andra kommu-
ner viker. Den ökade kostnaden för elever på Statens 
Institutionsstyrelses (SIS) boenden, samt för särskild 
anpassad utbildning hos annan huvudman, är bety-
dande.

Verksamheten bär ökad kostnad motsvarande 4,2 
mkr för att situationsanpassa för Coronapandemin. I 
detta ingår även en nettokostnad på 0,8 mkr för Östra-
boteatern, eftersom det inte är några arrangemang där.

Gymnasieskolan beviljades medel ur kommunens 
effektiviseringsfond för projektet ökad elevnärvaro, 
som genomfördes under 2020. Under året har ESF 
projektet yrkeskompassen 2017–2020 avslutats.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar ett positivt utfall mot 
budget. Regeringen beslutade under våren om utökade 
medel till gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshög-
skoleutbildningar. 

Vuxenutbildningen sökte ett extrainsatt statsbidrag 
för att täcka delar av den kommunala medfinansie-
ringen av statsbidraget yrkesvux, vilket inneburit 
större intäkter än budgeterat. Verksamheten beviljades 
även medel ur kommunens effektiviseringsfond för 
utökning inom gymnasiala allmänna kurser samt gym-
nasiala yrkesutbildningar. Inom sfi studerar allt färre 
elever med etableringsersättning.

Den ökade arbetslösheten har medfört att vuxen-
utbildningen utifrån nationella direktiv ökat antalet 
utbildningsplatser inom gymnasiala allmänna kurser 
(+45 %), gymnasiala yrkesutbildningar (+80 %) samt 
yrkeshögskolekurser. På grund av högt söktryck kunde 
endast ca 65 % av sökande till gymnasiala allmänna 
kurser och 30 % till yrkesutbildningar antas. 844 
ansökningar till yrkesutbildningar inför hösten 2020 
gjordes. Måluppfyllelse i form av betyg och avbrott 
ligger på något lägre eller liknande nivåer som tidi-
gare. Trots Coronapandemin gick 93 % av eleverna 
som avslutade en yrkesutbildning under året vidare till 
arbete eller studier.

Undervisning har delvis genomförts på distans 
sedan i mars. Det har gett konsekvenser för elever 
som är studieovana och har kort tidigare utbildning. 
Studietiderna har blivit längre. Inom flera gymnasiala 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Förskola 95,3 466,6 392,0 20,8 12,9

Grundskola/fritidshem 106,4 850,1 746,9 3,2 3,4

Särskola 14,4 87,8 69,8 -3,6 -4,2

Gymnasieskola 182,4 395,7 201,8 -11,5 -3,5

Vuxenutbildning 52,2 123,5 81,5 10,2 6,4

Gemensam verksamhet 0,1 40,6 45,4 5,0 0,3

Summa 450,8 1 964,3 1 537,4 24,1 15,3

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

yrkesutbildningar har arbetsplatsförlagt lärande inte 
kunnat genomföras som planerat. 

Gemensam verksamhet
2020 har präglats av Coronapandemins konsekvenser. 
Distansundervisningen i gymnasieskola och vuxen-
utbildning har gett erfarenheter av digitala verktyg 
och metoder som kan berika skolförlagd undervisning 
framöver. Digitala lär- och kommunikationsplatt-
formar har inarbetats som vardagliga 
instrument. Inventering av digital 
kompetens, automatisering och e-
tjänstutveckling pågår. Vilka långsiktiga 
effekter årets omläggningar kan få för 
elevernas studieresultat, trygghet och 
studiero är ännu okänt.

Uppföljning av nämndens och kom-
munfullmäktiges mått visar en positiv 
utveckling av kunskapsresultat. Behö-
righet till gymnasiets yrkesprogram, 
niornas meritvärde och andel som tar 
gymnasieexamen inom fyra år har ökat. 
Variationerna är stora mellan årskullar. 
Den långsiktiga trenden visar inte på 
tydlig förbättring inom grundskolan. 
Trenden är stabil att flickor når högre måluppfyllelse 
än pojkar. Årskullen som går ut årskurs nio 2021 
riskerar låg måluppfyllelse. Därför har åtgärdsplaner 
tagits fram på skolorna. I tillägg har nämnden gett ett 
riktat uppdrag till Ramnerödsskolan att höja meritvär-

det. Måluppfyllelsen för måttet Trygghet och studiero 
har försämrats. Trenden över tid är negativ, och ett 
utvecklingsarbete behöver göras. Nämndens modell 
för systematiskt kvalitetsarbete innebär att resultatdia-
loger hålls på skolor, skolformsnivå, förvaltningsnivå 
och politisk nivå. Åtgärder vidtas efter problemanalys 
inom verksamhetsområdena och vid behov i samver-
kan. Att bli bättre på att prognostisera, göra tidiga in-
satser och följa elevgrupper över tid är utvecklingsom-

råden i alla skolformer. Hanteringen 
av gemensamma utmaningar behöver 
utvecklas.

Förvaltningen arbetar för att 
utveckla organisation, arbetssätt och 
arbetsformer för att nå högre målupp-
fyllelse på ett effektivt sätt, liksom 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Grundskolans ledning har omorga-
niserats för att skapa en mer aktiv 
strategisk styrning och ledning. Ut-
vecklingsarbete kring lärares arbets-
tid, yrkesroller, kompetensutveckling, 
rekrytering och karriärmöjligheter 
pågår. Lärarbehörigheten ligger på en 
relativt god nivå och minskar inte.

Arbete med förändrad skolstruktur för minskad 
skolsegregation har inletts på uppdrag av nämnden. 
För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning 
i balans har kommunen ingått avtal med Hemsö som 
extern partner. Realiseringsgraden av investeringspla-
nen har sjunkit beroende på flera förseningar.

Ljuslyktor barnkonventionen  
Foto: Kreatörens förskola
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 26,6 mkr.

Huvudsakliga orsaker till underskottet är det kraftigt 
ökande inflödet av ärenden de senaste åren inom den 
sociala barnavården. Ett systematiskt arbete pågår med 
att rätt barn ska ha rätt insats och att institutionsplace-
ringarna därmed ska minska. De större underskotten 
finns inom verksamheten för barn och unga.

HVB-boende för barn och unga redovisar ett under-
skott på 10,4 mkr, varav 9,1 mkr för externa institu-
tionsplaceringar, jämfört med underskottet år 2019 
som var 8,8 mkr.

I resultatet för 2020 ingår interna köp av stödbo-
ende med 2,8 mkr. Sektionen arbetar strukturerat med 
tydlig planering vid nyplacering samt uppföljning av 
genomförandeplanen under pågående placering. Detta 
arbete har gett resultat. Trots stor minskning av vård-
dygn ökar kostnaderna. Detta beror på högre vård-
dygnskostnaderna.

Familjehemsvården redovisar 7,4 mkr i underskott. 

SOCIALNÄMNDEN
Smittspridningen av Coronaviruset är årets händelse, som lett till omfattande 
konsekvenser ur flera aspekter för brukare, verksamhet och personal.

29
Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS

3 549
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

537
Antal personer med 
beslut om LSS-insats

77
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB

Platser i särskilda 
boenden inkl. 
korttids och rehabi-
literingsplatser

738

Verksamheten har fått tillskott internt inom bud-
getramen under året med 5,0 mkr och 1,0 mkr från 
effektiviseringsfonden. Antalet årsplacerade inklusive 
särskilt förordnade vårdnadshavare, uppgår i december 
2020 till 129 årsplaceringar i jämförelse 119 årsplace-
ringar 2019. Verksamheten har arbetat fokuserat med 
att ansöka om vårdnadsöverflyttning till de familjehem 
där barnen varit placerade över tid. I december 2020 är 
26 barn vårdnadsöverflyttade till familjehem jämfört 
med 18 barn 2019. Barn som är vårdnadsöverflyttade 
till särskilt förordnade vårdnadshavare är fortsatt i 
samhällsvård och innebär därmed en fortsatt kostnad 
för verksamheten. Ökningen av placerade barn hänger 
samman med den kraftiga ökningen av orosanmäl-
ningar de senaste åren och behov av stödinsatser från 
socialtjänsten har därmed ökat.

Personalkostnader inom utrednings- och mottag-
ningsenheterna barn och unga redovisar 5,6 mkr i 
underskott. Köp från bemanningsföretag/konsulter har 
kunnat avslutas succesivt under året. 

Kostnaderna för externa placeringar inom miss-

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  69

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  SOCIALNÄMNDEN

 2020 i siffror

Socialtjänst
Foto: Linda Svensson



bruksvården är fortsatt på en betydligt högre nivå än 
budgeterat. Sammantaget med öppna insatser är det ett 
underskott med 5,4 mkr. Arbetet med utvecklingen av 
hemmaplanslösningar tillsammans med utförarverk-
samheterna fortgår och rör både bostadslösningar och 
stödinsatser utifrån individnivå. Målet är att minska 
antalet externa institutionsplaceringar.

Verksamheten för försörjningsstöd har förts över 
till arbetsmarknadsavdelningen i början av året. Alla 
kostnader för det ekonomiska biståndet så länge 
verksamheten tillhörde socialtjänsten har täckts inom 
budget. Däremot finns ett underskott med ca 1,6 mkr 
som avser personalkostnader samt utöver det en extra 
överenskommen engångsersättning utbetald på 5,8 
mkr till arbetsmarknadsavdelningen i samband med 
överlämnandet.

Inom utredningsenheten barn och unga har ett 
målinriktat arbete pågått för att använda insatserna 
kontaktperson/familj och avlastningshem med inrikt-
ningen rätt insats till rätt person. Alla tjänster är inte 
bemannade hela året inom familjestödsenheten och 
förebyggandeenheten. Det har resulterat i ett överskott 
med 3,5 mkr. Överskott finns även inom öppna försko-
lan, vilket främst beror på sjukfrånvaro och minskat 
öppethållande på grund av covid-19. 

Tillståndsenheten ger ett underskott med 0,9 mkr. 
Till följd av pandemin har politiskt beslut fattats att 
inte ta ut avgifter för serveringstillstånd av näringsid-
karna, därav underskottet.

Insatser enligt LSS/SFB
Insatser enligt LSS/SFB har ett resultat med 7,0 mkr i 
överskott.

Kommunens boenden har ett underskott med 1,9 
mkr. Under våren har flera enheter haft brukare med 
stora behov. För att komma tillrätta med underskottet 
har enhetschefer fått utökat stöd i ekonomi och sche-
maläggning under hösten. Mistelgatans gruppbostad 
startade under våren.

Köp av externt boende enligt LSS för vuxna har ett 
underskott med 7,3 mkr.

Köp av externt boende enligt LSS för barn och unga 
har ett överskott med 6,5 mkr. Det är genom arbetet 
med hemtagningsprocessen som den stora kostnads-
minskningen har skett inom sektionen.

Inom daglig verksamhet är det ett överskott med 3,7 
mkr. Till följd av Coronapandemin så stängdes stora 
delar av daglig verksamhet under våren. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får 
ersättning från Försäkringskassan, har totalt ett resultat 
med 5,0 mkr i överskott.

Ersättning för de 20 första timmarna/vecka för 
personer med beviljad assistans enligt SFB till 
Försäkringskassan, oavsett utförare, har färre antal 
ärenden och lägre omfattning än beräknat. Det innebär 
ett överskott med 3,7 mkr inom myndighetsdelen för 
SFB. 

Inom kommunens personliga assistansgrupper är 

det 0,8 mkr i överskott. 
Personlig assistans enligt LSS har totalt ett resultat 

med 5,2 mkr i underskott. 
Underskottet är 6,1 mkr i jämförelse med budget 

inom myndighetsdelen. Antalet och omfattningen av 
ärenden för personlig assistans enligt LSS fortsätter 
att öka. Underskottet beror bland annat på att Försäk-
ringskassan gör snävare bedömning av rätten till per-
sonlig assistans enligt SFB, vilket medför att kommu-
nen står för kostnaderna för fler och mer omfattande 
ärenden inom personlig assistans enligt LSS. 

Inom kommunens utförardel enligt LSS är det ett 
överskott med 0,9 mkr. Inom korttidsboende enligt 
LSS har under våren en omstrukturering genomförts 
och en avlastningsenhet öppnats. Verksamheten har ett 
överskott med 0,4 mkr. 

Inkluderat i resultatet är olika bidrag och ersättning-
ar; ca 2,2 mkr som är förbrukat avseende för statsbi-
drag avseende habiliteringsersättning från Socialsty-
relsen, 4,9 mkr i budgettillskott från kommunstyrelsen 
för den nya verksamheten på Mistelgatan samt 0,9 
mkr i budgetram för den sociala investeringsfonden 
avseende fallförebyggande verksamhet.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
I resultatet redovisas ett överskott med 20,9 mkr inom 
omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

Den nya hemtjänstmodellen, förändrade taxor samt 
effekten av minskad efterfrågan på grund av Coro-
napandemin innebär att budgeten för hemtjänst inom 
myndighetsdelen på drygt 152 mkr är i balans med ett 
överskott motsvarande 2,7 mkr.

Inom kommunens utförare för hemtjänst är resulta-
tet 9,1 mkr i överskott. Verksamheten har arbetat med 
arbetssätt och förhållningsätt i arbetsgrupper till den 
ersättningsmodell som implementerades för tre år se-
dan. Under åren 2019-2020 har enhetscheferna arbetat 
aktivt och strategisk med uppföljning av ekonomin, 
vilket gett ett positivt resultat.

Covid-19-team för insatser dag, kväll och natt star-
tade under våren. Positiva ekonomiska effekter av Co-
ronapandemin är att verksamheten har kunnat anpassa 
och effektivisera sin planering. Under pandemin har 
brukare delvis avsagt sig insatser, vilket gett utrymme 
i planeringen när verksamheten haft mycket sjukfrån-
varo. Inga insatser har uteblivit helt utan de har istället 
utförts vid ett annat tillfälle.

Kommunens vård- och omsorgsboende gör ett 
underskott med 1,1 mkr. Arbete har pågått med att 
omstrukturera somatiska platser till demensplatser. 
På Skogslyckans vård- och omsorgsboende har det 
tillskapats en enhet under hösten för att bättre kunna 
möta behovet av demensplatser. Nattbemanningen har 
förstärkts på Skogslyckan utifrån tillsyn. Verksam-
heten har inte haft medel i budgetram för personalut-
ökningen. Södertulls vård- och omsorgsboende har 
omvandlats till demensboende. Nattbemanningen är 
utökad även på Södertull utifrån tillsyn.
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Norrtulls vård- och omsorgsboende har inte öppnat 
fullt ut, vilket bidragit till en förbättring i resultatet. 
Hovhult/Trubaduren natt och Österängen hus C har 
underskott och åtgärder pågår. På Rosenhäll pågår 
fasadrenovering, vilket inneburit att 10 lägenheter har 
stått tomma och har inneburit ett överskott. Corona-
pandemin har påverkat samtliga verksamheter främst 
genom ökad sjukfrånvaro, pausad utvecklingsarbete 
samt begränsade utbildningsmöjligheter.

Omvårdnadsavgifterna för särskilda boenden har 
gett ett överskott med 2,4 mkr inom myndighetsdelen.

Ersättningen till Norgården har ökat och är ett 
underskott med 3,4 mkr. Kommunens utförardel för 
Norgården exkluderat hemtjänstinsatser går med 1,0 
mkr i överskott. 

Köp av externt boende för psykiatriplatser har ett 
överskott med 2,0 mkr. 

Kommunens boenden har totalt ett överskott med 
1,8 mkr men det finns ofördelad budget med 2,2 mkr 
som ska täcka utökningen på psykiatriplatserna på 
Hovhult. 

Kostnaderna för ersättningen till utförare av boen-
destöd har ett underskott med 2,0 mkr. Från 2020 är 
insatsen boendestöd avgiftsfri för den enskilde. Antal 
utbetalade timmar för boendestöd inkl HSL har ökat 
med 16 % från 2019 till 2020.  En genomlysning av 
orsakerna har påbörjats.

Effekter av pandemin, som stängning av daglig 
verksamhet och dagverksamhet för äldre samt minskat 
resande för övriga färdtjänstberättigade, har fått ef-
fekter på kostnaderna för färdtjänst. 

De främsta inköpen för skyddsutrustning och 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Individ- och familjeomsorg 32,2 -236,0 -177,1 -26,7 -17,2

Insatser enligt LSS/SFB 94,2 -438,6 -351,4 7,0 11,1

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 151,9 -915,4 -803,7 40,2 20,9

Gemensam verksamhet 11,3 -73,8 -81,3 18,8 10,0

Summa 289,6 -1 663,8 -1 413,5 39,3 24,8

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – socialnämnden

smittskyddsåtgärder till hela socialtjänsten på grund 
av pandemin har skett inom hälso- och sjukvård. 
Buffertförråd har byggts upp för skyddsutrustning 
och hygienprodukter. Under året har inköp skett med 
ca 11,0 mkr. På grund av konsekvenser av pandemin 
såsom sjukskrivningar, smittspårning samt covid-
19-test av patienter har kommunen behövt fortsätta att 
hyra bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har under 
året varit 4,5 mkr. Alla belopp till och med november 
är ansökta i statsbidraget för merkostnader till följd av 
covid-19.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 18,8 mkr.

Flertalet av de beviljade statsbidragen är redovisade 
under gemensam verksamhet och påverkar därför 
resultatet positivt. Inkluderat i resultatet är bidrag 
på 2,2 mkr överenskommelse om god och nära vård 
samt 8,3 mkr för ansökan om merkostnader till följd 
av pandemin. Medel har beviljats ur effektiviserings-
fonden med totalt 6,5 mkr som har använts inom flera 
verksamheter under året. Kapitalkostnaderna är lägre 
efter den nya lagen om kommunal bokföring och redo-
visning och det innebär ett överskott med 2,6 mkr.

I och med åtgärderna till följd av pandemin så har 
utbildningsbudgeten med 4,0 mkr inte kunnat förbru-
kas under året, vilket innebär ett överskott.

Inom förvaltningens IT-enhet är det ett underskott 
för året med 2,2 mkr, till stor del beror det på licens-
kostnader för IT-program och centrala IT-kostnader. 
Semesterlöneskulden som har ökat innebär ett under-
skott med 5,4 mkr.
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Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
-11,7 mkr. Avvikelsen är till största del kostnad för 
förfördjupad förstudie avseende översvämningsskydd 
på 10,0 mkr. Tidigare aktiverades förstudier i inves-
teringsprojektet men ska nu istället belasta resultatet 
på innevarande år på grund av redovisningstekniska 
principer. Avvikelsen avser även avverkning och 
försäljning av skog som inte varit lika omfattande som 
budgeterat. 

Övriga avvikelser avser större utgifter för plan-
arbete än vad som budgeterats, lägre personalkostna-
der samt ökade intäkter på tomträtter och arrenden. 
Arbetet med digitalisering av samhällsbyggnads-
processen fortsätter. Framtagen handlingsplan visar 
att digitalisering inledningsvis är ett resurskrävande 
arbete. Avdelningen har under året erhållit medel från 
effektiviseringsfonden för att digitalisera det geotek-
niska arkivet.

2 593
Antal miljö -
ärenden

2,7
Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

1 150
Nybyggd gång- 
och cykelbana (m)

607
Antal bygglovs-
ärenden

Antal förhands-
besked

97

Under året har avdelningen infört ärendehanterings-
systemet Castor vilket genererar bra förutsättningar att 
skapa rutiner och struktur. Geo-arkivet har digitalise-
rats. Arbetet med att hitta ny industrimark har under 
året fortsatt intensivt. På Fröland pågår färdigställande 
av industrimark och det pågår även detaljplanearbete 
för mer industrimark vid Lillesjö.

Den fördjupade förstudien för översvämningsskydd 
med kajpromenad är färdigställd och projektet är nu 
inne i projekteringsfasen.

Myndighetsutövning
Myndighetsavdelningen redovisar ett resultat i balans. 
Avvikelser inom avdelningen beror framför allt på 
efterskänkningen av 1,5 mkr i kontrollavgifter för 
livsmedel. Beslutet togs som en åtgärd för att hjälpa 
företagare och föreningar i en svår tid till följd av 
Coronapandemin.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnad har gjort snabba omställningar som präglats av lösningsfokus. 
Verksamheterna har klarat att leverera det som ligger i deras uppdrag, prövat 
nya arbetsmetoder samt effektiviserat.
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Övriga avvikelser, intäkterna är något lägre än bud-
geterat, framförallt inom miljöverksamheten. Anpass-
ning av verksamheten utifrån pandemin har krävts. 
Den planerade timtillsynen för miljötillsyn har inte 
kunnat genomföras i planerad omfattning under första 
halvåret. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat, då 
vikarier inte tillsatts vid pågående tjänstledigheter.

Under första tertialet minskade uppdragen för upp-
dragsverksamheten inom lantmäteri, antalet inkomna 
förrättningsärenden har minskat något under 2020 
jämfört med föregående år.

Avdelningen ställde snabbt om vid årets början och 
har kunnat fortsätta leverera allt som åligger deras 
uppdrag. Avdelningen har kunnat kortat ner hand-
läggningstider, testat nya arbetssätt, ny teknik som 
drönare, lyckats gör tillsyn på distans och samtidigt 
klarat av att göra trängseltillsyn. Dessutom toppar 
avdelningen med det bästa NKI (Nöjd Kund Index) på 
flera år inom alla områden.

Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott på -1,1 
mkr. De negativa avvikelserna är för ej fullt ut erhål-
len kompensation för lokalbanken, minskade intäkter 
på grund av ”Corona-åtgärder” framför allt parke-
ringsintäkter. Kostnader för bergskärningar. Under året 
har snöröjningen tvingats läggas om i egenregi. På sikt 
kan detta skapa en mer kostnadseffektiv hantering av 
snöröjningen men för året har detta skapat ett under-
skott. Övriga avvikelser avser vakanta tjänster, lägre 
utfall för planerat underhåll och lägre driftskostnader 
än budgeterat för nya fastighetsobjekt bland annat 
Källdalsskolan och Söndagsvägens förskola.

Tekniska avdelningen har under året fokuserat på 
digitaliseringsprojekt som är kopplade till samhälls-
byggnadsprocessen. Bland annat BIM (Buliding 
Information Model) som är den senaste utvecklingen 
av processer inom byggbranschen. Snöröjningen kan 
nu övervakas digitalt. Felanmälan på fastigheter sker 
nu via ett digitalt system och en dialog med Uddevalla 
energi pågår för att undersöka vinsterna att införa IoT 
(internet of things).

Samarbete med kommunledningskontoret har under 
året fortsatt, framförallt vad gäller lokalförsörjningen 
och kontaktcenter. En översyn av projektmodellen har 
genomförts inom förvaltningen, med syfte att förtyd-
liga roller och ansvar i modellen. Tillsammans med 
kommunledningskontoret pågår arbete för att arbeta 
vidare med lokalförsörjningsprocessen och de tidiga 

823  
Antal livsmedels-
ärenden

132
Antal lantmäteri-
förrättningar

19
Antal plan -
uppdrag

Producerade 
lägenheter i  
detaljplan

405
Antal tillbuds-
rapporter

54

faserna i projektmodellen. 
Avdelningen har påbörjat ett arbete för att stärka 

kommunikation kring alla deras enskilda projekt och 
vid större förändringar i exempelvis trafiken - där 
allmänheten berörs.

Service
Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 1,8 mkr. 
Under våren gjordes en genomlysning av avdelningen 
som resulterade i att minska med ett chefsled, för att 
på längre sikt minska kostnaderna. Omorganiseringen 
innebar att Serviceavdelningen blev två avdelningar - 
Lokal- och fordonservice och Måltidsservice.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 1,0 
mkr. Inför 2020 togs en handlingsplan som syftade till 
att effektivisera verksamheten och få balans mellan 
kostnader och intäkter. Verksamheten har gjort kraf-
tiga besparingar och effektiviseringar och styrt utifrån 
kostnadsbudgeten på grund av att intäktsbudgeten inte 
är överenskommen med beställare. Under våren har 
Stadshuskällaren samt gymnasieskolor med skolkök 
och elevcafé till stora delar varit stängda. Omfördel-
ning av personal genomfördes och innebar att perso-
nal från stängda verksamheter har använts i övriga 
verksamheter vid sjukdom och semestrar. Vikarier har 
därför inte behövts tillsättas. 

Under året har verksamheten ställts inför stora pröv-
ningar. Ett krav på omställning där man snabbt hade 
ett avgörande lösningsfokus för att konsekvenserna 
skulle minimeras. Resultatet av året är att verksamhe-
ten både ökat sina samarbeten inom sina verksamheter 
och mellan förvaltningar. Takten på digitaliseringsar-
betet har ökat markant och för 2021 har man tagit fram 
handlingsplaner för att fortsätta i den ökade takten att 
utveckla digitala processer i verksamheten.

Lokalvårdsservice redovisar ett överskott på 2,5 
mkr. Främsta avvikelserna är minskad personalomsätt-
ning på grund av distansundervisning i gymnasiesko-
lorna och att försäljningen av extrauppdrag under året 
ökat. Stor del av extra uppdragen har varit sanering 
pga Coronapandemin. 

Inom lokalvårdsservice är det fokus på digitalise-
ring och automatisering. Under hösten körde deras ny-
inköpta städrobot premiärturen i Källdalsskolan. Ipads 
har köpts in till samtlig personal för att digitalisera och 
effektivisera arbetet. Förslag på kostnadseffektivise-
ringar har arbetats fram av medarbetarna under året 
och ska följas upp under 2021.

Facilitet och fordon redovisar på helåret ett under-
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skott på ca -0,2 mkr. Enheten gick in i året med ett 
budgeterat underskott på -1,2 mkr. Effektiviseringar 
och besparingar har kunnat göras genom att inte ta 
in vikarier. Enheten reparerar själva sina fordon i 
större utsträckning vilket innebär minskade kostnader, 
fordon har också sålts med vinst samt att pandemin 
inneburit att verkstäder inte kunnat hålla utsatt tid för 
reparationer och förvaltningen har då erhållit stille-
ståndsersättning som bidrar positivt till utfallet. Övrig 
negativ avvikelse är att serviceavgiften inte är i balans 
med kostnaden.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 
16,5 mkr. Överskottet beror på exploateringsintäkter 
till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand och 
Facklan motsvarande 14,6 mkr och statligt stöd för 
ersättning av sjuklöner 2,5 mkr.

Nämndens verksamhet har ett överskott på 0,4 mkr. 
Avvikelsen avser lägre personalkostnader. Skred-
säkring i Ljungskile har under året kostat ca 0,8 mkr 
vilket inte finns budget för utan har finansierats av 
exploateringsintäkter.

Avdelningen verksamhetsstöd redovisar ett över-
skott på ca 1,0 mkr och avvikelsen beror till största del 
på en tjänstledighet under andra halvåret och att avdel-
ningschefen varit tillförordnad förvaltningschef under 
första halvåret. I budget för 2020 låg en minskning på 

två tjänster på personalsidan. Detta har möjliggjorts 
utifrån vakansprövning kopplat till förbättrade rutiner 
och processer samt en utökad automatisering och 
digitalisering.

Avdelningen har under året arbetat med utåtriktat 
arbete, för att synliggöra kompetenser inom avdel-
ningen i syfte att skapa synergier inom avdelningen, 
förvaltning- och kommunövergripande.

Fortsatt stort fokus på digitalisering och automati-
sering för en effektiv Samhällsbyggnadsförvaltning 
som går i takt med samhället. Digitala lösningar gick 
under året från behov till nödvändighet och lösningar 
krävdes per omgående för att bedriva verksamheten. I 
linje med den digitala agendan som kommunen tagit 
fram, pågår tre projekt. Digital samhällsbyggnads-
process, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering.

Förvaltningen har fortsatt den hälsofrämjande 
satsning som möjliggör ledarledd träning en gång i 
veckan på arbetstid. Andelen rehabiliteringsåtgärder 
genom företagshälsovården ökar i relation till andelen 
förebyggande och främjande insatser. Ekonomiska 
månadsuppföljningar som infördes 2019 har fortsatt 
under året. Uppföljningen har medfört ökad kom-
petens inom chefsledet, skapat ökad förståelse och 
förbättrat kvaliteten. 72 % av förvaltningens anställda, 
enligt personalavdelningens medarbetarenkät anger att 
de lär sig nytt och utvecklas dagligen i sitt arbete. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Planeringsverksamhet 25,9 48,6 11,0 -11,7 -1,5

Myndighetsutövning 31,0 48,3 17,3 0,0 -0,3

Teknisk verksamhet 421,9 499,0 76,0 -1,1 -3,1

Service 192,6 191,3 0,5 1,8 1,3

Gemensam verksamhet 54,3 50,0 12,2 16,5 5,3

Summa 725,7 837,2 117,0 5,5 1,7

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur och bibliotek
Verksamheterna inom offentlig kultur ställde om sina 
planerade arrangemang till Corona-säkrade arrang-
emang, så långt detta var möjligt och så länge som det 
var möjligt. Flertalet arrangemang fick dock ställas 
in, såsom exempelvis firandet av 6 juni och Gömda, 
glömda gårdar. Samtliga dansföreställningar fick stäl-
las in eftersom Regionteater Väst stängde sina lokaler 
för extern verksamhet.

Även Kulturskolan ställde om sin verksamhet så 
långt det var möjligt. Vissa kurser gick dock, tyvärr, 
inte att slutföra och viss del av deltagaravgifterna fick 
därför betalas tillbaka. 

Coronapandemin påverkade bibliotekens verksam-
heter i allra högsta grad. Biblioteken som besöksrum 
fick tidigt ställas om från mötesplatser till en plats där 
en bara fick komma in och låna eller lämna böcker. 
Tidvis var lokalerna helt stängda och förbeställda 
böcker fick hämtas i entréerna. Därmed blev också 
bibliotekens alla utbildningar och arrangemang in-
ställda. Stort fokus lades istället på att tillgängliggöra 
biblioteken digitalt med utökad service via hemsi-
dan. Under året har den nya mötesplatsen i Källdal, 
Rampen, projekterats, planerats och öppnades den 5 
september. Rampen innehåller bland annat ett biblio-
tek med generösa öppettider via Meröppet. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordent-

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Coronapandemin har inneburit stängda verksamheter, minskat antal besökare 
och uteblivna aktiviteter. Men också ett ökat antal utomhusaktiviteter, hög ef-
terfrågan på fritidsbanken och nya interaktionsformer.

ligt med det nya sättet att hantera investeringsmedlen. 
Det ökade tempot i investeringarna i kommunen med-
för att man inte riktigt hinner med personalmässigt att 
planera och genomföra så att investeringsmedlen för 
konstnärlig gestaltning används. 

Fritid och unga
Föreningsstöd gör ett överskott avseende (sökbara) 
utvecklingsbidrag samt förbättrings- och utrustnings-
bidrag. Kommunens föreningar har mot bakgrund av 
pandemin behövt anpassa sin verksamhet och sina 
planerade aktiviteter. Förvaltningen har utbetalat ak-
tivitetsbidrag i likhet med 2019 års utfall (med stöd i 
2020 års budget) för att stödja föreningarna och lindra 
uppkomna konsekvenser.

På fritidssidan har avdelningen drabbats mycket 
hårt av intäktsbortfall i Bowlinghallen och Walkes-
borgsbadet samt i anläggningar generellt. Anlägg-
ningar har tappat stora intäkter på grund av många 
avbokningar, inställda arrangemang samt minimalt 
med nybokningar, såväl från föreningar som privatper-
soner. Förvaltningens hållning om följsamhet och fria 
avbokningar för föreningar och privatpersoner i våra 
inomhusanläggningar har även det bidragit till ett stort 
intäktsbortfall.

Medel från effektiviseringfonden har bidragit till 
installation av digital teknik för låsanordningar i kultur 

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  75

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Biblioteket Rampen
Foto: Maria Rasmusson



Bandknytning
Foto: Maria Rasmusson

106 157
Antal besökare  
Bohusläns museum

286 796
Antal lån på biblio-
teken (fysiska och 
digitala)

1 383
Antal elevplatser 
Kulturskolan

Antal besök 
Walkesborgsbadet

53 557
Antal besök  
Emaus lantgård

27 300
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och fritids idrottsanläggningar s k elektroniska lås. 
Personaleffektiviseringar i form av att kvällsvaktmäs-
tarfunktionen kraftigt dragits ner. Omställningen har 
åstadkommits genom pensionsavgångar och föränd-
rade arbetsrutiner. En ytterligare del i detta är att en 
överföring skett av administrativa arbetsuppgifter till 
Kontaktcenter.

Många människor har vistats utomhus i våra spår 
och leder samt vid fiskesjöar och motionsspår. Därav 
har förvaltningen mottagit en stor mängd synpunkter, 
önskemål, felanmälningar samt konstruktiva förslag 
till förbättringar och ökad tillgänglighet och trygghet. 

Den öppna fritidsverksamheten har behövt göra 
stora anpassningar i prioriterade områden, avvecklat 
fritidsklubb i Ljungskile samt rekryterat och öppnat 
Rampen.

Emaus lantgård har under året genomfört viss 
upprustning av hagar samt använt konsultstöd vid 
djurförsäljning.

Fritidsbanken är huvudsakligen finansierad genom 
etableringsstöd. Arbetsledning från öppen fritids-
verksamhet och övrig grundbemanning sker genom 
samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen.  

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet består av kultur och fritids-
nämnd, förvaltningschef, administrativa avdelningen, 
förvaltningsgemensamma kostnader samt förvalt-
ningens förändring av semesterlöneskulden. Dessa 
verksamheter redovisar ett underskott med 0,1 mkr.
Under gemensamt finns även en budget för verksam-
hetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, dessa 
medel matchar inte förvaltningens behov utan är 
mycket lägre. Det har medfört ett överskridande av 
kostnaderna för 2020. Behovet av anpassning är större 
än vad tillgängliga medel kan medverka till.
Utöver detta har förvaltningen inte förbrukat medel 
som var avsedda för fortbildning av personal och 
förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsam-
het samt att rörelsefriheten med anledning av Corona-
pandemin var begränsad. Överskott för administrativa 
avdelningen beror på att personal som varit tjänstledig 
har inte återbesatts. Dessa överskott har bl. a finansie-
rat bidrag och IOP som inte finns utrymme i budgeten. 
Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef påver-
kade resultatet negativt.
Fler pensionsavgångar under året har bidragit till 
minskning av semesterlöneskuld och annan okompen-
serad tid.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kultur 3,3 -35,8 33,3 0,8 1,0

Bibliotek 1,1 -25,0 26,1 2,2 0,2

Unga 3,2 -20,8 19,8 2,2 1,3

Fritid 10,9 -68,7 52,9 -4,9 -0,1

Gemensam verksamhet 0,3 -15,6 13,8 -1,5 3,3

Summa 18,8 -165,9 145,9 -1,2 5,7

🙂 Resultatet når målsättningen 5

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 3

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET
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BOLAG, STIFTELSER OCH
KOMMUNALFÖRBUND

Foto: Noomi Jacks. Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola



Aktivitetspark Oljeberget
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick 
till -0,5 (-0,3) mkr. Det negativa resultatet beror på 
räntekostnader för lånet hos Kommuninvest och ränte-
kostnader för bolagets checkräkningskredit.   

Syftet med bolagets verksamhet är att som moder-
bolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag 
åstadkomma samordning av bolagen till nytta för 
ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för 
kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncern-
bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och andra 
tillämpliga styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB 
har den samordnande och beredande funktionen för 
ägarstyrningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har genomfört den 
årliga företagsdagen under våren 2020. Under hösten 
genomfördes även en planeringsdialog tillsammans 
med bolagen. 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,8 -0,3

Balansomslutning 148,5 140,7 147,9

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till 529 
(571) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår 
till 50,5 (61,8) mkr. 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 69 (79) mkr. Investeringarna fördelar sig på värme 
15 mkr, elnät 37 mkr, renhållning 2,1 mkr, stadsnät 10 
mkr, support 3 mkr samt pellets 1,3 mkr.

Skulden till internbanken har minskat med 89 (45) 
mkr. 

Koncernens resultat påverkas av en mängd faktorer 
alltifrån politiska beslut, antal graddagar till utbrett 
distansarbete med ökad efterfrågan på fiberlösningar 
som följd.

Elproduktionen i Lillesjöverket har under 2020 upp-
gått till 56 GWh vilket är 15 GWh lägre än föregående 
år. Den lägre produktionsvolymen beror på valet att 
lastreducera elproduktionen till fördel för värmepro-
duktionen då elpriserna varit låga. I anslutning till 
detta genomfördes en stor revision av turbinen på Lil-
lesjöverket med ett planerat stillestånd på 7 veckor. De 
låga elpriserna har medfört ett lägre resultat på  
13,6 mkr jämfört med budget.

Under året har Lillesjöverket tagit emot och be-
handlat 120 800 ton brännbart avfall. 

Lastreduceringen samt den taktiska aktiviteten att 
öka mängden mottaget avfall har i viss mån kunnat 
hantera de ekonomiska effekterna av den lägre vär-
meförsäljningen. Givetvis har de låga elpriserna varit 
fördelaktig för driftelkostnaden som därvidlag varit 
lägre än annars.

Att Lillesjöverket släpper ut minst kväveoxider av 
alla kraftvärmeverk i Sverige visar en undersökning 
gjord av Naturvårdsverket. Uddevalla Energi hamnar 
på 3:e plats av totalt 415 produktionsanläggningar 
som är med i undersökningen. Tack vare satsningen på 
extra bra rökgasrening kan bolaget stoltsera med detta 
resultat.

 Det finns en stor efterfrågan på pellets men med två 
milda säsonger finns det stora lager hos kunder och 
producenter. Marknadspriset har sjunkit kännbart. På 
sikt ses en tydlig trend att pellets, som är ett fossilfritt 
förnyelsebart bränsle, kommer att vara viktigt i den 
framtida omställningen till ett fossilfritt samhälle.

De viktigaste faktorerna för en effektiv pellets-
produktion är tillgänglighet, kapacitet, kvalitet och 
ekonomi. Under året har planerade mål uppnåtts inom 
dessa områden, och fabriken bedöms ha en stabil 
produktion. Under året har företaget genomfört en 
förhandling med leverantören av pelletsfabriken som 
renderade i en för företaget fördelaktig uppgörelse vad 
gäller garantier och ekonomisk kompensation.

 Under 2020 var vattentillgången hög men elpriset 
lågt. Samtliga kraftstationer levererade när det fanns 
tillräckligt med vatten, förutom K2 (Vattenkraftstation 
St. Anna) som kom igång under senhösten. 

Deponin vid Havskuren är sluttäckt och provtag-
ning, skötsel mm ska utföras under kommande 30 år. 
En avsättning är gjord för att täcka dessa kostnader.

Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen 
elproduktion) har ökat med 140 % under 2020. Totalt 
uppgår dessa till 262 anläggningar. Antalet laddbara 
bilar ökar också kraftigt vilket ställer ökade krav på el-
nätet både vad gäller offentliga laddplatser och privat 
elbilsladdning.

Utifrån målsättningen att växa i marknadsandel på 
företagsmarknaden i Uddevalla lanserade elhandeln 
under 2020 en portföljförvaltad elhandelsportfölj. 
Produkten är ett komplement till befintligt produkter-
bjudande. Försäljningen av produkten har varit positiv, 
förvaltad energivolym i portföljen är idag ca 30 GWh.

Den under året pågående Coronapandemin har inte 
påverkat bolagets verksamhet ekonomiskt i någon 
större omfattning. Kunder har erbjudits kostnadsfria 
amorteringsplaner vilket har nyttjats i liten omfattning. 
Årets kundförluster är i samma nivå som tidigare år. 

Riskanalyser har utförts och verksamheten har 
anpassats för både kunder och anställda för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 529,3 582,1 570,7

Resultat efter finansiella poster 50,5 63,8 61,8

Balansomslutning 1 456,0 1 522,7 1 500,3

Investeringar 68,5 100,2 78,8

Antal anställda 158 166 156

UDDEVALLA ENERGI AB
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Skeppsholmspiren  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat för räken-
skapsåret 2020 blev bättre än budgeterat. Koncernre-
sultatet efter finansiella poster uppgår till 5,7 (14,1) 
mkr att jämföra med budget, 3,5 mkr. Verksamheten i 
Uddevalla hamn har, trots viss påverkan av pandemin, 
utvecklats ungefär som förväntat. 

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsde-
len medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga 
verksamhetsgrenar.

Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksam-
hetsåret 1 012 (1 060) tusen ton gods över kaj. Främst 
är det hanteringen av projektgods, där den största 
delen är importen av vindkraftverk, som bidragit till 
den positiva resultatutvecklingen. Om man ser till 
övriga godsslag så är det bl.a. malm, tekniskt nitrat 
och pappersmassa som fortsätter skapa en stark bas för 
hamnens verksamhet. 

Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer 
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan 
enbart hanteras på terminalsidan och transporteras 
till och från hamnen med lastbil eller tåg. En sido-
verksamhet är också de fartyg som periodvis ligger 
upplagda i hamnen.

Under 2020 har Uddevalla Hamnterminal genom-
fört investeringar för totalt 24,8 mkr. Den enskilt 

största investeringen är en pågående upprustning av 
Sörvikskajen som beräknas slutföras under våren 
2021. Sörvik är hamnens centrala punkt och investe-
ringen är viktig för den framtida fortsatta utvecklingen 
på området. Bolaget har också bl.a. reinvesterat i 
maskiner och hanteringsutrustning för hamnverksam-
heten.

Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbetet 
med detaljplanering och utveckling av ytor. Det inne-
bär att bolaget fortsätter fokusera mot Sörviksområdet, 
tillsammans med Fröland som är det framtida utveck-
lingsområdet. Arbetet med att avveckla ytor på Badö/
Bäve och utveckla Fröland görs i nära samarbete med 
Uddevalla kommun. 

Verksamheten i koncernen har bedrivits och ut-
vecklats i enlighet med det kommunala ändamålet att 
förvalta och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- 
och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur 
och logistik i hamnen.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 124,2 123,0 116,0

Resultat efter finansiella poster 5,7 3,5 14,1

Balansomslutning 196,1 217,5 193,3

Investeringar 24,8 47,0 76,8

Antal anställda 80 85 80
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UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Uddevalla Omnibus koncernresultat efter finansiella 
poster för räkenskapsåret 2020 uppgick till -0,9 mkr. 
Årets nettoomsättning uppgår till 147,0 mkr. Ränta-
bilitet på totalt kapital är knappt 1 %, att jämföra med 
koncernkravet om 3 %.

Uddevalla Omnibus förvärvade i månadsskiftet 
augusti/september samtliga aktier i Lysekils Busstrafik 
AB. 

Den sammanlagda verksamheten blir ett viktigt nav 
för busstrafiken i Bohuslän, med de upphandlade tra-
fikavtalen som stabil affärsgrund för respektive bolag. 
Genom samgåendet stärks deras positioner som också 
medför synergieffekter som passar väl in i koncernens 
tillväxtstrategi. De båda bolagen blir starkare tillsam-
mans än var för sig. Verksamheten i dotterbolaget 
anpassas fortlöpande till det kommunala ändamålet. 

Koncernen bedriver linjetrafik som underentrepre-
nör till Bivab (Buss i Väst AB), för trafikhuvudmän-
nen Västtrafik och Jönköpings Länstrafik. Bolagens 
bussar används för stads- och skoltrafiken i Uddevalla 
respektive Uddevalla kommun samt för Ronden 
(region-/ sjukresor). Vidare används fordonsparken för 
upphandlad kollektivtrafik i mellersta Bohuslän och 
Småland samt vid anropsstyrd tågersättning. 

Koncernbolagens verksamheter är förenligt med det 
kommunala ändamålet enligt bolagsordningar samt det 
specifika ägardirektivet och ligger inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Koncernredovisningen avser de fyra månader av 
räkenskapsåret som Uddevalla Omnibus AB ägt 100 
procent av aktierna i Lysekils Busstrafik AB. Jämfö-
relsesiffror är inte tillämpliga. 

Bolagens trafikåtaganden är upphandlade och därav 
konkurrensutsatta. Moderbolagets avtal inrymmer rör-
liga andelar som inkluderar incitament för såväl kva-
lité som vederlag vid förändring i antalet resande med 
bolagets fordon. Förfarandet är i överensstämmelse 
med ägardirektivet, av vilket framgår att bolagens kol-
lektivtrafikverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. 

Spridningen av coronaviruset har ogynnsamt påver-
kat verksamheten. Virusets konsekvenser har lett till 
färre resenärer i kollektivtrafiken, en förändring som 
varit betydande. Färre resenärer innebär minskade 
intäkter. 

Arbete pågår med att finna nya verksamheter som 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 147,0 116,2 115,0

Resultat efter finansiella poster -0,9 0,0 -1,2

Balansomslutning 279,4 122,3 111,5

Investeringar 66,5 24,7 13,6

Antal anställda 196 115 118

omfattar alternativ på både lång- och kort sikt, exem-
pelvis nya upphandlade trafikåtaganden i syfte att öka 
koncernens intäkter såväl som att reducera kostnader. 
Fler bussar i verksamheten ökar dess intäkter och ger 
fler kostnadsbärare till gemensamma resurser. 

Årets investeringar hos moderbolaget avser förvärv 
av aktier i dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB samt 
bussar uppgående till 32,2 (0) mkr respektive 24,0  
(11,1) mkr. Dotterbolaget Lysekils Busstrafik har 
under verksamhetsåret investerat i bussar om 86,2 
(33,5) mkr. Vidare finns bussar under leasingkontrakt 
med anskaffningsvärden om 40,3 mkr. Investeringarna 
innebär att koncernens balansomslutning, som uppgår 
till 279,4 mkr, har expanderat. Den snabba tillväxten i 
balansomslutning medför att soliditeten redovisas till 
knappt 10 %, i jämförelse med målsättningen i ägardi-
rektivet om 28 %. 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik arbetar 
aktivt med att minska miljöpåverkan, som vid urval av 
fordon, deras tekniska utrustning samt val av drivme-
del. Samtliga bussar i bolagens trafik drivs med det 
förnybara drivmedlet HVO (Hydrogenated Vegetable 
Oil). HVO är en förnybar drivmedelskomponent som 
ersätter diesel i dieselmotorer. 

Tillsammans med trafikhuvudmannen Västtrafik 
driver Uddevalla Omnibus fyra bussar med eldrift 
i Uddevalla stadstrafik. Allt för en bättre trafik med 
minskat buller och renare luft. Samtliga bussar i Udde-
valla stadstrafik är el- eller hybridfordon. Verksam-
heten i Småland bedrivs uteslutande med gasdrivna 
fordon. 

Koncernens bolag är certifierade, baserat på 
höga krav ställda, enligt Kvalité- ISO 9001:2015, 
Arbetsmiljö- ISO 45001:2018, Vägtrafiksäkerhet 
ISO 39000:2012 samt Miljöledningssystem ISO 
14001:2015. 
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UDDEVALLA TURISM AB 

Gångpromenad runt Unda
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,9 
(-5,5) mkr och årets nettoomsättning redovisas till 2,3 
(6,7) mkr. Bolagets soliditet uppgick till 76 (71) %. 

Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen 
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och 
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom tre affärsområ-
den inom besöksnäringen:

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Turistinformation med gästhamn & sommarkafé
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen 
både globalt och lokalt och således begränsat brukandet 
av företagets produkter och tjänster samt till stor del 
både hämmat och fördröjt utveckling av verksamheten.

All beställningstrafik med Skärgårdsbåtarna av-
bokades när pandemin slog till och till följd av de 
restriktioner som Folkhälsomyndigheten införde. 
Pandemin innebar också att den reguljära trafikens start 
med skärgårdsbåtarna försköts till juli månad med en 
begränsning om max 25 passagerare/tur. Inga dagsturer 
eller kvällsturer med Byfjorden genomfördes. Detta 
resulterar således att målet med att öka antalet resenärer 
med 2 % årligen ej uppnåddes 2020.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,3 6,1 6,7

Resultat efter finansiella poster -5,9 -5,2 -5,5

Balansomslutning 12,1 7,1 13,0

Investeringar 0,2 0,5 0,1

Antal anställda 7 7 10

Logiuthyrningen på Bassholmen påverkades ej i lika 
hög grad som övrig verksamhet i bolaget, dock mins-
kade antalet gästnätter med -31 % från föregående år. 
Hela Bohuslän minskade -34 % och Västsverige med 
-41 % (hela Sverige -36 %) från året innan. Målet att 
öka gästnattsstatistiken i samma takt som Västsverige 
uppnås ej då ingen ökning skett alls regionalt.

Svemester (att semestra i Sverige) och hemester (att 
stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 
bor på) var två begrepp som blev allmänt kända 2020. 
Bolaget kan se en ökning av deras digitala användare 
(besök på uddevalla.com), en ökning med 16 % från 
2019, varpå målet att öka med 2 % årligen uppnås. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar ett överuttag på 14,2 
(budget 8,5) mkr. Överuttaget avsätts i VA-fond att 
användas till kapacitetsökning vattennätet.

Avvikelsen beror på lägre avskrivnings- och rän-
tekostnader vilket beror på en lägre investeringsnivå 
samt aktivering än budgeterat.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen, vilket omfattar att producera och distribu-
era vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 
därmed förenliga verksamheter.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet.

Uddevalla Vatten AB bedöms ha god ekonomisk 
hushållning då de finansiella målen och verksamhets-
målen, ännu inte fastställda av Uddevalla kommun, 
visar god måluppfyllelse.

Den kommunala vattenförsörjningsplanen som 
presenterades under året visade på framtida vatten-
brist. En utredning påbörjades omgående och den 
lösning som, utifrån värderingar av kostnad, kvalitet 
och säkerhet, visade sig vara aktuell var ett samarbete 
med Trollhättan Energi om att bygga en gemensam 
råvattenledning från Vänern.

Upphandling för omläggning av VA ihop med 
kommunens asfalt-, centrum- samt badhusprojekt 
överprövades och låg stilla med avtalsspärr i väntan på 
dom. Domstolen gjorde ett snabbt förfarande och gav 
Uddevalla Vatten rätt och i slutet av juni kunde avtalet 
vinna laga rätt.

Under februari och augusti har det vid flera tillfäl-
len varit extra höga havsvattennivåer. Detta har gett 
inläckage i bolagets spillvattenledningar och medfört 
att Skansverket renat havsvatten. 

Montage av solceller på Skansverket har skett under 
året.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 118,7 124,2 113,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 126,4 1 128,0 1 051,5

Investeringar 109,2 99,7 138,4

Antal anställda 0 0 0

Dammluckan som reglerar flödet ut från Öresjö kan 
nu fjärrstyras. Det ger bättre möjligheter, personal-och 
tidsmässigt, att optimera vattenhushållningen i Öresjö.

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn 
på Mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska 
risker och cyantoxiner med godkänt resultat.

Betongrenovering i Skansverket bergrum är be-
siktigat med godkänt resultat och målning av ytor i 
bergrummet är klara. Arbete med körytor pågår.

Helrenovering av Fagerhults vattenverk pågår. 
Renoveringen avser såväl byggnad som vattenverksut-
rustning. Syftet är att få ökad driftsäkerhet, effektivare 
styrning, bättre vattenkvalitet samt energieffektivise-
ring.

Skatteverkets beslut om anläggningsbolagens in-
komstdeklarationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat 
och ligger hos Förvaltningsrätten och inväntar beslut. 
Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på rän-
tan för de kommunala lånen.

Investeringar har skett med 109,2 (budget 153,3) 
mkr och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 37,7 
(budget 53,6) mkr.  

Avvikelserna beror framför allt på några försenade 
omvandlingsområden (VA-utbyggnadsplan) samt 
framflyttade exploateringar.
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar ett resultat på 0 mkr. Omsätt-
ningen uppgår till 90,8 (budget 96,1) mkr. Ett år 
präglat av Coronapandemin och de bidrag (sjuklöner) 
och minskningar av kostnader (arbetsgivaravgifter) 
från staten som det har inneburit tillsammans med att 
sammanslagning av databaser till kundsystemet inte 
blivit av är tre anledningar till den positiva avvikelsen. 
Förutom detta är det till stor del personalkostnader 
som gör avvikelsen, en drifttekniker anställs först 
nästa år men var budgeterad för 2020, något lägre 
beredskapskostnader för året och glapp vid omsättning 
av personal. Flertalet kurser har ställts in under året 
pga pandemin och de som kräver fysisk närvaro är 
fortsatt inställda.

Inga investeringar har skett under året.
Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, 

Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  
Västvatten AB fakturerar alla intäkter och kostnader 
till sina ägarbolag och redovisar varje månad och även 
i årsbokslutet ett resultat på 0 mkr.

Västvattens verksamhet består i att svara för admi-
nistration och ekonomi samt drift och underhåll av 
VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverk-
samhet i VA-frågor.

Coronapandemin har varit på allas läppar, så även 
på Västvattens. Nya arbetssätt har införts för att 
minska risken för spridning. Fler arbetar hemifrån, fler 
möten sker via teams och alla studiebesök är inställda. 
Tråkigt nog innebar detta också att kretsloppskam-
pen där femteklassare lär sig mer om hur vår planets 
kretslopp fungerar och hur den lokala hanteringen av 
vatten, avlopp och avfall går till har ställts in. 

Västvatten AB har under året övergripande arbetat 
med ett flertal områden som påverkar alla ägarbola-
gen. Bland annat tidigareläggning av budgetprocessen 
och att skapa en långsiktig plan för investeringar och 
reinvesteringar. Där ett första steg är att ta fram en 
10-års plan. Tillräckligt med vatten och hur avlop-
pet ska renas på bästa sätt har också varit i fokus. För 
Uddevallas del har det arbetats med råvattenledning 
från Vänern.

Bolaget arbetar ständigt med att identifiera och 
målsätta verksamheternas processer med ambitionen 
att över tid effektivisera och standardisera arbetet 
med ständiga förbättringar och avvikelser. Under året 
påbörjades också ett mer intensivt arbete för att mer 
systematiskt få in effektiviseringsförslag inom verk-
samheten. Många förslag har inkommit och kommer 
arbetas vidare med eller har redan genomförts. Exem-
pelvis digitala signaturer, effektivare remisshantering, 
mötesstruktur, certifiering av processer, minskade 
lantmäterikostnader och solceller.

För att öka medvetenheten om vatten och avlopp 
har en Västvattenbroschyr tryckts. Denna ska an-
vändas för att presentera bolagets verksamhet samt 
att visa vad vatten och avlopp innebär. Broschyren 
skickas som välkomstbrev till nya kunder.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 89,8 95,7 86,9

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 20,7 14,8 17,7

Investeringar 0,0 0,0 0,7

Antal anställda 105 109 103
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål (enligt stadgarna) att såsom 
allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla kommun 
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträt-
ter för upplåtande av hyresbostäder och uthyrningslo-
kaler. Under året har Stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med företagets affärsidé och vision.

Stiftelsens affärsidé är att erbjuda ett hållbart boen-
de genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter 
i kommunen. Verksamheten ska ta ett samhällsansvar 
och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Stiftelsens vision är att skapa ett hållbart liv i Udde-
valla och vara regionens mest framträdande bostads-
byggare, utvecklare och förvaltare av attraktiva, trygga 
och inkluderande boendemiljöer. Stiftelsen vill vara 
kända för att ha ett stort engagemang, kompetens och 
en hög servicenivå. De är stolta över att driva utveck-
lingen av Uddevalla för deras nuvarande och framtida 
hyresgäster.

Uddevallahem strävar efter att vara en värd för 
alla och vill med det agera för att skapa bästa förut-
sättningar till ett bra boende utifrån hyresgästernas 
perspektiv. Att vara en värd för alla innebär även att 
Uddevallahem är en arbetsplats som är öppen för 
olikheter. Stiftelsen har kompetent personal och ser 
till att vara en aktör som tar ansvar för staden och har 
ambitionen att bidra till ett mer integrerat samhälle.

Det totala resultatet för året uppgick till 45,2 (43,6) 
mkr före bokslutsdispositioner och skatt med ett bibe-
hållet rörelseresultat på 77 mkr. 

Årets resultat för koncernen på 45,2 mkr är i linje 
med prognosen på helår. Med tanke på det milda året 
har driftskostnaderna varit lägre än prognos vilket 
stiftelsen har nyttjat till fler underhållsåtgärder i deras 
fastigheter. Ränteläget har varit gynnsamt under året 
med en budgeterad ränta på 1,80 % och en snittränta 
för året på 1,46 % (exkl. låneavgift) vilket ger en lägre 
räntekostnad på 1,4 mkr.

Uddevallahem har ökade hyresintäkter på totalt 
14,8 mkr som bl.a. beror på Sundbergs hyresintäkter 
på helår jämfört med 6 månader 2019 vilket gör 9,1 
mkr. Hyresintäkten ökar också pga. hyreshöjningar vid 
ROT-renoveringarna och bruksvärdeskorrigering på 
fastigheterna Windingsborg och Fregatten som pågår 
under 7 år samt den årliga hyreshöjningen. 

Under året har stiftelsen ökat underhållsåtgärderna 
med 14,7 mkr. De har bland annat målat fasader och 
renoverat uteplatser på Myntet, renoverat utemiljöerna 

på Skogslyckan med belysning och lekplatser och 
planteringar, införskaffat ny tvättstuga på Tjärhovsga-
tan, installerat robotgräsklippare, bytt låssystem och 
bytt ut fjärrvärmecentraler. 

Avskrivningarna ökar med 3 mkr som beror på 
nyproduktionerna samt ROT-projekten. 

Under året har Uddevallahem satsat på ROT-
renoveringar, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heterna.

Etapp två för ROT-renovering på Bidevindsvägen 
1-3 färdigställdes i december. Denna entreprenad 
påbörjades i januari. Totalt var det 52 lägenheter som 
renoverades. På Tallvägen 2-4 ROT-renoverades totalt 
25 lägenheter, detta projekt pågick under 2020 och 
färdigställdes innan jul. Det monterades också digitala 
låssystem till lägenheterna för att kunna utvärdera och 
analysera dessa till framtida projekt. Sunnanvindsvä-
gen 10 har klätts med ny isolering och fasadskivor och 
fått nya fönster för förbättrat inomhusklimat och sänkt 
energiförbrukning. Projektet var färdigt under april 
månad. Vid mätningar som utfördes efter åtgärderna 
ser vi en energibesparing på ca 30 %, trots det extremt 
milda året.

Uddevallahem har investerat 57 mkr i fastigheter 
under året. Det avser främst rot-renoveringar.

Under 2020 har stiftelsen bland annat renoverat 
tvättstugor, tillgänglighetsanpassat, återställt och 
skapat nya yttre miljöer, förbättrat belysning och lek-
platser. Allt för att skapa en ökad trivsel och trygghet. 
Utöver detta har det genomförts underhåll på platser 
i stiftelsens fastigheter som kunderna inte ser, bland 
annat i undercentraler, putslagningar av fasader, bal-
konger med mera. På Myntet har arbetet fortsatt med 
fönsterbyten och fasadmålningar.

Myndighetskrav som OVK och brandskydd sker 
löpande varje år, så även åtgärder i stiftelsens skydds-
rum.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 351,8 354,5 337,1

Resultat efter finansiella poster 45,2 43,0 43,6

Balansomslutning 2 128,7 2 101,3 2 149,1

Investeringar 53,1 85,0 82,9

Antal anställda 80 85 76
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskiledelen 
inom Uddevalla kommun förvärva fastigheter eller 
tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och för-
valta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägen-
heter och kollektiva anordningar. Stiftelsen ska vara 
ett allmännyttigt bostadsföretag (enligt stadgarna). 

Under året har stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med Stiftelsens stadgar.

Det totala resultatet för året uppgår till 3,7 (1,3) mkr 
före bokslutsdispositioner och skatt, 1 mkr bättre än 
budget. Det är främst lägre fjärrvärmekostnader pga 
ett milt år samt lägre personalkostnader som påverkar 
det förbättrade resultatet. 

Stiftelsen arbetar med fokus på att ta hand om deras 
fastigheter på ett så professionellt sätt som möjligt. 
Under 2020 har 2,0 (3,0) mkr lagts på underhållsåtgär-
der. 

Stiftelsen har bland annat installerat robotgräsklip-
pare på Kaprifolvägen. Investerat i en ny värmean-
läggning på Korepmyrsvägen och utemiljöarbeten runt 
om i beståndet.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 13,9 14,1 13,7

Resultat efter finansiella poster 3,7 2,1 1,3

Balansomslutning 82,1 81,5 83,5

Investeringar 1,5 1,1 0,6

Antal anställda 3 3 3

Ljungskilehem har investerat 1,5 mkr i värmesys-
tem, hjärtstartare och robotgräsklippare. 

Hyresintäkterna för året ökar med 0,3 mkr och det 
beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöj-
ningen för året blev 1,8 % från 1 april 2020. Det är 
fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför 
ingen vakans på bostäder. 

Räntekostnaderna är totalt 1,2 (1,2) mkr. 
Den totala låneportföljen uppgår till 55,7 mkr jäm-

fört med 60,5 mkr för 2019.
Soliditeten är 21 (22) %.

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. 

Under 2020 har samtliga lägenheter och större lo-
kaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen 
bestått av att förvalta befintligt bestånd. En planering 
och förprojektering för stambyte av 114 lägenheter i 
Walkeskroken har påbörjats och pågår. 

Årets resultat för koncernen är 3,8 mkr vilket är 
betydligt bättre än budget som låg på 0,9 mkr. Denna 
positiva budgetavvikelse beror framförallt på lägre 
räntekostnader och att man varit återhållsam med 
underhållet i fastigheterna för att därmed stärka stiftel-
sens kassa. Soliditeten har under året ökat.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 34,7 34,9 34,2

Resultat efter finansiella poster 4,6 1,5 2,5

Balansomslutning 289,6 271,8 287,9

Investeringar 0,3 0,0 46,0

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA
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Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 
Herrestad. Detaljplanearbetet har under året inväntat 
besked huruvida Uddevalla kommun och Länsstyrel-
sen kommer fram till en lösning av trafiksituationen 
på Riksväg 44 genom Uddevalla, som därefter skulle 
godkännas av Trafikverket. I slutet av 2020 har en 
möjlig lösning på trafiksituationen framkommit vilket 
öppnar upp möjligheten för stiftelsen att arbeta vidare 
med detta under kommande år. Målsättningen är att 
skapa mindre och yteffektiva lägenheter i flerbostads-
hus som dels riktar sig till de som söker sin första 
bostad eller till äldre som söker ett mindre och bekvä-
mare boende. 

Stiftelsen undersöker också möjligheten att på 
Strömstadsvägen delta i exploatering av Stadskärnan 
1:31 och där bygga ca 30-40 hyresrätter. 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges 
första internatskola från 1776. I dag är fortfarande den 
viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdo-
mars utbildning och fostran”. Det sker numera i form 
av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 
mkr till 15 stipendiater.

331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör 
skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av 
Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Intäkterna för 
skogsvården blev 0,8 mkr och kostnader för markåter-
ställning, vägreparationer, gallring och underröjning 
blev 0,1 mkr. Totalt resultat för skogsvården blev 0,7 
mkr. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommar-
säsongen. Den pågående Coronapandemin drabbade 
verksamheten hårt. I början av sommaren hade Folk-
hälsomyndigheten infört reserestriktioner, men dessa 
släpptes vid midsommartiden. Beläggningen under 
STF-perioden (juni-augusti) var 1766 gästnätter vilket 
var betydligt färre (778) än 2019. 

Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang drabbades också hårt av coronarestrik-
tionerna. Alla bokningar utom tre under perioden maj 
– september blev inställda och i några fall flyttade till 
säsongerna 2021 och 2022.

Årets större byggnadsvårdsprojekt var renovering 
och målning av Bikupan. Till renoveringen beviljade 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,7 2,6 2,1

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,0 -1,4

Balansomslutning 6,5 7,4 7,7

Investeringar 0,0 0,0 1,4

Antal anställda 4 5 6

Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen bidrag om till-
sammans 0,15 mkr. Stiftelsens kostnad blev 0,09 mkr.

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
Sådana arbeten har varit renovering av en lägenhet i 
Grindstugan, röjning och rensning efter en hyresgäst 
i Skräddarbostaden, målningsarbeten i Snäckan och 
Sjöstugan.

Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.

Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Under året har en medarbetare gått i pension. På 
grund av stiftelsens ekonomi har ingen ersättare 
anställts.

Årets resultat för hela verksamheten uppgår till 0,7 
mkr.

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG, FORTSÄTTNING

2020 blev HSB norra Bohuslän 
tillsammans med HSB stiftelsen 
Jakobsberg en av tre nominerade på 
Branchmarkevent 2020 till att ta emot kundkristallen 
för ”Största lyft Serviceindex 200-999 lägenheter”. 
Stiftelsen har kö och god efterfrågan på deras lägenhe-
ter och ser ovan nämnda nominering som ett kvitto på 
att de långsiktigt är en god och aktiv aktör på markna-
den vilket uppfyller deras ägardirektiv. Ambitionen är 
att framöver bli en ännu större aktör, genom förvärv 
och nyproduktion vilket också går hand i hand med 
stiftelsens ändamål.  

En stabil efterfrågan på stiftelsens lägenheter och 
lokaler och en fortsatt anpassning till mer energieffek-
tiva åtgärder och lösningar i deras fastigheter talar för 
en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet.
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Årets verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är ett 
kommunalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning och 
räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och 
säker miljö för människor att vistas i. Förbundet an-
svarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommunerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Resultatet för året uppgår till 1,3 mkr. Exempel på 
större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivarav-
gifter då förbundet begärt nedsättningar för utbetalning-
ar som gjorts under perioden 1 mars till och med 30 juni 
efter Riksdagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av Coronapandemin. Förbun-
det har även haft lägre kostnader över lag på samtliga 
brandstationer och kostnader hänförbara till uteblivna 
externa brandutbildningar. Förbundet har haft högre 
intäkter än budgeterat exempelvis lönebidrag och för-
säljning av fordon. Negativa budgetavvikelser återfinns 
bland annat i form av högre personalkostnader, datorer 
och datautrustning, köp av annan räddningstjänst, re-
paration och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budgeterat 
exempelvis onödiga brandlarm och saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Resultatet är 
0,2 mkr starkare än föregående år, vilket bland annat är 
ett resultat av pandemin.

I samband med Förbunds-/räddningschefens pensio-
nering i augusti gjordes en ny tillfällig organisation med 
tf Förbundschef och tf Räddningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänste-
köp av funktionen förbundschef. Avtalet trädde i kraft 
2020-08-17 och innebär att NÄRF:s förbundschef också 
är tf Förbundschef i RMB. Till funktionen räddnings-
chef har tillförordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas 
stå klart halvårsskiftet 2021.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. 
Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023.

Ett förslag till avtal har tagits fram och presenterats 
för övriga räddningstjänster inom Fyrbodal, detta har 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 79,8 87,8 95,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 1,1

Balansomslutning 51,7 53,4 57,5

Investeringar 4,6 5,4 3,2

Antal anställda 194 200 203

resulterat i förhandlingar med Räddningstjänsten Orust 
som ansluter till LC 54 och vår gemensamma system-
ledning från och med 18 januari 2021. Förhandlingen 
med Orust innefattar även att RCB-funktion (räddnings-
chef i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF.

Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny LSO 
Framöver kommer beslutade förändringar att påverka 
förbundets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta kan vara att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, föreskrifter 
med krav på räddningstjänsterna att ingå i en större 
operativ systemledning, föreskrifter om utformning av 
handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa system-
ledningen med NÄRF kommer att fortgå. Närmast 
genom att Räddningstjänsten Orust kommer att ingå i 
denna från 2021-01-18. Arbetet med att skapa en sam-
syn mellan räddningstjänsterna i VG, om systemled-
ning, kommer att utgöra en viktig fråga och resultatet av 
detta arbete kommer att påverka förbundets verksamhet 
för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kommer 
under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt med att svå-
righeterna till rekrytering av denna personalgrupp ökar, 
måste nya strategier för rekrytering samt att bibehålla 
denna grupp tas fram. Förbundets RiB-personal utgör 
en majoritet av deras personalresurser och därmed grun-
den för bemanning på deras brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen av hel-
tidsbrandmän har en hög prioritet för framtida rekryte-
ringar till denna yrkesgrupp.

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN
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KORTA FAKTA

2020 2019 2018 2017 2016

Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag st 93 100 91 68 69

Inkomna synpunkter (klagomål) st 42 49 36 42 -

Inkomna synpunkter (beröm) st 1 13 24 8 -

Genomförda medborgardialoger st 3 9 7 3 -

Kommunstyrelsen

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 90 169 249 350 688

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 683 718 735 688 612

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % 3,8 4,5 - - -

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 855 4 833 4 796 4 645 4 486

Hushåll med försörjningsstöd * antal 1 400 1 399 1 311 1 272 1 400

Barn och utbildningsnämnden

Barn i kommunal förskola antal 1 701 1 702 1 629 1 672 1 598

Barn i fristående förskola antal 1 239 1 135 1 132 1 069 1 158

Barn inom pedagogisk omsorg antal 234 224 288 252 281

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 547 2 581 2 484 2 488 2 395

Barn i fristående fritidshem antal 331 392 401 336 352

Barn i kommunal förskoleklass antal 603 639 635 592 642

Barn i fristående förskoleklass antal 79 73 81 81 84

Elever i kommunal grundskola antal 5 384 5 361 5 225 5 038 4 948

Elever i fristående grundskola antal 752 760 741 748 718

Elever i grundsärskola antal 91 75 65 86 54

Elever i kommunal gymnasieskola antal 3 028 3 041 3 102 3 166 3 067

Elever i fristående gymnasieskola antal 332 341 397 398 441

Elever i gymnasiesärskola antal 90 79 53 70 49

Elever på komvux, inkl. SFI antal 2 981 2 654 2 841 2 793 2 598

Socialnämnden

Köpta vårddagar missbruk antal 3 549 2 954 4 131 3 507 2 074

Personer med beslut om LSS-insats antal 537 526 491 495 475

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 231 235 209 209 191

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 77 79 80 82 89

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 39 900 39 783 39 707 44 948 46 334

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och 
rehabiliteringsplatser antal 738 665 689 695 704

Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana m 1150 650 225 990 300

Bygglovsärenden st 607 523 588 662 623

Förhandsbesked st 97 86 60 43 59

Miljöärenden st 2 593 1 866 1 698 2 207 1 316

Livsmedelsärenden st 823 922 904 811 263

*Siffran för år 2020 är preliminär.

90  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

ÖVRIGT  |  KORTA FAKTA



2020 2019 2018 2017 2016

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

Lantmäteriförrättningar st 132 142 146 148 127

Kart- och mätärenden st 923 870 859 866 578

Planuppdrag st 19 19 8 7 12

Detaljplaner färdiga st 7 2 10 5 10

Producerade lägenheter detaljplan st 405 0 112 93 120

Detaljplanerad orörd mark ha 2,7 0 2,4 0,4 13

Tillbudsrapporter antal 54 27 56 28 17

Kultur och fritidsnämnden

Besökare Bohusläns museum antal 106 157 247 566 270 273 280 095 276 387

Besökare Regionteater Väst antal 3 785 7 761 10 270 8 708 12 495

Kulturskolan elevplatser antal 1 383 1 293 1 150 1 155 1 169

Biblioteken lån (fysiska och digitala) antal 286 796 348 996 340 495 339 807 354 850

Emaus lantgård besök antal 27 300 36 533 37 332 46 347 47 216

Fridhemshallen besök antal 32 000 38 500 38 000 39 580 44 175

Walkesborgsbadet besök antal 53 557 79 469 110 873 118 223 103 651

Bowlinghallen besök antal 24 831 48 022 50 000 56 500 -

Båt  
Foto: Peter Ljunggren
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BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och an-
läggningar. 

Avskrivningar 
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en an-
läggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning.

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk formell förpliktelse vars 
belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd. Kost-
naden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen 
uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut förde-
lad på tillgångar och skulder.

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat 
sig på olika sektorer, jämfört med budget.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år. 

Koncernredovisning 
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Uddevalla kommun) och dess ägda 
företag (över 20 %) sammanställs som om dessa vore 
en enda ekonomisk enhet.

Nettoinvesteringar
Utgifter för investeringar med avdrag för de investe-
ringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Anger hur stor del 
av skatteintäkterna som används till den löpande verk-
samheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader un-
der perioden samt återger hur förändringen av kommu-
nens eget kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital (%). Anger 
betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.

Självfinansieringsgrad och 
egenfinansiering
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från 
den löpande verksamheten dividerat med nettoinveste-
ringar. Visar hur stor del av investeringar som finansie-
ras med egna medel. 

Egenfinansiering är ett liknande mått där avskriv-
ningar och resultat divideras med nettoinvesteringarna.
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och 
utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark 
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.





Besöksadress:
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60  00
www.uddevalla.se
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1 Ekonomiskt resultat 
Resultatet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

uppgår till 2,0 mkr. Den främsta orsaken är lägre kostnader för arvoden för samtliga verksamheter 

och uppgår till 1,1 mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader för resor, främst vad gäller 

vänortskommittén. Kostnaden för revision blev lägre än avsatt budget. För överförmyndarens del 

uppvisades en positiv budgetavvikelse för administrationen via kontoret Samverkande 

överförmyndare. 

Kommunfullmäktige 

Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. 

Fullmäktige har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Sammanträdena under april-juni 

genomfördes med halverat antal ledamöter. Flera av höstens sammanträden har varit förlagda till 

Bohusgården vilket inneburit högre kostnader. Sammanträdet i december var helt digitalt. 

Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har delats ut under året. I början på året 

genomfördes en föreläsning som uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes. 

Det har varit 4 sammanträden för ungdomsfullmäktige. 

Kommunens revisorer 

Revisionens verksamhet har påverkats av Covid-19 genom att flera planerade utbildningsinsatser 

fått ställas in eller ersättas av webbinarium, samt vissa av revisorerna deltagit i kollegiets möten 

digitalt. Under året har det genomförts en fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens 

investeringar, samt en fördjupad granskning kring direktupphandling och ramavtalstrohet. 

Överförmyndare 

I kommunen har drygt 700 personer god man, förvaltare eller förmyndare. Granskningen av 

årsräkningarna för 2019 har kunnat ske som planerat, vilket innebär att samtliga årsräkningar har 

handlagts och beslut om arvoden har fattats. Beroende på huvudmannens ekonomiska situation ska 

arvodet antingen bekostas av huvudmannen själv, av kommunen eller i form av ett delat ansvar. För 

den granskning som skedde 2020 avseende årsräkningar för 2019 har det visat sig att kommunens 

kostnader för arvoden blev lägre än förväntat. 

Vänortskommittén 

Under året har vänortskommittén samlats 4 gånger och vänortstyrelsen 4 gånger. På grund av 

pandemin har inga utbyten skett under året. Vänortskonferensen, kulturutbytet och det nordiska 

ungdomsutbytet har flyttats fram till sommaren 2021. Ungdomsutbytet med Japan har också flyttats 

till 2021. Troligen kommer det bara att ske ett digitalt utbyte med Japan 2021. 
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Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 

Fullmäktige 0,0 -2,0 2,5 0,4 0,1 

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 2,1 0,5 0,2 

Överförmyndare 0,0 -5,5 6,1 0,7 0,2 

Vänortskommittén 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,1 

Summa 0,0 9,2 11,1 2,0 0,7 

 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   95 

Resultatet för bemötande är 95%, vilket är bättre än förra årets resultat som var 88 %. En kraftig förbättring noteras 
för samtliga undersökta verksamheter år 2020 vilket resulterar i att Uddevalla blir bäst i Sverige av 144 svarande 
kommuner. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, 
gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt kommunledningskontoret. 
 
Kontaktcenter arbetar med förvaltningarna för att invånarna/kunderna ska få ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, det är viktigt att alla verksamheter, chefer och medarbetare har ett service- och kundansvar. 
Under 2020 har Kontaktcenter totalt hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på 84% vilket är en markant 
ökning jämfört med 2019 då antalet ärenden var 42 458 och lösningsgraden 76%. 
 
Förvaltningarna arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet, värdegrunden 
diskuteras också på verksamheternas APT. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utbildat samtliga miljöinspektörer i 
kommunikation och bemötande via Miljösamverkan. I en egen enkät med frågor gällande myndighetshandläggning 
och bemötande visar på ett gott bemötande och mycket nöjda kunder. Barn och utbildning genomför enkäter med 
vårdnadshavare. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande i de 
öppna verksamheterna. Under 2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick personalens bemötande höga 
betyg. 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  75 

 

Servicemätningens resultat för måttet som gäller kontakt med kommunen via telefon är 75% vilket är bättre än förra 
årets resultat som var 73 %. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o 
familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt 
kommunledningskontoret. 
En skillnad i resultatet jämfört med förra året kan bero på att tidigare växel numera ingår i Kontaktcenter eller att kan 
vara svårt att nå personer inom kommunens organisation beroende på att personalen i många fall inte hänvisar sin 
telefon vid ex frånvaro, semester, möten eller dylikt. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 
 

Resultatet enligt servicemätningen för 2020, visar att 99 % av all e-post besvarades inom ett dygn vilket var på 
samma nivå som förra året, 99%. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, individ o 
familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt 
kommunledningskontoret. 

Förvaltningarna försöker att besvara mail direkt, även om svaret innebär att man ber att få återkomma och när i tid 
det i så fall kan ske och under semesterledighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgörande kollegor. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Företagsklimat, ska bli bättre   78 
 

Det preliminära NKI-resultatet för 2020 ligger på 78 vilket är väldigt bra. Korrekt siffra kommer i v. 14 
 
En process för förbättringsaktiviteter har etablerats vilket konkret innebär att i samtliga myndighetsområden 
genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta lett till är en 
ökad informell kontakt mellan handläggare och företagare vilket avdramatiserat tillsynsärenden betydligt. Vidare har 
kommunikationen om kommunens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka medvetenheten om kommunens 
arbete med företagsklimatet. Under tredje tertialet har även ett samarbete med Svenskt Näringsliv initierats för att 
förbättra näringslivets attityder till Uddevalla kommun. 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   257 
 

Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. Svenskt Näringsliv har både gjort betydande förändringar i sin 
undersökning och bytt strategi. Strategin är idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna.  Under tredje 
tertialet inleddes ett samarbete med Svenskt Näringsliv just med syfte att skapa en bättre dialog om förbättring av 
företagsklimatet. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder barnomsorg även på obekväma tider vilket gynnar företagsamhet. Ung 
företagsamhet, UF, är väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett gott 
samarbete med branschorganisationer. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från företagare. Samtliga 
miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan - både vid nyanställning samt 
fortsättningsutbildningar. 
 
Socialnämnden har under perioden inte aktivt arbetat med åtgärder för att förbättra rankingen av företagsklimatet. 
På grund av pågående pandemi har arbetet inte prioriterats. Samverkansmöten som vanligen hålls med avtalade 
företag/avtalspartner (utförare inom valfrihetssystemet och varudistribution) har inte kunnat genomföras. 

  Antal företag i kommunen, ska öka   5 438 
 

I slutet av december fanns 5438 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, enskilda 
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag). 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka   62,2 
 

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 2019.  

 

Förklaringen är pandemin som utbröt under året och som medförde olika reserestriktioner och förändrade 
arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet beräknas resandeminskningen ligga i nivå med vad som kunnat 
konstateras i Uddevalla. Under 2020 har Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil trafik med det 
trafikutbud som gällde före pandemin. Det minskade resande har dock fått stora konsekvenser för Västtrafiks 
ekonomi och bolaget planerar utifrån Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett nedskalat trafikutbud 
motsvarande en resandeminskning på 10 % – 15 %. 

  Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka   361 
 

Under sista delåret har 108 företag nyregistrerats med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (aktiebolag, enskilda   
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats totalt under 
2020.  
 
Trots Corona-pandemin är antalet nyregistrerade företag på ungefär samma nivå som andra delåret, dock något 
lägre än första delåret. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

75 88 79 

 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 

 
Uddevalla kommun ligger något under rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande trend jämfört 
med tidigare år. Resultatet visar att Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har gett effekt med en tydlig 
positiv trend. Upplevelsen av ensamhet samt förtroende för personalen är två områden som avviker negativt jämfört 
med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat. 

  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

88 90 89 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Inom avdelningen för social omsorg har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat gjorts. 
 
Uddevalla kommun ligger runt rikssnitt på de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som föregående år. 
Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål samt möjlighet att få kontakt med personalen är två områden som 
avviker negativt jämfört med riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete med problem- och orsaksanalys 
samt åt gärder för förbättrade resultat. 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

  87 

 

Resultatet är det samma som förra året. Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala 
byggnader. Drygt 60% av energianvändningen går till uppvärmning av kommunala byggnader där nästan alla 
byggnader är anslutna till fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet material och en stor del 
av materialet som bränns består av sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Beräkningar på andelen 
fossilt i soporna som bränns i fjärrvärmenätet bygger på schablon från Naturvårdsverket.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt naturskyddsföreningens märkning "bra miljöval" som innebär att 
den el som kommunens verksamhet använder är förnybar. Kommunen har ökat andelen solceller i jämförelse med 
2019 ingångsvärde 688 m2 och totalt har kommunen nu 1 892 m2 solceller vilket motsvarar ca 1 % av kommunens 
verksamheters elanvändning. Under 2020 färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan 
samt Ramnerödsskolan. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat 
Uddevallas nya brandstation och Nya simhallen. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon   91 
 

Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har minskat med 1 % under 2020 från 92% år 2019 till 91% 
2020. Det klart dominerande bränsleslaget är diesel (63 %). För att främja användningen av biodrivmedel har 
regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer varje år 
måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. För 2020 
var reduktionsnivån 4,2 procent inblandning av förnybart i bensin och 21 procent förnybart i diesel. 
Inblandning av biogas i fordonsgasen är minst 60%. Etanol har 15% inblandning av bensin. 
 
För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar kommunen med att succesivt byta ut till 
fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. Det finns idag stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen i 
kommunala fordon, bland annat då det saknas infrastruktur för att ladda elbilar i kommunen samt att elbilar är 
betydligt dyrare i inköp. Det är också är lång väntetid på att få elbilar i och med att elbilssatsningen är prioriterad 
nationellt. Gasfordonen finns ett fåtal att beställa, Under året har man inte kunnat byta ut ytterligare fordon till fordon 
som drivs på förnyelsebart bränsle, på grund av ovanstående orsaker.  
2020 har 18 stycken ladd-hybrider köps in till fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det var och en 
förvaltningen som väljer vilken typ av bil som ska köpas in. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  

 

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka 18 986 19 041 36 027 

 

Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstillfället. Det 
finns inga indikationer som skulle kunna förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande pandemiläget kan 
påverka antalet medlemmar negativt fast om så är fallet borde detta synas i samband med nästa årsredovisning då 
2020-års medlemsantal redovisas. 

  

 

Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka 123 878 187 016 310 894 

 

Redovisat resultat gäller för våren 2020. 

Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet men är klart mindre än förväntat. En 
hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 
 
Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterligare men den negativa trenden borde plana ut. Detta då 
föreningarna som redovisat ett lägre antal aktiviteter vårterminen 2020 gentemot vårterminen 2019 har 
kompenserats ekonomiskt genom aktivitetsbidrag utbetalats på 2019-års nivå. Föreningar anslutna till 
Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt ekonomiskt stöd. 

  Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 
skatter och bidrag 

  98,5 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Nettokostnadsandelen för helåret 2020 blev 98,1%. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt 71 mkr, vilket 
medför att snittet över 4 år blev 98,5% 

  Soliditeten ska förbättras   12,4 

 Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Soliditeten ökar i kommunen för tredje året i rad, främsta orsaken till årets ökning är det ekonomiska 
helårsresultatet. 

  Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   55,2 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till nästan 60% främst på grund av årets höga resultat. Vilket är en 
stor ökning jämfört med föregående år. Snittet över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt var över 100%. 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka 84,7 82,8 83,7 

Andel behöriga elever har ökat sedan föregående år, det är framförallt en markant ökning vad gäller flickornas 
resultat medan pojkarnas resultat har minskat något. 
 
Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompetensutveckling 
och förändring av undervisningen. Det finns bland annat ett behov av utveckling av undervisningen i ämnena 
Svenska, SvA och Matematik i år F-9. I samarbete Stockholms universitet arbetar grundskolan under 2020-2021 
specifikt med utveckling av ämnet svenska som andraspråk. 

  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
ska öka 

78,57 75,16 76,81 

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 4 år, 
vilket är en ökning med 2,7% sedan föregående årskull. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat relativt konstant och över rikssnitt, med en positiv trend sedan 
2015. Det är mer än 20% som inte tar gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån analys av studieresultat samt trygghet 
och studiero har en åtgärdsplan tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids vidare genom gymnasieskolans fyra 
prioriterade utvecklingsområden: Främja närvaro och förebygga avhopp, mentorskap (likvärdigt stöd kring elevers 
studiesituation), prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt att identifiera kurser som ger F per 
program. 
 
Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel elever än de högskoleförberedande programmen som når 
gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid, och det finns en positiv trend för pojkarna på 
yrkesprogrammen. 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   31,7 

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel. 2020 års resultat blev 
31,7%, vilket är en minskning med 0,3% jämfört med 2019. 
 
Det nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet av ekologiska livsmedel som kan köpas in, men en utmaning 
att öka andelen ekologiska livsmedel finns på grund av besparingskrav och förändrade tilldelade ramar. 
Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i den mån går utifrån rådande avtal. 
 
På grund av nytt statistiksystem, saknas tillgång till förvaltningsvis statistik i dagsläget. Från och med 
februari/mars 2021kommer kommunen att ha en bättre uppföljningsmöjlighet på förvaltningsnivå. 

  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka 

20,7 28,1 24,8 

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. Det är en försämring från förra årets 
30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den åtstramade arbetsmarknaden på grund av covid-19.  

 

Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan under större delen av året och inte heller anvisat arbetslösa i 
samma utsträckning. Deltagarna har i huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast ett mindre antal haft 
tillgång till arbetsförmedlingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom arbetsmarknadsavdelningen, där 
personlig coachning står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna målgrupp från försörjningsstöd, gått 
vidare till arbete eller studier (41 av 174). 

  Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre 
detaljplaner 

   

Diskussion har förts med nämndens presidium kring formuleringen, definition och omfattning av måttet. Ett 
detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en 
sämre produkt som inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

  Antalet markanvisningar, ska öka   3 

Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. Skälet är en 
mycket begränsad tillgång till befintlig verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På boendesidan, 
exploatering av bostadsbyggande, sker ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste tre-fyra åren. 

  Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka    

Det har inte skett någon mätning för 2020. 

 
Under året har det pågått kontinuerliga möten kring vikten av ekologisk utveckling för att förbättra möjligheterna 
till ett ökat torskbestånd i Byfjorden vilket visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och ekologisk balans. 
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Resultat 
kvinna T3 
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Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T3 

2020 

Resultat 
man T3 

2018 

Resultat 
man T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2019 

Resultat totalt 
T3 2020 

  Minskad  
       sjukfrånvaro 

2,91 4,59 2,28 3,57 2,77 4,09 

Kommentar Korttidsjukfrånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka under perioden som en 
effekt av Coronapandemin. Alla förvaltningar har sätt en ökning av korttids sjukfrånvaro men ökningen skiljer sig 
mellan förvaltningarna. Korttidsfrånvaron har varierat under året, med en topp i mars/april, en till i augusti/ 
september samt en ökning fr o m oktober. Detta speglar pandemins variation i smittspridning över året, men även 
till viss del tidigare års säsongsvariation. 
På de förvaltning där medarbetaren arbetar administrativ och har förmånen till arbete hemifrån vid lättare symtom 
har korttidsjukfrånvaro ökat något mindre än på de förvaltningar där större antalet anställda arbetar operativt i 
verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid lättare symtom. Den snabba omställningen i arbetssätt 
och införandet av digitala lösningar har haft positiva effekter för att bromsa den snabb ökat korttidsjukfrånvaron 
och hålla den i en marginell ökning. Förebyggande insatser och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar. 
Jämförelse med årsskiftet ser vi en ökning av korttidsjukfrånvaro med 1,43% för kvinnor och 1,06% för män. Alla 
förvaltningar har också rapporterat en ökning av långtidsjukfrånvaro under perioden. 
Den totala korttidsjukfrånvaron uppgår vid mättillfället till 9,97%, en ökning med 1,99% från förgående år. 

2.1.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunen har arbetat för att underlätta för handel och företag i rådande situation med Covid-19 

pandemin bland annat genom kostnadsfri handläggning av tillstånd för försäljning utanför butik, 

genom att införa lägre parkeringsintäkter samt att efterskänka kontrollavgifter för livsmedel. 

Arbetet med den sociala ekonomin, där överenskommelsen med idéburen sektor har prioriterats 

politiskt har lett till utvecklade strukturer och ökade resurser. Sammanfattningsvis har det ännu inte 

blivit extrema konsekvenser vad gäller små företag vilket sannolikt kan förklaras av den struktur av 

många väldigt små företag som finns i Uddevalla i kombination med nationella stödprogram. 

 

Det pågår ett intensivt arbete med att hitta ny industrimark för att underlätta för företag att etablera 

sig eller expandera. Flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är bland annat 

kvalitetssäkring av familjehemsvården, rättssäker myndighetsutövning, utveckling av 

förutsättningar för en lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och 

boendeformer inom LSS och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. 

 

Kommunen är sedan många år tillbaka med i en nationell jämförelse vad gäller service (”Gott 

bemötande vid kontakt med kommun”, ”Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får 

ett direkt svar på en enkel fråga” och ”Andel som får svar på e-post inom en dag”) 2020 var det 144 

kommuner med i mätningen och Uddevalla kommun är bäst i Sverige vad gäller ”Gott bemötande 

vid kontakt med kommun”. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, 

individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o 

fritid samt kommunledningskontoret. 

 

[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att framhäva en 

viktig poäng. Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 
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Kontaktcenter totalt hanterat ca 64 000 ärenden, med en lösningsgrad på 84% vilket är en ökning 

jämfört med 2019. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-9 
anställda 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under 2020. 
Pandemin har inneburit svårigheter att sätta fokus på uppdraget. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att effektivisera 
myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare processer 
i dialog med de berörda 

Under våren lanserades en e-tjänst för digital ansökning av 
bostadsanpassningsbidrag för invånarna. Projekten att arbeta fram en e-tjänst 
för bygglov och robotisering av enklare moment av handläggning fortgår. E-
tjänsten för bygglov ingår nu i projektet ´Införa digital bygglovsprocess’ som 
ingår i det stora Samhällsbyggnadsprocessen. 
Bygglovsärenden där det finns delegationsbeslut hade under året ett genomsnitt 
en handläggningstid på 3,3 veckor. Enheten har lyckats hålla den lagstadgade 
handläggningstiden på 10 veckor i 98% av ärendena.  

 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 utreda 
villkoren för konstgräsplaner 

En utredning pågår och håller på att sammanställas och ska presenteras under 
första tertialet 2021. Utredningen har delvis kopplats till de resultat som nu 
framkommit under processerna för ersättningsytor för konstgräs i och med 
simhallsbyggnationen på Rimnersområdet. 

2.1.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kommunen har arbetat med aktiviteter såsom kartläggning/introduktion, jobbcoachning, 

arbetsträning och subventionerad anställning rustas och stärks personer som står långt från 

arbetsmarknaden till att gå vidare till arbete eller studier med egen försörjning. Deltagarna matchas 

ut till förvaltningarna utifrån behov, t.ex. på fritidsgårdar, grönyteskötsel och inom barn- och 

utbildning. I somras fick 262 ungdomar, genom de sommarlovspraktikplatser som Uddevalla 

kommun erbjuder, bland annat fått arbeta inom barnomsorg, ridläger, seglarskola, grönyteskötsel, 

strandstädning och hjälpa till vid kulturskolans sommaraktiviteter. 

 

Uddevalla kommun har 2020, tillsammans med Tanum och Färgelanda, skrivit en gemensam 

överenskommelse som syftar till att förbättra lokal och regional kompetensförsörjningen och 

påskynda individers etablering i arbetslivet. 

 

Kommunen har också arbetat med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt kunna 

attrahera nyutbildad personal till organisationen, arbetsintegrerat lärande för studenter på 

Högskolan Väst, översyn av introduktions- och kompetensutvecklingsprogram inom individ- och 

familjeomsorgen, implementering av strukturen för kompetens inom socialpsykiatrin, missbruk och 

vård och omsorg, fortsatt arbetet med vård- och omsorgscollege samt validering. Den senare delen 

av 2019 och början av 2020 har det varit lättare än tidigare att rekrytera kompetent personal till 

bristyrken så som bygglovshandläggare, projektledare och planarkitekter. Utåtriktat arbete vid 

högskolemässor och samarbetat med bemanningsföretag för studenter har genererat lyckade 

rekryteringar under året. Dock finns det utmaningar inom kompetensförsörjningen, det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform 

Utredningsarbete har pågått men inväntar för närvarande resultatet av 
förhandlingar om området Anegrund 10. 

2.1.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunen har arbetat med att skapa förutsättningar för arbetet med lokal och regional 

infrastruktur och via samhällsplaneringsprocessen lyft en bredare tolkning av infrastruktur till att 

också inkludera gång- och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för 

rekreation och attraktivitet. 

 

Stadsutvecklingsprojekten tillser att trafiklösningar, byggprojekt och detaljplaneläggning präglas av 

ett helhetsperspektiv. En omvärldsbevakning av ett P-ledningssystem har genomförts. 

Under slutet av året beslutades det att anlägga hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på Fasserödsvägen genom att komplettera befintligt övergångsställe/cykelpassage på 

Fasserödsvägen. 

 

Kommunen har också arbetat för att förändra den turisminriktade samverkansplattformen Enat 

Bohuslän, till ett infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. En 

avsiktsförklaring som beskriver detta arbete, färdigställdes i början av året och sex kommunerna 

Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt 

konsortium med det formella samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 

 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet för 
stadsbussarna 

Kommunledningskontorets utvärdering redovisar effekter från 
linjenätsomläggningen Antalet resor i stadstrafiken har under åren blivit fler. 
Ökningen är måttlig men ett steg i rätt riktning mot målet om fler resor och en 
högre marknadsandel för de hållbara resorna. Stadstrafiken har tagit viktiga steg 
mot att bli mer attraktiv och tilltala fler. 

 
 

Kommunstyrelsen har 2019-10-
11 utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen 
cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket 

Kommunen har inom ramen för den s.k. cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 
cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg 
längs väg 172 liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i 
kommunens ansökan. Beslut om åtgärder i cykelpotten väntas under 2021. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utvärdera 
parkeringsbestämmelserna för 
Uddevalla kommun och behovet 
av avgiftsfri, tidsbegränsad 
parkering 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har presenterats för nämnden. Fortsatt 
dialog med nämndens presidium behövs för att klargöra ställningstaganden för 
fortsättningen. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för 
ett samarbete med ägarna till 
de privata 
parkeringsanläggningarna för 
att effektivare utnyttja 
parkeringshusen 

Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning kring ett P-ledningssystem och 
kommunicerats resultatet till nämnden. Nästa steg är att tillsammans med 
nämnden bestämma inriktning för fortsatt dialog med ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna. 

2.1.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk 

och social utveckling 

Kommunen har under året arbetat med en ny Energi och klimatplan som tar med nödvändiga 

perspektiv kring hållbar utveckling. Klimatanpassning är något som diskuterats alltmer och finns 

med i kommande Översiktsplan, där även en skyfallskartering har gjorts. Skyfallsutredningen ger 

stöd för anpassning och höjdreglering som är väsentligt för hållbar stadsutveckling. 

Kommunen har arbetat med systematiska förbättringsåtgärder för att reducera den miljöpåverkan 

som idrottsanläggningar och bland annat hanteringen av konstgräsplaner medför. 

Cirkulär ekonomi tillämpas bland annat inom förskolorna där alla enheter arbetat med återbruk och 

återvinning men även genom kommunens idrottsbibliotek, Fritidsbanken, som genom återbruk av 

idrottsmateriel och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Denna verksamhet har under 

det gångna året visat sig vara mycket betydelsefullt i och med den rådande pandemi som gör att 

människor hänvisas till utomhusvistelse.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad 
mark för att ge underlag för 
planering och sanering 

Myndighetsavdelningen ansvarar för kartläggning och utredning av förorenade 
områden. 
Planeringsavdelningen har under året erhållit medel från effektiviseringsfonden, 
för att digitalisera arkivet med geotekniska undersökningar. Projektet har 
avslutats och informationen kommer att kunna hittas i kommunens interna 
karttittskåp och ligga till grund för planering, sanering och byggprojekt.  

 
 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "hållbart 
friluftsliv i Uddevalla kommun" 

Ramverket för planen har fastställts. Arbetsgruppen har identifierat sex 
arbetsområden som planen kommer att fokusera på att definiera för att övriga 
nämnder sedan ska kunna formulera ställningstaganden och mål inom. 
Arbetsgruppen har förutom att staka ut den nya planen jobbat med att ta fram 
idéer för att höra allmänhetens röst samt att förmedla planen till civilsamhället. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med ett 
helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera 
markfrågor i samband med 
planering av den nya simhallen 

Avtal har upprättats med en totalentreprenör/partnering. Projektet leds från 
kommunens part av projektenheten på Tekniska avdelningen med deltagare från 
både planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbete pågår för att 
skapa förutsättningar inför byggnationen. Beställning är gjord till VVAB för ny 
sträckning av råvattenledning, beställning är också gjord till UEAB och Vattenfall 
för flytt/markförläggning av kraftledningar som går över ena sidan av byggrätten. 
Utredning pågår för att skapa ersättningsytor för fotbollsplaner som behöver 
flyttas inför byggstart av den nya simhallen. Det pågår också planering för 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

och vid behov begära 
planbesked för inledande av 
planarbete. (dnr KS 
2019/00769) 

fotbollsplaner inom den fortsatta utvecklingen av Rimnersområdet. 
 
Rimnersområdet är ett av fyra områden i den nyetablerade organisationen för 
stadsutveckling och i Rimnersområdet ingår projekten: ny simhall och utveckling 
av Rimnersområdet som helhet. Arbetet är utifrån uppdraget säkerställt inom 
den nya organisationen för stadsutveckling samt att samhällsbyggnadsnämnden 
inom ramen för stadsutveckling arbetar övergripande i samverkan med övriga 
delar av kommunen för att få ett helhetsperspektiv. 
 
Uppdraget lyftes under höstens uppsiktspliktsmöte och 2020-12-17 beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
slutrapportering. 

 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 
2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. 

Samhällsbyggnads renhållningsansvarig har ett bra samarbete med Uddevalla 
Energi i kontakterna med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. 
Uppföljning av hela avfallsplanen pågår. En målsättning i avfallsplanen avser 
fastighetsnära insamling. 
Alla åtgärder i de sju målområdena har tidigare gåtts igenom. Flera av 
åtgärderna är genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om 
avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt åtgärder, 
informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske, åtgärder för att 
förebygga nedskräpning och sanering av klotter. Under 2021 finns ett nytt mått i 
kommunens styrkort om att minska matsvinn. 

2.1.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Kommunen har under året ökat kommunikationen och informationen i de stora projekt som 

påverkar medborgare, företag och kommunala bolag och skapat en sammanhållen organisation i 

kommunen vad gäller idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Kultur och fritidsnämnden har under året behandlat sju IOP- överenskommelser, genomfört 

workshops med det lokala föreningslivet avseende föreningsstöd samt planerat föreningsdialoger 

avseende Rimnersområdets utveckling. 

 

Socialnämnden har under perioden fortsatt befintligt samarbete med civilsamhället genom IOP-

överenskommelsen med föreningen Soffan om mötesplatsen i Ljungskile. En ny IOP-

överenskommelse tecknades i slutet av året med föreningen Frivilligcentrum. Sedan tidigare finns 

IOP-överenskommelse med föreningen Saronhuset. 

 

Ett antal insatser har bedrivits i kommunens utanförskapsområden, så som Jobbcafé, Bovärdar, 

riktade arbetsmarknadsprojekt, samt arbete i samverkan utifrån våra mötesplatser. 

Samhällsvägledare finns tillgängliga för att lotsa framför allt nyanlända lättare in i samhället. Flera 

integrationsaktiviteter bedrivs för att öka inkluderingen i samhället. Under året har det också 

arbetats med att ta fram övergripande planer, Integration 2030 och Välfärd 2030 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-08 § 19 beslut om att kommunstyrelsen ska 
vara den beslutande instansen för IOP-avtal. Kommunstyrelsen ska också 
finansiera avtalen. En sammanhållen organisation för IOP har utformats i 
kommunen, med kommunledningskontoret som samordnare. 

Kommunen har under 2020 haft åtta IOP:er, varav ett skrevs fram under året. Åtta 
initiativ till IOP har inkommit under året varav sex är under fortsatt beredning. 
 
Under hösten 2020 möjliggjordes en ny samverkansform mellan Uddevalla 
kommun och idéburen sektor, idéburen offentlig samverkan, som ett sätt att möta 
behov som uppstått i befolkningen till följd av Coronapandemin. Av 20 initiativ 
beviljades sex ansökningar. 

 
En extern utvärdering av kommunens och idéburen sektors samverkan, ÖK Idé, 
gjordes hösten 2020. Utvärderingen kommer ligga till grund för process för fortsatt 
samverkan samt för revidering av ÖK Idé. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en process 
för att flytta stadshuset till 
centrum och därvid se på 
möjligheterna att kombinera 
detta med ändamålsenliga 
lokaler för kultur 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under 2019 och 
2020 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram 
förslag till nya bestämmelser 
för samtliga föreningsbidrag 

Under 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och 
problemområden som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande 
nuvarande föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd och under 
2021 kommer förslag till nya bestämmelser att tas fram. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat denna fas, genom att processa fram övergripande 
syfte, mål och uppdragets omfattning i en uppdragsbeskrivning som ska 
godkännas i nämnden. Beslut är också taget att nämnden utgör referensgrupp för 
uppdraget. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" 

Den långsiktiga planen har under våren processats fram med arbetsgrupp från 
Avdelningen för Hållbar Tillväxt och Arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Ett 
flertal workshops med utskottet har bildat underlag för ett framtaget dokument som 
samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som underlag för 
handlingsplaner. Fokus för kommunen är att bli attraktiv och konkurrenskraftig, 
samtidigt vara en möjliggörare för förändringsbehov och omställning. På utskottets 
möte i juni presenterades ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 vilken 
återremitterades för revidering. En reviderad förankringsversion med förslag till 
handlingsplan presenterades för utskottet i september. Förankringsversionen av 
planen gick ut på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 december. Det innebär 
att den föreslagna arbetsprocessen med handlingsplaner kan påbörjas tidigast 
under vårvintern 2021. 

2.1.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

För att samordna och stärka det gemensamma kommunala säkerhetsarbetet har en ny 

säkerhetsorganisation skapats. Brottsförebyggande rådet har under 2020 prioriterat 

trygghetsskapande åtgärder i bostadsnära miljö och drogförebyggande arbete. Inom arbetet med att 

skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som också varit en del av arkitekttävlingen 

Europan, ingår trygghetsperspektivet som en stor och viktig del. 
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Under året har det varit ett särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder och i samverkan med 

civila samhället har det bland annat bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. 

Kommunen har arbetat med att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet, där utformningen 

utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som konstnärlig gestaltning, belysning och 

byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och estetiska upplevelser. Det utförs också 

tillsyn utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter samt tillsyn enligt plan- och bygglagen för en ökad 

trygghet. 

Kommunen finns många trygga mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även 

idrottsanläggningar, spontana aktiva mötesplatser och öppna ytor såsom badplatser, spår och leder. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att initiera och planera 
för samt genomföra en 
upprustning och förnyelse av 
Dalabergs centrum i samverkan 
med övriga fastighetsägare och 
genom en bred 
medborgardialog 

Under 2020 har arbetet med anledning av rådande Coronapandemi inte kunnat 
genomföras och arbetet kommer fortsatt vara delvis pausat i avvaktan på att 
folkhälsomyndighetens restriktioner ska lätta.  

 Barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal 

Gällande biblioteksplan föreslås gälla även under 2021, samt revideras 
tillsammans med barn och utbildning. Förslaget tas i kultur och fritidsnämnden i 
början av 2021. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att ta fram en plan 
för fritidsgård och idrottshall i 
Källdal 

I början av september invigdes Rampen för skola och allmänhet. Rampen 
inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 
typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. 
Uppdraget att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam 
styrgrupp. Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts och en 
behovsanalys genomförts i samarbete mellan kultur och fritid och 
samhällsbyggnad. Föreningsdialoger har genomförts under fasen. Inför 
förstudien sker en upphandling av totalentreprenör (samverkansform partnering). 
Förstudien ska klargöra förutsättningar och kostnadskalkyler inför beslut om 
investering. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2021-2023 fått i uppdrag att 
ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat 
sport- och idrottscentrum med 
SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och 
fotboll 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam 
styrgrupp. Projektet drivs i samverkan med samhällsbyggnad. 

Under 2020 har målsättningar klargjorts. Behovsanalysen har påbörjats, men 
kommer att intensifieras genom en större förenings- och intressentdialog med 
hjälp av en processledare i början av 2021. Projektledarna från kultur och fritid 
och samhällsbyggnad har under 2020 prioriterat utredning och förslag till beslut 
om ersättningsytor för B och C plan då dessa tillfälligt behöver flyttas från 
Rimnersområdet pga byggnation av ny simhall. 
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 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-
2022  och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra 
ungdomars välbefinnande 

Några nyckelpersoner från förvaltningarna träffades efter inbjudan av Kultur och 
fritid ett par gånger under 2020 för att hitta den gemensamma kärnan i 
uppdraget. Vid dessa möten kom tjänstepersonerna fram till att fokus behöver 
läggas på Tureborgsområdet i detta arbete, samt att en kartläggning behöver 
göras. Arbetsgruppen kommer att ta hjälp av kommunledningskontorets 
utvecklare i analysarbetet. Det sattes datum för arbetsmöte/ workshop men på 
grund av rådande pandemi har det flyttats fram till våren 2021. 

2.1.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Under året har det inom vård- och omsorgsboendena varit fokus på att förbättra måltidsupplevelsen, 

personal har gett/ger information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, 

utvecklingsarbete har pågått under perioden kring brukares genomförandeplaner samt olika 

översyner och förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande 

verksamheten har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området vilket innebär 

att verksamheten som bedrivs, har stöd av den kunskap och evidens som finns. 

 

Under året har verksamhet på Rampen skapats, för att bidra till balansen mellan hög- och 

lågintensiv verksamhet. Likaså har verksamheten på Emaus lantgård utvecklats till att även 

inrymma lågintensiva aktiviteter och genom detta välkomna fler barn och unga med varierande 

social bakgrund. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 
2020-2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
arbetet med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

 
 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen för 
barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens 
ledningsgrupp där man tar upp både aktuella svårigheter och goda exempel. I 
alla placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) eller HVB (Hem för vård 
eller boende) som gjorts är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under 
placeringen fortsätter sektionen att jobba för att ungdomen ska kunna komma 
tillbaka hem i sin miljö, då med stöd av allas expertis. God samverkan inom 
sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. 
 
Familjehemsplaceringar följer samma arbetssätt. Vid behov av 
familjehemsplacering skall alltid inventering av resurser inom barnets nätverk 
ske, detta är ett arbete under utveckling som påbörjats under perioden och 
nogsamt följs varje månad. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter 
och är en viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
Inom vuxenvården görs ett arbete gemensamt mellan myndighetsutövningen 
och utförare för missbruk och socialpsykiatri kring kompetensutveckling i syfte att 
alla anställda ska ha en gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå 
den problematik som man möter samt har att hantera. Genom ökad och 
gemensam kunskap förenklas samverkan och evidensbaserat arbete. 
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Inom Sektionen för vuxen och funktionshinder hålls regelbundet placeringsmöten 
där både myndighetsutövning och utförare deltar. Syftet är att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare/klienter på hemmaplan samt med syfte att rätt 
brukare ska ha rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Denna samverkan har lett fram 
till ökad möjlighet för boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare 
med omfattande psykiatrisk problematik och samtida missbruksproblem.  
 
Inom missbruksområdet har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan. Samverkansmöten 
mellan enhetschef för myndighet och utförare inom missbruk äger fortlöpande 
rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden och att lösa 
organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse avseende 
hemmaplanslösningar och för att nå samsyn. 
 
Resultatet av arbetet i sin helhet är att antalet externt placerade brukare har 
minskat under året. Ett antal brukare har flyttat från gruppbostad till 
serviceboende alt servicebostad till lägenhet. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum 

Avdelningen för social omsorg har under året påbörjat en omställning till 
äldrecentrum på Skogslyckan. Fyra enheter har omvandlats till demensboende. I 
januari 2021 står Uddevallahems trygghetsboende klar för inflyttning. Planering 
har gjorts för samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför 
våren 2021. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

2.1.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kommunen har arbetat med den digitala agendan som beskriver utveckling av IT och digitalisering 

inom kommunen. Genomförda aktiviteter är bl.a. framtagande av digitala profiler utifrån 

befattningskategorier, införande av IT-råd, upphandling och utbyte av kommunens e-tjänstplattform 

i syfte att få en mer effektiv och attraktiv plattform för kommunens e-tjänster. 

 

Andra aktiviteter som pågått under året har bland annat varit att samtliga enhetschefer för 

Uddevallas äldreboende valt att ingå i TUFF (Tillsammans Utvecklar vi För Framtiden) med syfte 

att implementera resultat från innovationsprojektet iCare4Fyrbodal, införandet av ett E-arkiv Väst 

(samverkansavtal mellan 14 kommuner) och implementering av ett beslutsstöd i hela organisationen 

som möjliggör för chefer att enklare få en överblick över sin verksamhet. 

 

Under 2020 har distansundervisningen, främst inom vuxenutbildning och gymnasieskola, lett fram 

till ökad kompetens inom och erfarenhet av digitala metoder och en ökad användning av digitala 

verktyg, både bland personal och elever. På biblioteken har digitala lån har ökat markant, äldre har 

fått en möjlighet att prova på att använda en surfplatta, med förhoppning om att öka den digitala 

delaktigheten och ett "Meröppetbibliotek" har öppnats upp i Källdal. 

 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har blivit utsedd till en av Sveriges modellkommuner. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för 
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äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna för digitalisering är utvalda för att de kommit 

lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet 

Under 2020 har Uddevalla kommun avvaktat SKR och Kommunals centrala 
förhandling. 

En tvist i denna centrala förhandling och pågående pandemi är bidragande 
orsaker till att målet att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga nyanställningar 
från och med januari 2020 för de yrken inom socialtjänsten som ingår i 
kommunals avtalsområde inte har uppnåtts. 
 
Pilotområdet Rosenhäll har dock varit igång med heltid som norm i ett år. 
Resultatet visar att andelen heltidsanställda inom området har ökat med 31% (ca 
40 nya heltidsanställningar). Personalomsättningen på Rosenhäll har under 
pilotåret minskat till ca 4% i relation till ca 14% året innan. Från och med januari 
2021 erbjuds endast heltidsanställning vid nyanställningar på Rosenhäll. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget. Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 och 
2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie 
arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En 
projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt 
grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och 
där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer 

Plan- och exploatering har under året arbetat för att effektivisera arbetssättet i 
syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning görs. Vidare arbetar plan- och 
exploatering med exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar 
för processerna och tidsåtgången. Uppdraget kommer fortgå under 2021/2022. 

 
 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer 

Ett beslut om informations- och kommunikationsteknik (IKT) - pedagogisk 
strategi har fattats i barn- och utbildningsnämnden. Den omfattar alla skolformer 
och sträcker sig över en femårsperiod. Första året har respektive skolform 
inventerat den digitala kompetensen för att om två år kunna jämföra resultatet. 
All IKT-pedagogisk utveckling ska stärkas, med syfte att uppnå en högre 
måluppfyllelse, kvalitet samt en effektivare organisation. 
 
Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats med att 
implementera automatiserad närvaroregistrering i grundskola och 
gymnasieskola, och en pilot genomförs på gymnasiets Handelsprogram. Utöver 
detta har ett antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. Rutiner för 
övergångar mellan grundskola och gymnasium har setts över och digitaliserats. 
 
Distansundervisning på grund av pandemin har under 2020 gett många 
erfarenheter av digitalisering av undervisning i gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Utvecklingen har synliggjort kompetens och 
omställningsförmåga hos personal och elever. En ökad användning av digitala 
verktyg har setts bland både personal och elever. Kunskapen om hur 
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undervisningen kan genomföras i flexiblare former men med stöd till elever i 
deras lärande har ökat. Dock har även effekter såsom ökade avhopp (beroende 
på bland annat minskad motivation och koncentrationssvårigheter) och skillnader 
i möjligheterna att tillgodogöra sig distansundervisning beroende på elevens 
utbildningsbakgrund kunnat ses inom vuxenutbildningen. 
 
Breddinförandet av E-arkiv Väst (samverkansavtal mellan 14 kommuner) försorg 
har fortgått under 2020. Tidplanen för breddinförandet blir troligen något 
förskjuten. p.g.a. leverantörsbyten m.m. och breddinförandet blir troligen klart 
under våren 2022. Den lokala projektgruppen i Uddevalla kommun ligger i fas 
med tidplanen för breddinförandet.  
 
Ett pilotprojekt med digital e-signering har påbörjats gällande avtal och 
delegationsbeslut. Utfallet är mycket positivt. 
 
Under 2020 har löneenheten arbetat intensivt med upphandling av ett nytt 
personalsystem. Nuvarande lönesystem är uppbyggt för en centraliserad 
lönefunktion, ett nytt system kommer istället att bygga på självservice. De flesta 
processer som finns kvar att digitalisera kommer att lösa sig när nytt 
personalsystem är på plats. HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka 
HR-processer som kan digitaliseras.  
 
Kontaktcenter hanterar alla ärenden digitalt i ett ärendehanteringssystem och all 
dialog och kommunikation med förvaltningarna sker digitalt. Under våren har 
kommunikationsenheten utvecklat och förbättrat strukturen i 
ärendehanteringssystem.  
 
Ett system för att automatisera fakturor har implementerats och testats i höst på 
biblioteken. Livestreaming av evenemang har skett under åren, liksom digital 
kommunikation via chat med biblioteksbesökarna och digitala kurser på 
kulturskolan har utvecklats. 
 
För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår tre projekt. Digital 
samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, 
genom god översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie kring vilka satsningar 
som är rätt att göra för digitaliseringsåtgärder. En handlingsplan har tagits fram 
med prioriterade målsättningar och aktiviteter samt organisation och tidplan. 
Några av delprojekten är uppstartade som exempelvis digitalisering av 
detaljplaner och 3D visualisering. Det arbetas aktivt med att kartlägga processer 
vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av delprocesser och 
flöden. 
 
Socialtjänsten har 2 tjänster som IT-utvecklare, som är placerade på 
administrativa avdelningen och som arbetar med att utveckla automatisering och 
digitalisering inom socialtjänstens verksamhetsområde. I samarbete med 
kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och utvecklat införandet av 
beslutsstöd. Socialtjänstens samtliga chefer har tillgång till beslutstödet. 
 
Under 2020 har socialtjänsten prioriterat följande automatiseringsprocesser; 
- Habiliteringsersättning, helautomatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Lifecare (Procapita) inom hälso- och sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
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- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Lifecare (Procapita) 
- Digital rekrytering för Bemanningen 
- Inläsning av fil från SAMSA med sjukhusvistelser till Procapita 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Uddevalla som en av tio 
kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens 
digitalisering. Överenskommelsen gäller under tre år, 2020-2022, och omfattar 
för Uddevallas del ett ekonomiskt stöd om 1,5 miljoner per år.  

 Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med 
kommunfullmäktiges presidium 
ta fram underlag och därefter 
upphandla ett närvaro- och 
voteringssystem i förening med 
tjänst för webbsändning som 
ska vara i bruk senast i januari 
2022 

Avdelningen för juridik och organisation har inlett förberedelser för en 
upphandling. 

 Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag 
att utreda ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar 
som förtydligar kommunens 
förvärv och försäljning av mark 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

2.1.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

Under det gångna året har arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas hela skolgång, från 

förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan” fortsatt. Det 

systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero har 

innefattat återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Det gemensamma 

arbetet har resulterat i nya problem- och orsaksformuleringar samt nya uppdrag. Arbetssättet borgar 

för mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse. Gemensam analys lägger också grunden för nya 

arbetssätt och ett bättre samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring 

förändrad skolstruktur i kommunen för att motverka segregationen är exempel på detta. 

 

De demografiska förändringarna med fler barn och unga och större andel utrikesfödda elever 

innebär utmaningar både för måluppfyllelse, lokalförsörjning och kompetensförsörjning. Fokus har 

varit resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och automatisering. 

Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning som alternativ 

eller komplement till skolförlagd verksamhet. Under året har ett stort arbete genomförts med att 

skapa en lokalförsörjning i balans. För att säkra kompetensförsörjningen sker utvecklingsarbete 

tillsammans med fackliga organisationer för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Fokus är här 



 Uppföljning av kommunfullmäktiges                                                 
    styrkort 2020 21 (29) 

  
 
  
 

 

 

på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering och arbetsmiljö. 

 

”Nike” är en verksamhet som vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 

grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. Verksamheten jobbar 

utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier och praktik. Antal ungdomar i denna 

verksamhet fortsätter att öka och drygt 30 ungdomar har varit inskrivna under det gångna året. 

Resultatet för året är att 65 % av de som avslutat sin tid på Nike, gick vidare till studier eller arbete. 

 

Kommunen möjliggör kostnadsfria bad i Walkesborgsbadet samt även boka simskola för de elever 

som har behov av detta (s.k. restsimsgrupper) för grundskola och gymnasieskola.  

 

Beslut om att avveckla verksamheten Fritidsklubb i Ljungskile har tagits utifrån direktiv om 

besparing.  

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter 

Lärarassistenter som avlastar lärarna i flera olika avseenden anställdes i början 
av året. Signalerna från både anställda och rektorer är positiva. Regeringen har i 
slutet av året kommit med besked angående statsbidrag nästa år och arbetet 
med att utveckla lärarassistenternas roll i grundskola och gymnasium kan 
fortsätta. 

2.1.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kommunen har inrättat en hållbarhetssamordnare samt sett till att energi- och klimatrådgivare varit 

med i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa miljökrav vid en 

del planerade upphandlingar. Arbetet syftar till att ge positiva effekter på exempelvis 

avfallsminskning och ett fossilfritt 2030. 

 

Tillsyn sker utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Livsmedelsavtalet innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre förutsättningar för öka det 

ekologiska sortimentet. Måltidsservice har arbetat för god hushållning och bra mat. 

Förskoleverksamheten har under lång tid haft uppdraget "Giftfri förskola". En rapport, med 

tillhörande plan formulerades redan november 2014. Ingen av enheterna har kvar gammal 

elektronik, plast som släpper ifrån sig ftalater eller andra olämpliga material. 

2.1.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kommunen har fortsatt sitt arbete med gemensam handläggning av arbetslösa inklusive nyanlända 

och personer som uppbär försörjningsstöd, detta sker genom Jobbcentrum i samverkan med 

arbetsförmedlingen och sedan nyligen även Försäkringskassan, primärvården och 

samordningsförbundet. 

 

Mötesplatserna Tureborg och Dalaberg har tidvis varit stängda på grund av pandemin (Mötesplats 

Tureborg har stängts på grund av avveckling). Trots detta har driften med värdar varit igång, 
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medborgare har kunnat få tillgång till Jobbcaféts tjänster och samhällsvägledning, samt fysiska och 

digitala möten. Sociala samverkansgruppen har fortsatt att träffas. En särskild insats ”Tältet”, har 

startats för att öka kunskap om covid-19 och dämpa social oro. 

 

Biblioteken har samverkat med SFI för att introducera bibliotekens verksamheter och ordna 

lånekort. Stadsbiblioteket har en avdelning för "Ny i Sverige" med lättläst litteratur om t ex 

Sveriges historia, hur samhället fungerar och liknande. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltingen samarbetar med Komvux och Arbetsmarknads avdelningen (AMA) 

som syftar till att tillsammans få människor i arbete. En handledarutbildning har genomförts i 

AMAs regi för att på ett bättre sätt kunna handleda och ta emot praktikanter. Handledarna arbetar 

med praktikanter från AMA med gott resultat.   

2.1.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kommunen har genom etablering av kulturstråket "hus för kultur" på övre Kungsgatan skapat 

möjligheter att förvalta kulturhistoriska miljöer och använda kommunala kulturfastigheter till 

exempel så kan renoveringen av Skolgatan 4 innebära att en central kommunal kulturfastighet 

värnas. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolan inom ramen för ett 
”Ungdomens kulturhus” 

Underhåll av kulturskolan pågår. Kultur och fritids verksamhetsbehov består i 
tillgänglighetsanpassning och en god ventilation i lokalerna. 
Verksamhetsbehovet hanteras av förvaltningens lokalplanerare i samarbete med 
samhällsbyggnads fastighetsförvaltare. 

2.1.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Kommunen har arbetat och planerat för att kulturstråket "Hus för kultur", tillsammans med den 

konstnärliga gestaltningen på Kungs- och Drottninggatan kan komma att stärka de kulturhistoriska 

miljöerna i centrala Uddevalla. 

2.1.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom de fyra delområdena 

Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområdet. Bland annat har 

totalentreprenad för simhall upphandlats och projektering startats. Arbete med omläggning av 

råvattenledning pågår och ansökningar om eventuell markförläggning av kraftledningar är klara. 

Vägledande beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimnersvallen är tagna och innefattar 
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utredning av SM standard och superettan samt renoveringsbehov. 

 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat att påbörja 

projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet och en effektstudie är 

genomförd för ett nytt stadshus i centrum. 

 

Socialnämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete av den (av socialnämnden) antagna "boendeplan 

och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket förenklat är att koppla olika boendetyper 

och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

2.1.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den ökade efterfrågan på områden för 

friluftsliv, främst genom förbättrad digital information. Det pågår också framtagandet av en 

kommungemensam plan för hållbart friluftsliv. 

 

Kommunen har under året arbetat med möjligheterna att stärka kommersiella förutsättningar på 

Bassholmen och arbetet tillsammans med Länsstyrelsen gällande en ny skötselplan fortskrider. 

Kommunekolog och GIS-ingenjör har bidragit i projektet "Mellankommunal kustzonsplanering" 

som avslutades i december. Västkuststiftelsen leder samarbetet "Ett enat Bohuslän" och under året 

har Bohusleden och Kuststigen utvecklats både fysiskt och i digital plattform. Ett projekt som 

fortskrider och som har varit prioriterat att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 

möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 

 

Under året har en fiskräknare med kamera installerats i Strömberget. Dessutom har flera 

informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån satts upp i Hasselbacken och 

längs Bäveån. En tv-skärm i centrum där filmer från fiskräknaren visas har också satts upp. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 

Under våren 2020 har en fiskräknare placerats i Bäveån under ett år framåt som 
ett test. Arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och 
fisklivet i Bäveån har färdigställts under året och placerats ut längs Bäveån. 
Projektet Fisken i fokus förlängdes till juni 2021. Fiskräknaren och 
informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap och 
attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och infriandet av 
det politiska uppdraget, förtydligas under kommande tertial. 

2.1.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Emaus lantgård, som är en av Uddevallas stora besöksmål, har under året varit föremål för 

medborgardialog. 

 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av 

uppdraget gällande att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Ett 
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regelverk har utformats så att det finns möjligheter att omfördela medel  till stöd för museistiftelser 

vilket innebär att stöd  kan beviljas på delegation av nämnden. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med inriktning 
om genomförande 2021  

En utredning är färdigställd och presenterad för bl.a. kommunstyrelsen. 
Inriktningsbeslut om vidare arbete är ej fattat. 

2.1.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön 

Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat biosfärområde i Bohuslän 

genomförts. Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett biosfärområde i Bohuslän 

(BOB) skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 2030) genom att mobilisera 

lokalsamhället. Sättet att betrakta hållbar utveckling och skydda den känsliga kustmiljön kan vändas 

till att förstärka ett stadigvarande boende och förbättra levnadsvillkoren i den känsliga kustmiljön. 

2.1.18 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur och fritidsnämnden har fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget gällande att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. 
 
Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska 
kris som diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om 
Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter. Därför 
aktualiserades frågan om hur kultur- och fritidsnämnden hanterar de 
stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var överhängande att 
Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet samtidigt 
som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 
ge ekonomiskt stöd. Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid 
gett stöd åt både Bohusläns museum och Sjömanshusmuseet. Utredningen 
behandlades av kultur- och fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras 
bl.a. att begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser 
inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att 
kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som behöver det och 
uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 
problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på 
ekonomisk insyn. Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som 
grund att omfördela medel som idag omfattas av regelverket för 
föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel 
lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas 
av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 
 
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-06-15 § 91, där 
förvaltningschef fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd till stiftelsemuseerna 
som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden under 2020. 
Arbetet att ta fram dessa riktlinjer pågår i förvaltningen. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utöka underhållet på 
gator och vägar under 2019 med 
fokusering på ökad tillgänglighet. 
(KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utöka underhållet 
på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. 
Enligt riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 
0,35 mkr som belastar resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på 
investeringsbudgeten. Arbetet är uppstartat och flera åtgärder har genomförts 
under året, ex: 
• Stora Nygatan (trottoar) 
• Lilla Norrgatan (trottoar) • Brattgatan (trottoar) 
• Gångbana Hultebacken • Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av 
stödmur) 
• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för investeringar i gång- och 
cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande 
cykelvägsnät (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram en 
långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät 
 

En plan för åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån 
planeringen har följande gång- och cykelbanor prioriteras utifrån ett mer 
sammanhängande cykelnät: 
• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 
• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 
nämndens särskilt för fortsatt dialog. 
• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 
• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 
kommunen 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att höja habiliteringsersättningen 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att höja habiliteringsersättningen 

 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista 
halvåret 2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per 
månad av habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. 
Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 
90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet 
minst 3 timmar 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att starta upp ett nytt korttidsboende 
för barn (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att starta upp ett nytt korttidsboende för barn. 
 
Förvaltningen har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades 
också omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har 
öppnats. Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka kommer få fler 
möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i centrum t ex badhus och museum. 
Övriga korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och 
Myråsvägen 6B. Alla dessa har möjlighet att ta emot barn. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på 
teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från 
avloppsslam inte skall spridas på 
åkermark (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 
information om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Arbetet med att 
revidera de styrande dokument som är kopplat till avlopp är färdigt. Ett 
reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 2020 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att öppna mötesplatser för seniorer 
på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på 
Sofiedal, Ljungskile. 
 
I delårsrapporteringen i augusti skrevs följande kring uppdraget: Förvaltningen 
utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan och 
aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Mötesplats på Sofiedal är klart och drivs av föreningen Soffan genom särskilt 
IOP-avtal. Arbete har påbörjats med att se över möjligheterna och skapa flera 
mötesplatser i anslutning till äldreboendena. Skogslyckan och Hovhult är de 
områden som är prioriterade i nuläget. 

 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom 
nämndens verksamhetsområde och 
att överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom fler 
områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen 
kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa 
driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av 
socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse 
om alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Skrivelsen svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar 
till att ge ett underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, 
kommunrättsliga regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda 
verksamheter samt resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ driftsform. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige 
utifrån flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk 
omsorg i syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar 
i Uddevalla. Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats 
varför det ursprungliga uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har 
resulterat i utökning med en dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till 
fortsatt verksamhet i de tre nuvarande grupperna, under förutsättning att 
vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat 
beslut om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika 
former för pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta 
uppdrag ska utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt 
beslutet ska återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 
2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Upprätta ett lärcentrum 
inom vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommunermed fokus på strategisk 
kompetensförsörjning. Lärcentret 
ska erbjuda utbildning 
frångrundläggande utbildningsnivå 
till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske 
med företagens och 
kommunenskompetensförsörjning 
(KF ÖS 9) 

 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner 
med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära samarbete med arbetsmarknaden och näringslivet, 
och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetensförsörjning. 
 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler 
kommer successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020.  

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att bibehålla lågt antal barn 
i barngrupperna (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt 
antal barn i barngrupperna. 
 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga 
(KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att söka och använda de riktade statsbidragen som finns 
tillgängliga. 
 
I delårsrapporteringen i augusti 2020 skrevs följande kring uppdraget: 
Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information 
om möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under tertial 2 har socialtjänsten sökt statsbidrag för 
bland annat: 
- Habiliteringsersättning 2020  
-Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 
- Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer m.m 
- Till kommuner till följd av sjukdomen covid-19 
- Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
- Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
- Satsningen Äldreomsorgslyftet 
- Nära vård (kommunalförbundet) 
- Höjt statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud (Socialnämnden) 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att ta fram en övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att ta fram en övergripande plan "Integration 
2030”. 
 
KS 2019/00670 "Övergripande plan Integration 2030". 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 uppdraget att 
utifrån flerårsplan 2020–2022, ta fram det nya strategiska dokumentet plan 
Integration 2030. Planen har processats fram i samverkan med 
kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott. Planen har varit 
på remiss hos nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt 
demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Planen antogs i 
kommunfullmäktige 2020-12-09, §287. Uppdraget är därmed utfört. Det som 
återstår är att färdigställa den bilaga med politiska uppdrag som ska tas fram 
varje ny mandatperiod. Den första bilagan planeras att beslutas i KF juni 2021 
och gälla mandatperioden ut. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att genomföra 
kommunfullmäktiges beslut om att 
samlokalisera kulturskolan med 
annan verksamhet i Sinclair (KF ÖS 
4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera 
kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 
 
Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra 
uppdraget med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat 
är att teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. 
Exempelvis har kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till 
omklädningsrummen. Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på 
Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande lokaler som estetiska programmet 
förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. Utredningen visar dock att 
dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet med 
lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående 
anpassningar och kostnader. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan 
nämnda samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att beställa projektet "Framtidens bad. 
 
Projektet är beställt. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att  tillskapa 
en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad  (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att tillskapa en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad. 
 
Organisation är skapad enligt uppdraget. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att överföra ansvaret för 
försörjningsstöd från socialnämnden 
till kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att överföra ansvaret för försörjningsstöd från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11, ärende KS 2019/00668 §296, att 
överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen 
från och med den 15 februari 2020. 

Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att fortsätta leda arbetet med att 
tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i 
organisation och arbetsmetoder 
som långsiktigt minskar 
kostnaderna i enlighet med planen. 
Det skall även resultera i ett förslag 
till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 
(KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att fortsätta leda arbetet med att tillsammans 
med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i 
organisation och arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet 
med planen. Det skall även resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 
37 mkr i effektivisering/besparing för 2021 
 
Förslag till fördelning av sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar enligt uppdraget. 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning 
inom vård- och omsorgsområdet 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Medlen har inte förbrukats under 2020. De utbildningsinsatserna m.m. som 
planerades har inte gått att genomföra som planerat på grund av pandemin. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att riktade och förebyggande 
insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget, att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i 
evidens. 
 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring uppdraget: En översyn och 
effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 2019. 
Detta innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt forsknings- och 
kunskapsstöd inom området, och att den verksamhet som bedrivs har stöd av 
den kunskap och evidens som finns. 
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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om 

kommunal redovisning (KRL). I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper 

vilka anpassningar av redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på 

bokslutet. Kommunen har under 2020 gjort ytterligare anpassningar av redovisningen till 

LKBR. Det framgår också av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett 

antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Beaktat detta 

är ändå vår bedömning att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut och årsredovisning 

enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 

bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 

iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 

revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av 

den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla 

tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 15 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 71 mnkr och ett eget kapital 

om 1 765 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 160 mnkr och 2 656 

mnkr. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för koncernen, där kommunens bolag ingår, med återkoppling till 

fullmäktige. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera 

uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunfullmäktige beskriver i sin flerårsplan 2020-2022 vad som ska utgöra grund för 

bedömning av kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. I flerårsplanen hänvisas till 

riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål som återfinns i strategisk plan och 

fullmäktiges styrkort. I strategisk plan 2019-2022 finns 25 mått. I fullmäktiges styrkort 

2020-2022 finns 19 mått. 

Kommunen når enligt fullmäktiges beskrivning i flerårsplanen god ekonomisk hushållning 

när ”riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål […] visar god måluppfyllelse”. 

Det saknas en närmare definition av god måluppfyllelse1. I årsredovisningen 2020 framförs 

att minst 75 procent av samtliga mål ska vara uppfyllda för att kommunen ska uppnå god 

ekonomisk hushållning. Målsättningen om 75 procent kommer enligt uppgift från en tidigare 

gällande flerårsplan. 

 
1 I fullmäktiges riktlinjer för styrning och ledning (reviderade 13 mars 2019) står att konkretisering 
av god måluppfyllelse sker utifrån strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. Någon sådan 
konkretisering saknas i dokumenten i fråga. 
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2.2. Måluppfyllelse 

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp kommunfullmäktiges mått för god 

ekonomisk hushållning. Uppföljningen visar att 11 mått når målsättningen, att 12 mått inte 

når målsättningen samt att 2 mått inte har mätts eller redovisats under året. Av de 3 

finansiella måtten har samtliga uppnåtts. Av de verksamhetsmässiga måtten har 8 av 22 

uppnåtts. I figuren illustreras den samlade måluppfyllelsen för de finansiella och 

verksamhetsmässiga måtten. 

Figur 1. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mått. Antal mått per kategori. 

 

Översatt till procentenheter har 44 procent av måtten uppnått god måluppfyllelse. Målet om 

75 procents måluppfyllelse som anges i årsredovisningen nås därför inte.  

Vi noterar att utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen 

enbart omfattar kommunens resultat och inte hela koncernens där även kommunens bolag 

ingår. I årsredovisningen framkommer att en översyn av riktlinjerna genomförts under året 

som resulterat i att även kommunkoncernen ska omfattas från och med 2021. 

2.3. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2020 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   71,1 

Justering för realisationsvinster 

 

 -2,4 

 

Positivt balansresultat   68,7 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

11

12

2

God måluppfyllelse Låg måluppfyllelse Uppföljning saknas
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2.4. Bedömning av måluppfyllelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte uppnår de 75 procent i måluppfyllelse 

som har hänvisats till som mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen 

skriver även att det inte kan göras en bedömning för kommunkoncernen som helhet 

eftersom riktlinjer som täcker in god ekonomisk hushållning för hela koncernen saknas. 

Kommunstyrelsen bedömer ändå i årsredovisningen att den samlade verksamheten i den 

kommunala koncernen uppnår god måluppfyllelse i allt väsentligt. Kommunstyrelsen 

motiverar sin bedömning med att det varit en exceptionell situation under 2020 och att 

kommunen och koncernen nått ett gott resultat. 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att 44 procent av det totala antalet mått för 2020 uppnår god måluppfyllelse. 

Därmed uppfyller inte kommunen det kriterium för god ekonomisk hushållning om 75 

procent som anges av kommunstyrelsen i årsredovisningen. Vi bedömer därtill att 

måluppfyllelsen inte heller är tillräcklig för att kunna svara mot kommunfullmäktiges 

definition i flerårsplan 2020-2022 om att riktningar, verksamhetsmässiga mått och 

finansiella mål ska visa god måluppfyllelse. Vi konstaterar att utvärderingen av målen för 

god ekonomisk hushållning enbart omfattar kommunens resultat och inte hela koncernens. 

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om resultatet för 2020 är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Vi noterar 

att enbart 44 procent av det totala antalet mått uppnås för 2020, i kontrast till både 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kriterier. Vi noterar att det saknas en definition 

för god ekonomisk hushållning som innefattar hela kommunkoncernen. Vi konstaterar att 

flera av måtten som inte når målsättningen har varit direkt negativt påverkade av den 

exceptionella situation under 2020 som kommunstyrelsen hänvisar till i sin bedömning. Ett 

exempel på mått inom denna kategori är det om ökat antal resor med kollektivtrafiken. Detta 

försvårar enligt vår mening en bedömning avseende god ekonomisk hushållning för 

kommunen. 

Kommunen bör enligt vår mening säkerställa att kommunens styrdokument ger en entydig 

bild av mål och kriterier för god ekonomisk hushållning för att minska risken för skilda 

tolkningar. Kommunen bör även utveckla mål för god ekonomisk hushållning som omfattar 

kommunkoncernen som helhet samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och 

årsredovisning. Vi ser positivt på att en översyn av riktlinjerna har genomförts inför 2021 

och på att frågan om att inkludera kommunkoncernen ska ha adresserats i denna översyn. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 71 mnkr, vilket är 70 mnkr högre än 

budget 2020. Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster om totalt -110 mnkr. Dessa 

består av realisationsförluster (-11 mnkr), inlösen av pensionsskuld intjänad före 1998 via 

pensionsförsäkring (-101 mnkr) samt realisationsvinster (2 mnkr). Resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster uppgår till 180 mnkr.  

Det redovisade resultatet som är 70 mnkr högre än budget är påverkat av 

jämförelsestörande poster enligt ovan och med hänsyn till dessa är resultatet 180 mnkr att 

jämföra med budgeterat resultat om 1 mnkr. Avvikelse mot budget förklaras av att 

nämndernas samlade resultat uppvisar överskott (93 mnkr), generella statsbidrag och 

utjämning visar överskott (50 mnkr), kostnader försörjningsstöd (-29 mnkr), bättre utfall 

finansnetto (5 mnkr). Övriga avvikelser (totalt 61 mnkr). 

 

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 

att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 

förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter. 

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning på större anläggningar, 

verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Gällande äldre anläggningar har omräkning 

skett med undantag för gator och vägar. För dessa kommer komponentredovisning tillämpas 

i takt med att de byts ut. Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om ovan avsteg 

från komponentavskrivning tillika avsteget från rekommendationen. 

4.1.2. Bedömning om nedskrivningsbehov samt utrangeringar 

Rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov i samband med 

bokslut i enlighet med RKRs Rekommendation R6 Nedskrivningar. Intyg om prövning av 

nedskrivnings- eller återföringsbehov är avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är 

likt tidigare år enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. 

 

Under året har kommunen i samband med inventering av anläggningstillgångar utrangerat 

äldre, fullt avskrivna inventarier utan restvärde som inte kunnat definieras och/eller inte 

längre används i verksamheten.  

4.1.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive 

uppföljning kring bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 27 mnkr (49 mnkr) i årsbokslutet. 

Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2020 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som 

pågår och projekt som har slutredovisats. Det som hänt inom expolateringsprojekten, avser 

främst försäljning av tomter om 39 mnkr vilket minskar exploateringsprojekten med 24 

mnkr, kommunen har redovisat en vinst på knappt 15 mnkr, i övrigt mindre utgifter om ca 1 

mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 
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exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 

4.3. Avsättningar 

4.3.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det 

innebär att kommunen redovisar 39 mnkr (45 mnkr) som skuld i balansräkningen och 

pensioner intjänade före 1998 om 859 mnkr (957 mnkr) som ansvarsförbindelse. 

Kommunen har under året gjort en partiell inlösen om 101 mnkr inklusive löneskatt av 

pensionsförpliktelser före 1998 via försäkringslösning. Pensionsavsättning är avstämt mot 

prognos från Skandia.  

4.3.2. Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar om 48 mnkr avser främst Torp gång/cykelväg om 13,6 mnkr samt 

Avsättning för hamnområde om 25,5 mnkr. Vi noterar att den avsättning som tidigare gjorts 

till Torp gång/cykelväg minskat med under året ianspråktagna kostnader, 1,3 mnkr. 

Avsättningen avser åtagande att anlägga ny gång- och cykelbana samt skadereglering på 

fastigheter. 

 

Avsättningen för hamnområdet har en ursprunglig budget för skredsäkring av hamnområdet 

om 41,2 mnkr. Prognos och bedömning avseende avsättningen har inhämtats. Under året 

har avräknats 2,5 mnkr för genomförda åtgärder. Gentemot de motparter som anges i 

bedömningsunderlaget synes åtagandet utgöra gemensam avsiktsförklaring snarare än en 

legal förpliktelse. Det senare utgör rekvisit för att redovisningsmässigt hantera detta som 

en avsättning. Om åtgärder utförs för att säkra framtida verksamhet bör dessa belasta 

resultatet när åtgärden genomförs och antingen anses vara värdehöjande och klassificeras 

som investeringar eller avse reparation och underhåll.  

4.3.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen dels att fortsatt följa utvecklingen av ovan avsättningar och 

om aktuellt göra erforderliga justeringar samt dels att pröva om det finns legala grunder för 

de avsättningar som redovisas. 

4.4. Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas vid 
redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller 
ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt 
måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren eller inte.  



 
 

9 

 
I årsredovisningen har kommunen inte beaktat alla de lokalhyresavtal som kan vara 
finansiella leasingavtal i redovisningen. Kommunen bedömer att det finns ett mindre antal 
avtal som borde redovisas som finansiella. Det är oklart till vilket värde dessa uppgår till 
men kommunen bedömer att det är av mindre, ej väsentliga, värden. Vi noterar således att 
kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella leasingavtal i enlighet 
med RKR R5. 

4.4.1. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella eller 
finansiella leasingavtal. 
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5. Utökad granskning 

5.1. Transaktionsanalys löner 

Transaktionsanalysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och 

med oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis 

stora bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Programmet designas för 

att hitta, analyser och sortera enskilda eller sammanhängande transaktioner som avviker 

från vad som bedöms vara normalt.  

 
Avvikelser har sorterats efter:  
 

► Större enskilda transaktioner överstigande 80 tkr 

► Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden 

► Orimliga källskatteavdrag överstigande 50 % eller understigande 23 % av bruttolön 

► Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner 

► Kontroll av avvikande personnummer 

► Dubblerade poster 

► Utbetald lön 

5.1.1. Gjorda iakttagelser 

Ett representativt urval har tagits där granskning genomförs inom varje område mot 

underlag som anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. För de 

stickprov som granskats har inga felaktigheter framkommit av genomförd granskning. 
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6.  Koncernen 

Upprättad koncernredovisning har granskats, innehållande samtliga bolag och stiftelser. Vi 

har tagit del av granskningsrapporter för respektive bolag/stiftelse. Inga väsentliga 

avvikelser har noterats som påverkat koncernen. Koncernredovisningen bedöms ha 

upprättats enligt gällande koncerninstruktion. 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

Göteborg den 24 mars 2021 

 

 

 

Hans Gavin     Anna de Blanche   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Måluppföljning av mått för god ekonomisk hushållning i årsredovisning 2020. 

Indikator Mått Måluppfyllelse 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka Öka Uppnås 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor Öka Uppnås 

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Nyregistrerade företag i kommunen Öka Uppnås ej 

Antal företag i kommunen Öka Uppnås 

Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort Öka Uppnås ej 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller studera 
Öka Uppnås ej 

Antalet torskfiskar i Byfjorden Öka Följs ej upp 

Antalet medlemmar i föreningarna Öka Uppnås ej 

Antalet aktiviteter i föreningarna Öka Uppnås ej 

Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner Minska Följs ej upp 

Minskad sjukfrånvaro Minska Uppnås ej 

Gott bemötande vid kontakt med kommun Öka Uppnås 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga 
Öka Uppnås 

Andel som får svar på e-post inom en dag Öka Uppnås ej 

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät Öka Uppnås ej 

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader Öka Uppnås ej 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet Öka Uppnås ej 

Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon Minska Uppnås 

Företagsklimat, ska bli bättre Öka Uppnås 

Antalet markanvisningar, ska öka Öka Uppnås 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter 

och bidrag 
- Uppnås 

Soliditeten ska förbättras Öka Uppnås 

Egenfinansiering av investeringar minst 30 % - Uppnås 
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Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunfullmäktige 

  

  

  

Granskning av bokslut 2020-12-31 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 24 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport. EY har på 

uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av kommunens årsredovisning, resultat- och 

balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning samt investerings-

redovisning. I bifogad rapport sammanfattas de väsentligaste iakttagelserna från granskningen i 

avvikelseform. 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 31 mars 2021 

 

 

 

Tomas Amlöv       Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande        1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
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sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har berett upprättad revisionsberättelse för 2020. 
Mot bakgrund av innehållet i revisionsberättelsen föreslår kommunfullmäktiges 
presidium att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöter i dessa organ.      
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2021-04-06 
Revisionsberättelse för 2020 
Redogörelse för revisionen år 2020 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
 
Elving Andersson (C) Louise Åsenfors (S) 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges 1:e vice 

ordförande 
 

 
Christina Nilsson (KD) 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen  
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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Redogörelse för revisionen år 2020 

 

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  

I granskningen gjordes bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden endast delvis säkerställt 

ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet av investeringsprojekt. Samhällsbyggnadsnämnden 

rekommenderades att kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder 

och förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i nämndernas 

beställningar och därigenom framdriften av kommunens investeringar. Samhällsbyggnadsnämnden 

rekommenderas därtill att stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande 

kalkyler i behovsfasen. Nämnden rekommenderades även att tillse att en detaljerad ekonomisk 

uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av de systemstöd som används. Slutligen 

rekommenderades nämnden att säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende 

investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning. 

Löpande granskning  

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. 

Den sammanfattande bedömningen var att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa 

områden. Granskningen har täckt in områden och aspekter väsentliga för revisionen. Granskningen 

resulterade i ett antal rekommendationer. 

Granskning av inköp och upphandling 

Som en del av den löpande granskningen har en utökad granskning av kommunens arbete med 

direktupphandling och ramavtalstrohet genomförts.  

I granskningen gjordes bedömningen att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. I granskningen framkommer att efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde 

för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visade på flertalet avvikelser 

från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket indikerade att arbetet 

med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde. I granskningen framkom även att efterlevnad av 

rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen och 

nämnderna. 

Granskning av delårsbokslutet  

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ett antal riktningar, mått och mål med koppling till 

verksamheten och kommunens ekonomi. Kommunen når enligt flerårsplanen god ekonomisk 
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hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål visar god måluppfyllelse. 

Definitionen var i delårsrapporten per 31 augusti 2020 ändrad till att samtliga finansiella och mer än 

hälften av verksamhetsmässiga mått ska nås. 

I granskningen gjordes bedömningen att resultatet i huvudsak var förenligt med vad 

kommunfullmäktige bestämt, men att det saknas uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

gällande kommunens bolag. Mot bakgrund av avrapporteringen i delårsrapporten delades dock 

kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning förväntades uppnås under 2020. 

Uppföljning av 2018 års granskningar  

Kommunrevisionen har under året genomfört en uppföljning av de två fördjupade granskningar som 

genomfördes 2018. Den sammanfattade bedömningen var att överförmyndaren och 

samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 

2018 års granskningar. En rekommendation från respektive granskning bedömdes kvarstå. 

Årsbokslutsgranskning  

I granskningen framkom att kommunen gör ett antal avsteg från rådet för kommunal redovisnings 

(RKR) rekommendationer. Bedömningen var ändå att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut 

och årsredovisning enligt god redovisningssed. 

I granskningen gjordes bedömningen att det inte går att uttala sig om resultatet för 2020 är förenligt 

med kommunens definition av god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. I 

granskningen konstaterades att kommunen uppfyller balanskravet. 

Grundläggande granskning  

Syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen 

och God revisionssed. 

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

verksamheten bedrivs i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Det 

konstaterades samtidigt att ett antal nämnder har begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

nämndernas egna styrkort. 

Det bedömdes att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga sakförhållanden till kommunfullmäktige inför 

beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. 

Slutligen bedömdes att överförmyndaren och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. Undantaget är en avvikelse avseende 

överförmyndarens arbete med intern kontroll. 



 

 

 

 
 
 

  

             Till fullmäktige i  
Uddevalla kommun, 
organisationsnummer 
212000–1397 

Kommunens revisorer 

 

 

      

     

    

  

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot bakgrund av Covid-19. 
Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så 
utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 
krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med att hantera de 
utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram den utökade granskningen avseende inköp & upphandling. Granskningen 
visade att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 
Avvikelser som konstaterats är bristande efterlevnad av rutiner och lag om offentlig upphandling vilket visar på brister i 
styrning och intern kontroll av verksamhet. Kommunstyrelsen och socialnämnden bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med direktupphandlingar. 

Ur redogörelsen vill vi därutöver lyfta fram granskningen av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Granskningen 
visade att det finns brister. Avvikelser från investeringspolicy har konstaterats kring underlagen för investeringar. 
Avvikelser har också noterats för den ekonomiska uppföljningen av projekt, både vad gäller uppföljning till nämnden 
och förutsättningarna för detaljerad uppföljning inom projektorganisationen. 

Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige uppställt 
för god ekonomisk hushållning. Bedömningen har försvårats av att det saknas en definition för god ekonomisk 
hushållning som innefattar hela kommunkoncernen och av att Covid-19 inneburit en exceptionell situation med negativ 
påverkan på måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
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Vi åberopar bifogad redogörelse. 

 
 
 
Datum enligt digital underskrift 
  
 
 
Tomas Amlöv  Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand   
Ordförande   1:e vice ordförande  2:e vice ordförande   
 
 
  
Ulf Teghammar Bengt Andersson  Bo Sandell 
 
 
             
Inger Gillberg-Carlsson Joakim Lundvall  Kurt Hansson 
 
 
Bilaga: 
Redogörelse för revisionen år 2020 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2021/00136  

Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för 
Räddningsförbundet mitt Bohuslän 
Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2020 med 
revisionsberättelser för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 
de enskilda ledamöterna. 
 
Förbundet redovisar ett resultat om +1 349 tkr (2019: +1 117 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 85 217 tkr (95 933tkr), vilket är 3 041 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår 
totalt till 83 868 tkr (94 816 tkr) vilket är 4 315 tkr lägre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till förbundets pensionsåtagande. 
För året uppnår förbundet de satta finansiella målen och merparten av de 
verksamhetsmässiga målen och förbundets sammanvägda bedömning är att förbundet 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 
I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt”. 
  
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Revisionsberättelse 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisorernas bedömning delår Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport – Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport-Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 
Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
  
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar. 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2021-04-01: Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Årsredovisning och revisionsberättelser 2020 för 

Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2020 med 
revisionsberättelser för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 
de enskilda ledamöterna. 
Förbundet redovisar ett resultat om +1 349 tkr (2019: +1 117 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 85 217 tkr (95 933tkr), vilket är 3 041 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår 
totalt till 83 868 tkr (94 816 tkr) vilket är 4 315 tkr lägre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till förbundets pensionsåtagande. 
För året uppnår förbundet de satta finansiella målen och merparten av de 
verksamhetsmässiga målen och förbundets sammanvägda bedömning är att förbundet 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 
I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt”. 
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Revisionsberättelse 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisorernas bedömning delår Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport – Löpande granskning och bokslutsgranskning 2020 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Revisionsrapport-Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Grundläggande granskning 2020 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 
Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | INLEDNING, ÖVERSIKT UTVECKLING

Inledning till förvaltningsberättelsen
I denna förvaltningsberättelse lämnar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) information om 
förvaltningen av kommunalförbundet i enlighet med 11 kap. Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig 
bild av RMB:s verksamhet det gångna året.

Verksamhetens utveckling
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd

Uddevalla 56 821 56 700 56 259 55 763 55 164

Lysekil 14 438 14 623 14 611 14 621 14 570

Munkedal 10 588 10 544 10 503 10 423 10 361

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16% 22,16% 22,16% 22,16% 22,16%

Lysekil 22,46% 22,46% 22,46% 22,46% 22,46%

Munkedal 23,63% 23,63% 23,63% 23,63% 23,63%

Verksamhetens intäkter 85 217 95 933 86 077 78 510 79 306

Verksamhetens kostnader -83 868 -94 816 -88 311 -77 355 -74 927

Årets resultat 1 349 1 117 -2 234 1 155 4 379

Soliditet 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Investeringar (netto) 4 584 3 152 1 805 2 164 5 637

Självfinansieringsgrad 100% 100% 73,30% 100% 76,80%

Långfristig låneskuld 3 232 4 379 5 383 4 546 5 023

Antal anställda 194 203 203 199 200

Översikt över verksamhetens utveckling
Förbundets finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god över lag. För att få en bild av förbun-
dets ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys 
samt balansräkning.

Det redovisade resultatet, 1 349 tkr, är något bättre än tidigare år. Detta härleds till pandemin i form av 
sänkta arbetsgivaravgifter, reducerade sjuklönekostnader och uteblivna utbildningar för personalen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Förbundschef Ansvarar för att verkställa direktionens beslut, uppföljning av den löpande 
verksamheten och att ta fram beslutsunderlag till direktionen. Förbundsche-
fen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

Räddningschef Ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla förbundets 
verksamhet som helhet.

Administrativ Stab Stödjer förbundsledningen och verksamheten inom framförallt ekonomi, 
personal och verksamhetsutveckling.

Förebyggande 
avdelning

Ansvarar för det olycksförebyggande arbetet inom räddningstjänstansvaret 
genom arbete med information och utbildning kring brandskydd och säker-
het, genomföra tillsyn, besluta om tillstånd och hantera remisser samt stödja 
medlemskommunernas bygglovsarbete.

Teknisk avdelning Ansvarar för underhåll och driftsfrågor av förbundets teknik- och IT-utveck-
ling liksom underhåll av materiel, fordon och lokaler.

Operativ avdelning Ansvarar för den utryckande delen av organisationen bestående av en hel-
tidsstyrka och sju deltidsstyrkor. Arbetet inom avdelningen består av rädd-
ningsinsatser vid olyckor och förberedelser genom utbildning och övning.

Den kommunala koncernen
RMB är ett kommunalförbund som genom myn-
dighetsutövning, förebyggande arbete, informa-
tion, utbildning och räddningsinsatser medverkar 
till att skapa en trygg och säker miljö för män-
niskor att vistas i. Förbundet 
ansvarar för att tillhandahål-
la en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommu-
nerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Styrande lagstiftningar är 
lag om skydd mot olyckor 
(LSO), lag om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 

Förbundets säte är i 
Uddevalla. Härifrån utövas 

förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 

också en räddningsstyrka på 
heltid och en deltidsstyrka.

I Munkedal och Lysekil 
finns teknisk personal som 
sköter bilvård åt kommu-
nerna under dagtid. Utryck-
ningsstyrkor med räddnings-
tjänstpersonal i beredskap 
(deltidsbrandmän) finns 
i Uddevalla, Ljungskile, 
Lysekil, Brastad, Skaftö, 
Munkedal och Hedekas.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Riskmatris

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk
Pandemi Minskad aktivitet i möten 

med allmänheten inklusive 
utbildning och tillsyn påverkar 
kunskapen i samhället negativt. 

Minskade intäkter från 
medlemsbidrag.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning 

Se över vårt grunduppdrag

Förändring av 
handlingsprogrammet

Brist på arbetskraft/
demografiska
förändringar

Utpendling, åldrande 
befolkning och utflyttning kan 
leda till rekryteringsproblem 
som i sin tur försvårar vår 
möjlighet att hålla bemanning. 
Intentionen i LSO om 
likvärdigt skydd för alla oavsett 
var du bor blir då svår att leva 
upp till.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning

Förändring av 
handlingsprogrammet

Ökad samverkan

Verksamhetsrisk
Personal Oförmåga att upprätthålla 

planerad bemanning.

Negativa effekter för personal 
och kvalitet.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Ökat samarbete med 
medlemskommunerna

Ökad samverkan 
med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Fordon Tidigarelagd investering av 
höjdfordon.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Reviderad fordonsplan

Ökad samverkan vid 
investeringar genom 
gemensam upphandling

Övnings-
anläggningar

Undermålig 
övningsanläggning.

Ej möjlig att bygga ut då 
platsen är reserverad för 
hamnen.

Förbunds-
gemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

I samband med byggnation 
av ny brandstation ska ny 
övningsanläggning förläggas i 
anslutning till brandstationen.
Detta skapar möjlighet för alla 
förbundets stationer att öva 
där.

Finansiell risk
Likviditetsrisk Större investeringar under 

en tre års period påverkar 
likviditeten negativt

Förbunds-
gemensamt

Fördelning av investeringar 
och att tidsplaner hålls för att 
undvika likviditetskris

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet 
i följande tabell.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Pensionsförpliktelser

RMB följer rekommendation 10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och 
upplysningar om förbundets pensionsförpliktel-
ser. Förbundets pensionsåtagande täcks fullt ut av 

medlemskommunerna enligt upprättad pensions-
överenskommelse. Förbundets pensionskostnader 
och pensionsavsättning är således inte resultatpå-
verkande för förbundet.

Pensionsförpliktelse
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen   

a)     Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 581 -

b)    Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 840 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 3 550 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse  -

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelser) 11 971 -

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde -

Totalt pensionsförsäkringskapital 5 416 -

- varav överskottsmedel - 247 -

Totalt kapital pensionsstiftelse -

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
(egen förvaltning) - -

Summa förvaltade pensionsmedel 5 169 -

Finansiering - -

Återlånade medel, medlemsavgift 6 802 -

Konsolideringsgrad 43,2% -
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundets ordförande Jonas Sandwall (KD) 
avgick under våren och Jerker Lundin (KD) ut-
sågs till ny ordförande i juni. Förändringar i den 
politiska majoriteten i Uddevalla resulterade i ett 
beslut om ordförandebyte där Kenneth Engel-
brektsson (S) blir ny ordförande 1 januari 2021.

I samband med Förbunds-/räddningschefens 
pensionering i augusti gjordes en ny tillfällig 
organisation med tf Förbundschef och tf Rädd-
ningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvs-
borgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) som 
reglerar tjänsteköp av funktionen förbundschef. 
Avtalet trädde i kraft 2020-08-17 och innebär att 
NÄRF:s förbundschef också är tf Förbundschef 
i RMB. Till funktionen räddningschef har tillför-
ordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile be-
räknas stå klart halvårsskiftet 2021. Investeringen 
beräknas till 16 mkr och kommer efter driftsätt-
ning att belasta Uddevalla kommuns medlemsav-
gift.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla 
pågår. Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023. 
Investeringen beräknas till 180 mkr. Även flytt 
av övningsanläggningen från hamnen planeras i 
samband med bygget. Här genomförs en förstu-
die och investeringen är inte kostnadsberäknad 
ännu. Investeringarna belastar Uddevalla kom-
mun och genom förbundets fördelningsnycklar 
reglerar man sedan kostnaden per medlemskom-
mun.

Under 2019 fördes diskussioner med övriga 
räddningstjänster i Fyrbodal om eventuellt in-
tresse att ansluta sig till förbundets larmcentral 
LC 54. Ett förslag till avtal har tagits fram och 
presenterats för övriga räddningstjänster inom 
Fyrbodal, detta har resulterat i förhandlingar med 
Räddningstjänsten Orust som ansluter till LC 54 
och vår gemensamma systemledning från och 
med 18 januari 2021. Förhandlingen med Orust 
innefattar även att RCB-funktion (räddningschef 
i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF. Övriga räddningstjänster i norra Bohus-
län och norra Dalsland har valt eller överväger 
anslutning till annan ledningscentral. 

Från årsskiftet beslutades att IBIB (Inre befäl i 
beredskap) ska utökas till fem personer samt en 
ersättare för enhetschefen som normalt inte ska 
ha beredskap. Det blev två personer från RMB 
som fick tjänsterna vilket betyder att RMB be-
mannar fyra av de fem IBIB-tjänsterna.

Under perioden har larminstruktioner för 
Preemraff och Gasum till LC 54 samt kommunal 

plan för räddningsinsats reviderats. Bilagor till 
planen har granskats av Länsstyrelsen och syn-
punkterna är korrigerade i planen. Planen besluta-
des av räddningschefen i oktober.

Då föreskrift om eldningsförbud ska upprättas 
i någon av förbundets medlemskommuner är det 
aktuell kommun som fattar beslut om detta. Den-
na föreskriftsrätt kan enligt lag ej överlåtas på ett 
kommunalförbund. För att underlätta för beslut 
om eldningsförbud hos medlemskommunerna har 
under året underlag tagits fram så att respektive 
kommun kan fatta beslut om eldningsförbud på 
inrådan av räddningstjänsten.

Efter krav från Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har ny oljeavskiljare installerats på 
brandstationen i Lysekil. På Lysekilstationen har 
det även installerats ett nytt reservkraftverk för 
stationens nödströmsförsörjning, och en ny luft-
kompressor för fyllning av andningsluft. 

Under perioden har ett omfattande upprust-
ningsarbetet på övningsfältet i Uddevalla pågått, 
bland annat har rökövningscontainern renoverats 
och gasolcisternen har försetts med staket.

Samtliga VMA-anläggningar i Lysekil har 
byggts om från luftstyrda till elektroniska, vilket 
kommer att innebära lägre driftskostnader för 
VMA-funktionen.

Huvuddelen av planerad tillsyn enligt årets 
tillsynsplan och extern utbildning ställdes in i 
samband med att Coronapandemin bröt ut under 
tidig vår, endast tillsyn av drivmedelsanläggning-
ar samt tillståndshantering av brandfarliga och 
explosiva varor har i stort fortsatt som planerat. 
Under sommaren återupptogs tillsynsverksamhe-
ten  i form av tillsyn av flerbostadshus och tillsyn 
av kommunala badplatser, småbåtshamnar och 
kajer då detta med hänsyn till Covid-19 kunnat 
utföras på ett säkert sätt. Under hösten har i stort 
sett inga tillsyner utförts på grund av den ökade 
smittspridningen och de ökade restriktionerna i 
samhället.

Övrig myndighetsutövning som remisshante-
ring och samråd har löpt på med vissa inskränk-
ningar, särskilt för fysiska möten som i största 
möjliga mån istället har genomförts digitalt.

Under året har gemensam upphandlingsprocess 
om nya entreprenörsavtal för sotning och brand-
skyddskontroll för våra tre medlemskommuner 
avslutats. De nya entreprenaderna tilldelades 
samma utförare som tidigare vilka påbörjade den 
nya femåriga avtalsperioden den 1 augusti.

Beslut har tagits om prioriteringar i genomför-
andet av sotning och brandskyddskontroll med 
anledning av Covid-19. Detta innebär att sot-
ningsentreprenörerna ska planera och utföra sitt 
uppdrag enligt anvisningar som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.
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Struktur för styrning och uppföljning:

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
RMB är en politiskt styrd organisation där ekono-
mi och verksamhetsplanering går hand i hand. De 
förtroendevalda anger vad som ska utföras genom 
att i direktionen utfärda riktlinjer, regler, före-
skrifter och bestämmelser mm för verksamheten, 
fastställa handlingsprogram, verksamhetsplaner 
med budget och ekonomiska resurser. Direktio-
nen behandlar frågor av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt.

De anställda verkställer de politiska besluten 
och RMB fastställer instruktioner och anvisning-
ar som ska ha stöd i riktlinjer, regler och bestäm-
melser m.m.

En anpassad modell av Balanserad Styrning 
för styrning, ledning, uppföljning, kontroll och 
utveckling av förbundets verksamhet tillämpas. 
Styr- och ledningsmodellen ska säkerställa att 
styrning, ledning, uppföljning och analys sker 
med god ekonomisk hushållning där prestationer, 
resultat och effekter beskrivs i förhållande till 
resurser. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska 
styra och samordna planering och uppföljning av 
både verksamhet och ekonomi. Varje avdelning 
har fullt ansvar för sina respektive ansvarsområ-
dens verksamhet och ekonomi.

Förbundets ekonomimodell (decentraliserat ar-
betssätt med en central styrning av gemensamma 
utgångspunkter för vissa delar av den ekonomis-

ka förvaltningen) och ekonomistyrningsprinciper 
utgör verktyg för styrningen och ledningen av 
RMB. Direktionen har det yttersta ansvaret för 
förbundets ekonomiska planering och uppfölj-
ning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska 
styrningen. 

Direktionen beslutar om mål, fastställer verk-
samhetsplan med budget, beslutar om delårsrap-
porter och årsredovisning samt tar ställning till 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för förbundet.

För att styr- och ledningssystemet ska fungera 
måste verksamheten (ekonomi, effektmål/säker-
hetsmål med tillhörande aktiviteter/prestationer) 
systematiskt och regelbundet följas upp. Syftet 
med uppföljningen är att ge återkoppling av ge-
nomfört arbete och visa graden av måluppfyllelse 
men även som ett underlag för förbättring och 
utveckling av verksamhet och arbetsmetoder. 

Direktion, förbundschef och ekonomiskt 
ansvariga chefer följer kontinuerligt under året 
upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet, 
direktion och förbundschef för helheten och 
ekonomiskt ansvariga chefer för sina respektive 
ansvarsområden. Särskilda anvisningar för upp-
följning, bokslut och årsredovisning tas fram av 
ekonomifunktionen.

Den interna kontrollen är en viktig del av 
RMB:s styrsystem. I begreppet intern kontroll 
innefattas hela organisationen och alla de rutiner, 
processer, system och olika samverkande akti-
viteter som bland annat syftar till att säkerställa 
effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvars-
fördelningar inom alla nivåer i organisationen, att 
lagar, riktlinjer, planer, regler mm följs, en riktig 
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och fullständig ekonomisk redovisning, samt att 
resurser disponeras i enlighet med direktionens 
intentioner.

RMB ska årligen fastställa en intern kontroll-
plan som ska överlämnas till direktionen och 

föregående års kontrollplan avrapporteras till 
direktionen. Varje moment i kontrollplanen ska 
bedömas och kommenteras. Om brister eller av-
vikelser har konstaterats så ska förslag på korri-
gerande åtgärder lämnas.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 
tydligt och visa hur mycket av de olika verksam-
heterna som ryms inom de finansiella målen, dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. För-
bundet har god ekonomisk hushållning när såväl 
förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppvisar god måluppfyllelse. Verksamheten 
bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 
Ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2020 har förbun-
det följande fyra finansiella mål: att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, betal-
ningsförmågan på kort sikt ska vara hög och att 

investeringar ska vara självfinansierade. 
För 2020 når förbundet de satta finansiella må-

len och den större delen av de verksamhetsmäs-
siga målen, den sammanvägda bedömningen är 
att förbundet uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning.

Resultatet för året uppgår till +1 349 tkr. 
Exempel på större positiva budgetavvikelser är 
lägre arbetsgivaravgifter då förbundet begärt 
nedsättningar för utbetalningar som gjorts under 
perioden 1 mars till och med 30 juni efter Riks-
dagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av pandemin. Förbundet 
har även haft lägre kostnader över lag på samt-
liga brandstationer och kostnader hänförbara till 
uteblivna externa brandutbildningar. Förbundet 
har haft högre intäkter än budgeterat, exempelvis 
lönebidrag och försäljning av fordon. Negativa 
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budgetavvikelser återfinns bland annat i form av 
högre personalkostnader, datorer och datautrust-
ning, köp av annan räddningstjänst, reparation 
och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budge-
terat från onödiga brandlarm, saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Ytterli-
gare budgetavvikelser redovisas på sida 28 under 
avsnittet driftsredovisning. Resultatet är 200 tkr 
starkare än föregående år, vilket bland annat är ett 
resultat av pandemin.

Verksamhetens intäkter är 9 793 tkr vilken 
är en marginell minskning med 255 tkr jämfört 
med 2019. Kostnaderna uppgår till 18 271 tkr 
och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 
föregående år. Personalkostnaderna är den största 
kostnadsgruppen och uppgår till 57 074 tkr och 
även den ligger på en oförändrad nivå jämfört 
med föregående år. Antalet anställda har minskat 
något och löneökningen uppgår till 2 procent 
jämfört med budgeterade 2,9 procent. Kostnader 
för avskrivningar är något högre än 2019, 4 241 
tkr, vilket beror på fördröjningar i leverans av 
fordon.

Samtliga extrakostnader på grund av Covid-19 
har bokförts på särskild aktivitet och uppnår för 
året 580 tkr. 

Kontrollen över ekonomin är god och budget-
följsamheten är i de flesta fall god. Förbundet 
arbetar med att komma till rätta med större nega-
tiva budgetavvikelser.

Ett antal faktorer påverkar hur förbundets 
ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. 
Vissa av dem kan förbundet påverka genom egna 
beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara 
konjunktursvängningar eller förändrade lagar och 
förordningar. 

Möjligheten att öka intäkterna genom höjda 
taxor och avgifter är begränsade eftersom kom-
muner inte får ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller, självkostnadsprincipen 2 
kap. 6 § Kommunallagen (2017:725). Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket.

Måluppföljning

Huvuddelen av de planerade aktiviteterna i form 
av tillsyn och utbildning ställdes in i samband 
med att Coronapandemin bröt ut under vårvin-
tern. Övrig myndighetsutövning och ärendehan-
tering har kunnat utföras på ett smittosäkert sätt, 
nödvändiga möten har oftast kunnat ske digitalt.

Under året har nya sätt att få ut information i 
form av sociala medier påbörjats, detta arbete är 
fortfarande i sin linda men har stor utvecklings-
potential och har bemötts positivt.

Brandskyddskontroll och sotning har efter 
vissa omställningar i arbetsrutiner i stort sett kun-
nat utföras som planerat. 

Operativ personal har under året genomfört 
kompetensutveckling och övningsverksamhet 
på ett mer begränsat tillvägagångsätt i och med 
Covid-19. Beslut verkställdes där utbildningar/
övningar i större grupper än ordinarie skiftlag 
ställdes in. MSB ställde om för befälsutbildningar 
samt grundutbildningar för brandmän, vilket 
gjorde att operativ avdelning fick ytterligare 
planeringsproblem för att säkerställa beredskap. 
Trots denna förändring och nya restriktioner har 
övningsverksamheten genomförts enligt uppsatta 
mål. 

Under året har några större och kostsammare 
reparationer på våra fordon gjorts.

Släck/räddningsbilen i Brastad fick en elektro-
nikskada vilket innebar att fordonet blev stående 
på verkstad under en dryg månad. Förbundets 
reservbil nyttjades under tiden. I Uddevalla 
drabbades stegbilen av oljeläckage i hydrauliken 
samtidigt som förbundets reservhöjdfordon var 
på verkstad. För att inte vara helt utan höjdresurs 
i Uddevalla togs rutiner fram för att kunna nyttja 
NÄRF:s ena höjdfordon.

Förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 
har huvudsakligen bedrivits enligt de krav som 
omgärdar arbetet.

De återkommande aktiviteterna med regel-
bundna skyddsronder, skyddskommittémöten, 
medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts 
enligt fastlagda mål. I årsplaneringen för ar-
betsmiljöarbetet finns ytterligare aktiviteter som 
inte, helt eller delvis, har genomförts enligt plan. 
Samtliga eftersatta punkter ska resultera i en 
handlingsplan och behandlas under 2021. 
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Symbolförklaring

🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är delvis uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

Måluppföljning

Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Den enskildes 
förmåga och 
förståelse att 
ta ansvar för 
sitt eget skydd 
stärks.

Kunskap och förmåga är cen-
trala begrepp för den enskilde 
för att reducera antalet och 
konsekvenser av olyckor. 
Räddningstjänsten ska arbeta 
aktivt för att underlätta för 
den enskilde att ta ansvar för 
sitt skydd. Nya arbetssätt och 
metoder ska prövas för att nå ut 
till den enskilde.

Extern utbildning och informationsinsatser: Under 
perioden har vi vid 32 utbildningstillfällen mött och 
utbildat 557 personer. Inga utbildningsinsatser från 
och med mars på grund av Coronapandemin. Målet 
om att vi ska möta 3 000 personer i utbildningssam-
manhang blir därmed inte uppnått.

🔴 Särskilda behov 
av brandskydd 
för riskgrupper 
ska optimeras. 

Personer i riskgrupper drabbas 
av ett större antal skador. För 
att förstärka dessa gruppers 
skydd behöver de förebyg-
gande åtgärderna anpassas till 
riskgruppens förutsättningar. 
Samarbetet mellan räddnings-
tjänsten och kommunerna ska 
bidra till att uppnå optimerat 
brandskydd. 

Individanpassat brandskydd: Gemensamt arbete 
pågår i Räddsam VG om metodstöd och arbetssätt. 
Arbetet med att identifiera behovet av individan-
passat brandskydd pågår i samverkan med hem-
tjänsten. Målet för 2020 har i stort kunnat nås trots 
Coronapandemin.  

Planerad tillsyn enligt LSO och LBE fick under 
våren anpassas efter pandemin och skjutas på fram-
tiden i avvaktan på att läget tillåter detta. 

Satta mål enligt fastställd tillsynsplan har inte 
uppnåtts.

Särskilda anpassningar för att kunna genomföra 
sotning och brandskyddskontroller har gjorts med 
hänsyn till smittorisken för kunder i riskgrupper. 

Satta mål för året bedöms i stort trots detta blivit 
uppnådda.

🔴 Samhällsansvaret 
för riskhantering 
och brandskydd 
säkerställs. 

Nybyggnation av bostäder och 
verksamheter är omfattande i 
kommunerna. Detta leder till en 
förändrad riskbild. Räddnings-
tjänsten ska fortsätta att aktivt 
verka för att samhället byggs 
med god brandsäkerhet och 
med riskhänsyn. 

Löpande remisshantering från kommunerna rörande 
bygglov och planärenden samt tillståndshantering 
enligt LBE kan hanteras utan nämnvärd påverkan 
av Covid-19.  
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Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Räddningstjäns-
tens kompetens, 
bemanning 
och förmåga är 
anpassad efter 
riskbilden. 

Räddningstjänsten ska klara att 
hantera förändringar i riskbil-
den och anpassas i takt med 
den snabba omvärldsutveck-
lingen, både förebyggande och 
operativt. För att klara detta 
ska kompetens, övningsverk-
samhet, teknikutveckling och 
utrustning ligga väl i linje med 
utvecklingen.

Förebyggande: Personalresurser och kompetens är 
tillfredsställande för att hantera det förebyggande 
uppdraget. Inget akut utbildningsbehov föreligger 
för närvarande.  

Operativt: Operativ personal har under 2020 behövt 
ställa om kompetensutveckling och övningsverk-
samhet där pandemin har påverkat verksamheten. 
Lagstadgade övningar/utbildningar har prioriterats 
och genomförts.

Teknik: För att nå en hög driftssäkerhet på förbun-
dets fordon genomförs planerad service, underhåll, 
kontroller och uppföljning.  

🔴 Räddningstjäns-
tens förmåga och 
kompetens att 
verka vid höjd 
beredskap och 
krig. 

Riskbilden påvisar ett fortsatt 
behov av utveckling och anpass-
ning inom ansvaret för civilt 
försvar. Förmågan och resilien-
sen ska fortsatt stärkas inom 
området. 

Processen för uppbyggandet och återtagandet av 
förmåga och kompetens gällande höjd beredskap är 
igång. 

Organisationens planering och hantering av 
Covid-19 är i vissa delar att likna med arbetet under 
höjd beredskap.

🔴 Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 Förbundet ska ha en verk-
samhetsplan med budget 
antagen av direktionen i 
september, 100 %. 

Direktionen beslutade om verksamhetsplan med 
budget för 2021 i september månad.

🔴 Förbundet ska ha en intern 
kontrollplan, 100 %.

Förbundet har en beslutad intern kontrollplan som 
är antagen av direktionen i december. 

🔴 Förbundets handlingspro-
gram ska ha mål som styr 
verksamheten och vara 
mätbara, 100 %.

Förbundet har ett handlingsprogram med mål som 
sträcker sig över en fyraårsperiod. Målen styr vår 
årliga verksamhetsplan, vilken följs upp i delår- och 
årsbokslut. 

🔴 Förbundets riktlinje för 
värdegrund ska vara väl 
känt i förbundet, 100 %.

Under 2020 planerades utbildningstillfällen med 
riktlinje för värdegrund i förbundet. Coronapande-
min har medfört att utbildningsinsatsen är skjuten 
på framtiden, målet är därav ej uppfyllt.

🔴 Uppföljning av administra-
tivt avtal, 100 %.

Under året har uppföljningsmöte med Uddevalla 
kommun genomförts för samtliga avtalsdelar. 

🔴 Minst en gång per år utförs 
skyddsrond på våra arbets-
ställen, 100 %.

Samtliga skyddsronder för 2020 är genomförda.

14  ÅRSREDOVISNING 2020 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | GOD EK. HUSHÅLLNING, BALANSKRAVSRESULTAT

Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 (Fortsättning) 
Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

🔴 Uppföljning av SAM, 
100 %.

Uppföljning av förbundets systematiska arbetsmil-
jöarbete. Organisatoriska förändringar i kombina-
tion med fokus på Coronapandemin har gjort att 
några planerade åtgärder har givit plats för andra, 
av omständigheterna nödvändiga, initiativ. 

Målbeskrivning finansiella mål Måluppfyllelse

🔴 För varje enskilt år ska 
intäkterna överstiga kostna-
derna enligt balanskravet, 
100 % kostnadstäckning. 

Förbundet når målet 100 % kostnadstäckning. 

🔴 God soliditet*, minst 30 % Förbundets når målet med en soliditet på 32,3 %. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32,3 procent, för-
bundet når målet för god soliditet.

🔴 Betalningsförmåga på kort 
sikt, 100 %. 

Den goda soliditetsutvecklingen beror på ett starkt 
resultat samt att den budgeterande investeringsni-
vån inte krävt ytterligare upplåning. 

🔴 Hög självfinansieringsgrad 
av investeringar, 100 %.

Betalningsförmågan på kort sikt är hög även 2020, 
8 801 tkr, och krediten på 13 000 tkr har inte nytt-
jats under året.

* Soliditeten beskriver förbundets ekonomiska styrka på lång sikt, och visar hur stor del av tillgångar som 
förbundet själv finansierat, det vill säga eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. 
Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas värdeökning/
värdeminskning. Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den 
absoluta nivån som är mest intressant.

Belopp i tkr

Balanskravsresultat 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 349 1 117 -2 234

- Samtliga realisationsvinster

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 2 234

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 349 1 117 0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

= Årets balanskravsresultat 1 349 1 117 0

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är ett resultat där poster 
som inte härrör till den ordinarie verksamheten 
har rensats bort. Förbundet har inte några eko-
nomiska händelser som exempelvis värdepap-

pershantering, fastighetsförsäljning eller någon 
resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. 

Årets balanskravsresultat är det samma som 
årets resultat.
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Väsentliga personalförhållanden

Personal- och åldersstruktur
Den 31 december 2020 har förbundet 194 
anställda. Av de anställda är 136 RiB-personal 
varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda 
är 10 kvinnor. 

Förbundets medelålder för brandmän i hel-
tidsstyrka är 42,4 år, RiB-personal 44,5 år och 
dagtids-personal 51,9 år. Pensionsavtal för brand-
män i heltidsstyrka ger för närvarande möjlig-
heten att ta ut avtalspension vid 58 års ålder och 
dagtidspersonal tidigast vid 65 års ålder. Under 
de närmsta åren finns möjlighet för flera att gå i 
pension.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB-personal.

Sjukfrånvaro

I tabellen nedan redovisas total sjukfrånvaro, hur 
stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjuk-
skrivning, sjukfrånvaro fördelat per kön och per 
åldersgrupp under året.

Andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer 
än 60 dagar har ökat markant sedan 2019. Detta 
beror bl.a. på att ett antal medarbetare varit 
långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron har 
således nästan fördubblats sedan föregående år. 

2020 2019

Ålder
Antal 
totalt 

% av 
total

Antal 
heltid

Antal 
deltid

Antal 
totalt

 - 29 20 10,3% 4 16 30

30 - 39 40 20,6% 14 26 41

40 - 49 64 33,0% 15 49 73

50 - 59 51 26,3% 18 33 46

60 - 19 9,8% 7 12 13

TOTALT 194 100% 58 136 203

Sjukfrånvaro 2020 2019

Total sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid 3,92% 2,15%

Andel av sjukfrånvaro som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer 57,34% 0,18%

Kvinnor 9,14% 3,70%

Män 3,44% 1,97%

29 år eller yngre 2,13% 0,35%

30 till 49 år 3,44% 2,48%

50 år eller äldre 4,94% 2,15%

Belopp i tkr

Personal 2020 2019

Heltid, inklusive semesterlön 38 911    38 900

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 13 686    14 468

Övertid, fyllnadstid 965    1 087

OB, beredskap 2 529    2 443

Arvode/Förtroendevalda       457    557

Förändring semester- & 
löneskuld 526    -188

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 4 493    15 540

TOTALT  61 567    72 807

Personalrörlighet 
Under året har 13 personer avlutat sina tjänster 
och förbundet har nyanställt 12 personer. För-
bunds/räddningschefen har valt att gå i pension 
och här har förbundet valt att tillsvidare köpa 
funktionen förbundschef från NÄRF. Administra-
tiva stabschefen avslutade sin anställning och här 
pågår en ny rekrytering. Övriga som avslutat sina 
tjänster är 11 RiB-personal. 

Nyanställda är 3 personer heltid varav 2 perso-
ner i utryckning och 1 person på tekniska, övriga 
nyanställda är 9 RiB-personal. 

Förbundet har även haft 8 personer visstids 
eller timanställda. Dessa personer har täckt upp 
som semestervikarier när ordinarie utryckande 
personal haft semester. Det har även skett en 
bidragsanställning i Lysekil med tidsbegränsad 
anställning som serviceman.

Personalkostnader 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2020 uppgick till 79 % av förbundets totala 
kostnader. 
Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt ej kompenserad över-
tid minskade med 526 tkr vid 2020 års slut.
Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 888 tkr i personalrelaterade 
kostnader för företagshälsovård och kompetens-
utvecklingskostnader. 
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Förväntad utveckling
Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny 
LSO (Lag om skydd mot olycka), framöver kom-
mer beslutade förändringar att påverka förbun-
dets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta är att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, före-
skrifter med krav på räddningstjänsterna att ingå i 
en större operativ systemledning, föreskrifter om 
utformning av handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa sys-
temledningen med NÄRF kommer att fortgå, när-
mast genom att Räddningstjänsten Orust kommer 
att ingå i denna från 2021-01-18. Arbetet med att 
skapa en samsyn mellan räddningstjänsterna i VG 
om systemledning, kommer att utgöra en viktig 
fråga och resultatet av detta arbete kommer att 
påverka vår verksamhet för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kom-
mer under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt 
med att svårigheterna till rekrytering av denna 

personalgrupp ökar, måste nya strategier för re-
krytering samt att bibehålla denna grupp tas fram. 
Vår RiB-personal utgör en majoritet av våra per-
sonalresurser och därmed grunden för bemanning 
på våra brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen 
av heltidsbrandmän har en hög prioritet för fram-
tida rekryteringar till denna yrkesgrupp.

Idag har vi en utryckningsorganisation som 
företrädesvis arbetar med operativa frågor. 
Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer 
förebyggande på flera fronter. 

Tidigare Förbund/Räddningschef ersattes med 
en tf. Förbundschef samt en tf. Räddningschef. 
Detta får ses som en temporär åtgärd i avvaktan 
på en mer permanent lösning i frågan om RMB:s 
framtida utformning. Riktlinje för denna framtida 
utformning bör fastställas så snart detta anses 
vara möjligt.
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EKONOMISK REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 9 012 9 793 9 267

Medlemsavgift (drift) 70 930 70 930 70 338

Medlemsavgift (pension) 5 871 3 303 12 825

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 445 -4 265 2 715

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -76 247 -75 100 -75 347

Pensionskostnader -5 871 -3 303 -12 825

Avsättning pensioner -2 445 4 265 -2 715

Avskrivningar 3 -3 620 -4 241 -3 902

Jämförelsestörande poster 4   788

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 75 1 382 1 144

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 75 1 382 1 144

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -74 -33 -27

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 349 1 117

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 349 1 117
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 24 400 20 991 20 648

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 340 3 943

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 14 551 7 581 11 846

Summa anläggningstillgångar 42 894 31 913 36 437

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 9 895 13 593 19 468

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 638 6 176 1 546

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 10 533 19 769 21 014

SUMMA TILLGÅNGAR 53 427 51 682 57 451

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -14 211 -15 328 -14 211

Årets resultat -1 -1 349 -1 117

Resultatutjämningsreserv - - -

Övrigt eget kapital - - -

Summa eget kapital -14 212 -16 677 -15 328

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -14 551 -7 581 -11 846

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -14 551 -7 581 -11 846

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 461 -3 232 -4 379

Kortfristiga skulder 14 -20 203 -24 192 -25 898

Summa skulder -24 664 -27 424 -30 277

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - -

Ansvarsförbindelser - - -

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 839 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 839 0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -53 427 -51 682 -57 451

20  ÅRSREDOVISNING 2020 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



EKONOMISK REDOVISNING | KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 349 1 117

Justering för av- och nedskrivningar, materiella 
anläggningstillgångar

3 4 241 3 902

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 4 265 -2 715

Justering för försäljning/utrangering -253 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 205 2 907

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 874 -9601

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 707 8 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 372 1 385

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -4 584 -3 246

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 253 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 331 -3 246

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0

Amortering av skuld 13 -1 147 -1 003

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 -4 265 2 715

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 412 1 711

ÅRETS KASSAFLÖDE/FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 629 -150

Likvida medel vid årets början 12 1 546 1 696

Likvida medel vid årets slut 12 6 176 1 546
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NOTFÖRTECKNING

Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt Kommunallag (2017:725) och enligt Lag (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning, LKBR, samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggnings-
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

Förbundet följer rekommendationen enligt R4 men har valt att anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
prisbasbelopp istället för ett halvt prisbasbelopp som är det normala. Tillämpningen om anskaffnings-
värdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01. För investeringar gjorda före detta 
datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp, vilket betyder att investeringar som ännu ej utrangerats finns i 
balansräkningen till ett lägre värde.

Leasing

Förbundet har leasingavtal för två tunga fordon som klassificeras som finansiella. En tillrättalagd redo-
visning tillämpas på ett förenklat sätt då det inte utgör ett väsentligt värde.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när de har passerat förfallodatum med fler än 90 dagar. 
Undantag är de kundfakturor som har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Pensioner

Förbundets pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensionsåtagande 
intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. En finansiell överenskommelse är gjord 
mellan förbundet och medlemskommunerna som innebär att förbundet får ersättning för pensionskost-
naderna fullt ut. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och 
med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För pensionskost-
nader/avsättning tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Periodisering

För att ge en rättvisande bild av förbundets resultat periodiseras intäkter och kostnader, samtliga kända 
belopp periodiseras. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är ett resultat av händelser eller transaktioner som stör jämförelser med andra 
perioder. Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda poster i 
resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som 
verksamhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen.
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Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019

Myndighetsutövning 515 741

Årsavgift automatiska larm 1 581 1 526

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 201 2 185

Ersättning för utbildning 185 737

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 9 10

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 513 147

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 257 275

Förs. av produkter, material 290 15

Övriga intäkter o ersättningar 1 964 1 545

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 734 1 686

Investeringsbidrag, MSB 544 400

Summa 9 793 9 267

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2020 2019

Fastighetskostnader 6 496 6 639

Transportmedel 2 389 2 770

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 504 1 398

Övriga kostnader 6 678 6 049

Löner och personalomkostnader 57 074 57 267

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 958 1 224

Summa 75 100 75 347

Räkenskapsrevision 2020 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision* 245 99

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 217 57

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 245 026 kronor för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 
216 983 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2020 2019

Maskiner 93 89

Inventarier 1 500 1 488

Byggnadsinventarier 99 99

Fordon och transportmedel 2 548 2 225

Summa 4 241 3 902
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2020 2019

Försäljning av fordon 0 470

Intäkt helikopterkostnad MSB 0 318

Summa 0 788

Not 5 Finansiella intäkter 2020 2019

Räntor likvida medel 0,5 0

Summa 0,5 0

Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019

Räntekostnader 21,5 14

Bankkostnader 12,3 13

Summa 33,8 27

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 869 806

Investeringar 0 63

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 869

Ingående av- och nedskrivningar -244 -155

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -93 -89

Utgående av- o nedskrivningsvärde -337 -244

Utgående bokfört värde 532 625

Inventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 6 982 6 555

Investeringar 232 627

Försäljning/utrangering 0 -200

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 7 214 6 982

Ingående av- och nedskrivningar -3 910 -2 622

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -1 500 -1 288

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 410 -3 910

Utgående bokfört värde 1 804 3 072
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 532 532

Investeringar 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -279 -179

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -99

Utgående av- o nedskrivningsvärde -378 -278

Utgående bokfört värde 154 253

Bilar och transportmedel 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Investeringar 6 788 191

Försäljning/utrangering -241 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 33 239 26 692

Ingående av- och nedskrivningar -12 431 -10 205

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 241 0

Årets av- och nedskrivningar -2 548 -2 225

Utgående av- o nedskrivningsvärde -14 738 -12 430

Utgående bokfört värde 18 501 14 262

Pågående arbete maskiner och inventarier 2020 2019

Ingående balans 2 436 72

Investeringar, omförda under året -2 436 2 364

Utgående anskaffningsvärde 0 2 436

Utgående bokfört värde 0 2 436
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -5 101 -4 498

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 704 -5 101

Utgående bokfört värde 3 340 3 943

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad genom en 
summering av återstående leasingavgifter exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon 
och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga 
återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2020 2019

Ingående fordran (pensionsavsättning) 11 846 9 131

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) -4 265 2 715

Utgående balans 7 581 11 846

Not 10 Avsättning pensioner 2020 2019

Ingående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Avsättning pensioner -4 265 2 715

Utgående värde avsättning pensioner 7 581 11 846

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 7 581 tkr varav periodens är -4 265 tkr. Enligt finansiell överenskommelse 
mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt 
t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt 
pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2020 2019

Kundfordringar 6 897 7 229

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 927 10 353

Fordran moms 490 1 881

Övriga fordringar 279 5

Utgående balans 13 593 19 468
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Not 12 Kassa och bank 2020 2019

Ingående värde 1 546 1 696

Förändring perioden 4 629 -150

Utgående balans 6 176 1 546

Not 13 Långfristiga skulder 2020 2019

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 039 1 440

Årets förändring, avskrivning -544 -401

Leasingskuld, långfristig del 3 340 3 943

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 3 232 4 379

Not 14 Kortfristiga skulder 2020 2019

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 3 544 5 167

Löneskuld 7 664 6 669

Skuld till staten 2 483 2 307

Övriga kortfristiga skulder 9 898 11 153

Utgående balans 24 192 25 899

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2020 2019

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 158 694

Fordon och transportmedel 5 200 4 427 2 552

TOTALA INVESTERINGAR 5 400 4 584 3 246

I början av året levererades förbundets nya släck/
räddningsfordon till Uddevalla. Förbundet har 
även köpt in en ny räddningsbåt till Lysekil, samt 
tre VW Transporter Pickup som levererats under 
hösten. En upphandling av ett insatsledarfordon 
har påbörjats men den långa leveranstiden gör att 

fordonet inte kommer förrän 2021. Investeringar 
i ett test/löpband och kommunikationsutrustning i 
form av rökdykarradio har gjorts.

Sammantaget medför detta en positiv budget-
avvikelse för investeringar om +816 tkr. 

ÅRSREDOVISNING 2020 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  27

NOTER, INVESTERINGSREDOVISNING



EKONOMISK REDOVISNING | DRIFTSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING
Förbundet redovisar nedan hur utfallet för verksamhetsåret förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten.

Belopp i tkr

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Intäkt Kostnad Netto
Budget 
netto

Avvikelse 
netto Intäkt Kostnad Netto

Förbundsövergripande

Direktion 1 -495 -494 -577 83 0 -534 -534

Revision 0 -254 -254 -113 -141 0 -112 -112

Förbundsledning 18 -1 012 -993 -1 267 274 66 -1 605 -1 539

Medlemsavgift, drift 70 930 0 70 930 70 930 0 70 338 0 70 338

Summa Förbundsövergripande 70 949 -1 761 69 188 68 973 215 70 404 -2 251 68 153

Förbundsgemensamt

Förbundsgemensamt 14 077 -20 035 -5 958 -6 753 795 480 -6 909 -6 429

Pensioner 4 493 -4 493 0 0 0 15 540 -15 540 0

Adm. Stab 18 -4 887 -4 869 -4 986 117 30 -4 415 -4 385

LC54 591 -3 319 -2 728 -2 340 -388 195 -2 277 -2 082

Summa Förbundsgemensamt 19 179 -32 734 -13 556 -14 079 523 16 245 -29 141 -12 896

Teknisk avdelning

Brandstationer 1 119 -6 679 -5 560 -6 389 829 1 151 -6 859 -5 708

Teknik och stödavdelning 2 330 -5 739 -3 409 -3 692 283 1 956 -5 427 -3 471

IT/Telefoni 0 -1 864 -1 864 -1 967 103 0 -2 026 -2 026

Transportmedel 7 -2 426 -2 419 -2 309 -110 5 -2 781 -2 776

Summa Teknisk avdelning 3 456 -16 707 -13 251 -14 357 1 106 3 112 -17 093 -13 981

Operativ avdelning

Operativ avd. Heltid 2 388 -20 898 -18 510 -17 365 -1 145 2 369 -20 207 -17 838

Operativ avd. Deltid 129 -19 046 -18 916 -19 831 915 127 -19 473 -19 346

Övningsfält 0 -267 -267 -286 19 0 -191 -191

Utryckning 18 -1 316 -1 299 -1 271 -28 258 -1 336 -1 078

Beklädnad 0 -223 -223 -310 87 0 -244 -244

Försäljning av operativa utbildningar 0 0 0 -81 81 48 -13 35

Summa Operativ avdelning 2 535 -41 750 -39 215 -39 144 -71 2 802 -41 464 -38 662

Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Summa Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Resultat   1 349     1 117
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Direktion, Revision och 
Förbundsledning
Direktionen har genomfört större delen av sina 
möten under året digitalt. Under rådande läge har 
man inte deltagit i några utbildningar och därmed 
finns en positiv budgetavvikelse +83 tkr. 

Revisionen har en negativ budgetavvikelse 
-141 tkr, detta är en följd av förbundets avtal 
med EY (Ernst & Young AB) genom Uddevalla 
kommun. När detaljbudgeten togs för 2020 hade 
förbundet inte full kännedom om avtalets omfatt-
ning. För 2021 är detta reglerat. 

Förbundsledningen har en positiv budgetav-
vikelse +274 tkr. Detta härleds till lägre personal-
kostnader i samband med förre Förbundschefens 
pensionering i slutet av året.

Förbundsgemensamt, 
Administrativ Stab och LC 54
I augusti gjordes en tillfällig förändring på 
ledningsledningsnivå i samband med Förbunds-
chefens pensionering då tf. Förbundschef och 
tf. Räddningschef tillsattes. Den administrativa 
staben och förbundets brandingenjörer arbetsleds 
från och med denna förändring av räddningsche-
fen.

Under året har en av förbundets tre branding-
enjörer varit tjänstledig för studier. De övriga två 
har förutom sina ordinarie operativa och förebyg-
gande arbetsuppgifter till stor del arbetat med 
förbundsövergripande projekt bland annat anslut-
ning av Orusts räddningstjänst till LC 54.

De förbundsgemensamma kostnaderna har en 
positiv budgetavvikelse om +795 tkr vilket till 
största del härleds till de tillfälligt sänkta arbets-
givaravgifterna under maj-juni.

Under året har det skett personal- och organi-
sationsförändringar i förbundets administrativa 
stab. Från 1 januari gjordes tjänsten Administra-
tiv Stabschef om till HR- och Förbundsstrateg 
vilket medförde att den administrativa staben 
placerades direkt under förbundschefen tillsam-
mans med övriga avdelningar. Efter sommaren 
avvecklades tjänsten HR- och Förbundsstrateg 
helt i samband med att denne valde att avsluta sin 
anställning.

Avdelningen har drabbats av sjukskrivningar 
under det gångna året, då avdelningen består av 
singelkompetenser blir den sårbar när vakanser i 
någon form uppstår. Förbundet har därför under 
hösten köpt in 25 % ekonomistöd av Uddevalla 
kommun. Internt har det gjorts en tillfällig om-
fördelning av personal från förebyggandeavdel-
ningen för att täcka stabens vakanser. 

Avdelningen har en positiv budgetavvikelse om 

+117 tkr. Avvikelsen beror till största del av lägre 
personalkostnader, till följd av sjukskrivningar. 

Arbetet i LC 54 har haft positiva effekter för 
förbundet. Ett exempel är RiB-organisationen, 
som fått lägre personalkostnader, till följd av att 
SOS har nekats att larma styrkor vid ungefär 300 
tillfällen då kriteriet för räddningstjänst inte har 
varit uppfyllt. I samband med att Orusts rädd-
ningstjänst anslöts till LC 54 den 18 jan 2021 har 
ny teknik köpts in för att skapa redundans vilket 
medfört högre kostnader. 

LC 54 har en negativ budgetavvikelse -388 tkr, 
detta härleds till något högre personalkostnader 
och en kostnad för SOS-avtal som släpar från 
2019. 

Tekniska avdelningen

Den tekniska avdelningen har under året arbetat 
med att installera ett nytt reservkraftverk och en 
ny oljeavskiljare i Lysekil och det byggs en ny 
tvättanläggning för utryckningskläder och rök-
skydd enligt konceptet ”Friska Brandmän”. 

Med anledning av pandemin har arbetet enligt 
avtal med Arctic Paper om utbildning för deras 
personal lagts vilande under året. Bilvården i 
Munkedals och Lysekils kommuner har genom-
förts som tidigare men med nya rutiner för att 
minimera risken med smittspridning då en stor 
del av verksamheten riktar sig mot hemtjänsten. 

Avdelningens larmtekniker har tillsammans 
med sin motsvarighet i NÄRF arbetat med tek-
niken för att kunna ansluta Orust till LC 54 då 
samarbetet startar den 18/1 2021. 

Förbundet har upprättat avtal med Lysekils 
kommun och Havets hus om att räddningstjänsten 
ska sköta servicen på deras brandredskap i likhet 
med avtalen som finns med Munkedals kommun. 
Avtalet träder i kraft 1/1 2021.

En upphandling av ny lastväxlare med tank har 
gjorts och leveransen beräknas till halvårsskiftet 
2022. 

Under hösten 2020 har även en upphandling 
startats för nytt insatsledarfordon.

Avdelningens positiva budgetavvikelse om 
+1 106 tkr härleds till största del till lägre kost-
nader för brandstationshyror och el. Hyrorna har 
inte höjts lika mycket som beräknat enligt index 
och den milda väderleken under hela året har 
medfört lägre kostnader för uppvärmning och 
elektricitet. Att flera medarbetare i förbundet job-
bat på distans har också medfört att kostnaderna 
för vatten och avlopp, el och sophämtning mins-
kat. På personalsidan märks att inställda utbild-
ningar och resor på grund av pandemin genererat 
lägre kostnader. 

Kostnader för transportmedel har påverkats 
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negativt främst av ett nytt serviceavtal och posi-
tivt på drivmedelssidan då priserna på drivmedel 
varit lågt samtidigt som pandemin inneburit att 
fordonen inte använts lika mycket.

Operativa avdelningen

Under året har 1 091 händelser genomförts där 
100 larm om brand i byggnad och 191 trafiko-
lyckor dominerar statistiken för LSO-uppdrag. 
Utöver LSO är avtalsbaserade uppdrag en stor 
utryckningsaktivitet där 365 automatiska brand-
larm hanterats. 

I början av året var delaktigheten hög un-
der planeringsfasen av den nya brandstationen 
i Ljungskile och verksamhetens inflyttning 
beräknas ske sommaren 2021. Under hösten 
påbörjades även planeringsarbetet med kom-
mande brandstation, där avdelningen arbetar i 
projektledningen på Excercisvägen i Uddevalla. 
Redan nu har kommande flytt genererat arbete 
med avveckling och nedrustning av befintligt öv-
ningsområde. På nuvarande övningsområde har 
uttjänta byggnader monterats ned och kasserats.

Vakanserna på den administrativa staben med-
förde att arbetet med personalplaneringen fick 
förändras under en period. Det visade hur sårbar 
avdelningen är vid den typen av störning. Samma 
funktion har ansvaret för inregistrering och 
dokumentering av viktiga data i både verksam-
hetssystemet och lönesystemet. Utifrån detta har 
avdelningen förändrat och förbättrat hanteringen 
av personalens övningsregistrering, lönegrundan-
de vakanstäckning samt anmälan av tillbud och 
arbetsskada med tillhörande riskhantering. 

Oljeskadan i Byfjorden under hösten har varit 
omfattande för räddningstjänsten och kommu-
nens miljöavdelning. Uppdraget var långdraget 
och resurskrävande, samtidigt som det medförde 
att samverkan mellan olika myndigheter och 
verksamheter övades.

Avdelningen har genomfört ett antal projekt 
och utbildningar under året, bland annat har en 
förflyttning av ett höjdfordon gjorts och bidragit 
till kompetensutveckling och utbildning för per-
sonalen. I projektet Daedalos Mobil har man gått 
från planeringsfas till genomförandefas. Projektet 
för kemplanering följer processplanen och där 
har man under hösten genomfört temaövningar 
i kem-farliga ämnen. Ett nytt projekt som är i 
uppstartsfas är framtida övningsplanering, orga-
nisationen behöver hitta nya vägar att säkerställa 
kvalitet och kompetens framför allt mot RiB-
anställd personal.

De stora avvikelserna på operativ avdelningen 
Heltid är främst lägre intäkter och högre per-
sonalkostnader. Lägre intäkter härleds till färre 

onödiga automatiska brandlarm, restvärdesrädd-
ning och saneringsuppdrag. I förhållande till fö-
regående år har mindre antal larm uppstått vilket 
medfört lägre intäkter i förhållande till budget. 
En av orsakerna till att larmfrekvensen under året 
varit lägre kan relateras till pandemin. Färre män-
niskor har varit i rörelse därmed också färre larm 
till räddningstjänsten. Vissa arbeten som rädd-
ningstjänsten utför i samband med trafikolyckor 
på statlig väg är debiteringsbara. Under katego-
rin Brand i byggnad finns också lägre intäkter 
för restvärde, sanering och bevakning. Orsaken 
till de lägre intäkterna är att försäkringsbolagen 
själva ansvarar för hanteringen av ovanstående 
moment. De högre personalkostnaderna härleds 
till oplanerade vakanser som uppstått genom 
sjukskrivningar. För att få beredskapstäckning på 
oplanerad frånvaro krävs övertidsarbete, vilket är 
en fördyring i förhållande till normalt läge. För 
att bedriva räddningstjänst krävs omfattande öv-
ningsverksamhet. Övningar genomförs oftast av 
egen personal på icke ordinarie arbetstid, vilket är 
kostsamt. Vissa av övningarna genomförs på icke 
beredskapslagd tid, allt för att inte störas av larm. 
Oljeskadan i Byfjorden under hösten medförde 
extra kostnader för både personal och material. 
Under miljöhanteringen i Byfjorden fick organi-
sationen använda eget material som därefter fick 
återställas samt kostnader för inköp av material 
från annan kommun. 

Operativa avdelningen har en negativ budget-
avvikelse om totalt -71 tkr.

Förebyggande avdelningen

På grund av pandemin har en stor del av de pla-
nerade tillsynerna inte kunnat utföras, vilket i sin 
tur påverkat det ekonomiska resultatet negativt. 
Övrig myndighetsutövning som tillståndsärenden 
och remisshantering från andra myndigheter föl-
jer i stort förväntat resultat, när det gäller bygg- 
och planärenden till och med mer än förväntat.  

Avdelningens personal hann utbilda omkring 
550 personer av planerat 3000 personer innan 
pandemin bröt ut och satte stopp för dessa akti-
viteter. Då avdelningens normala arbetsuppgifter 
minskat på grund av pandemin har personalen 
tilldelats andra arbetsuppgifter, exempelvis har 
vissa administrativa arbetsuppgifter utförts för 
att täcka upp för de vakanser som för närvarande 
finns på staben. 

Avdelningens negativa budgetavvikelse om 
-424 tkr härleds till största del till de restriktioner 
som förbundet har beslutat till följd av pandemin 
vilket resulterat i uteblivna intäkter från tillsyner 
och extern utbildning.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2021/00139  

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 
investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya 
förskola 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att tidigarelägga investering 
för del av väg till Hälle nya förskola.  
  
En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsåren 2024-2030. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
behöver dock åtkomst till en del av dessa investeringsmedel redan under 2021 eftersom 
det är beslutat att påbörja byggnation av Hälle nya förskola. Vägen som går till 
förskolan kommer även bli en del av infarten till Skarsjöområdet. 
  
Kommunledningskontoret konstaterar att investeringstidplanen behöver justeras och 
årets avvikelse och konsekvenser rapporteras i uppföljningsrapporterna. Vidare behöver 
framtida ekonomiska konsekvenser hanteras i kommande budgetdialog och får arbetas 
in i flerårsplanen för 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 100. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26. 
Karta över vägområde. 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya 
förskola med väg. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-03-08 Dnr KS 2021/00139 

  
 

Handläggare 

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

 

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tidigarelägga 

investering för del av Skafterödsvägen fram till Hälle nya 

förskola 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om att tidigarelägga investering 
för del av väg till Hälle nya förskola.  
 
En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsåren 2024-2030. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
behöver dock åtkomst till en del av dessa investeringsmedel redan under 2021 eftersom 
det är beslutat att påbörja byggnation av Hälle nya förskola. Vägen som går till 
förskolan kommer även bli en del av infarten till Skarsjöområdet. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att investeringstidplanen behöver justeras och 
årets avvikelse och konsekvenser rapporteras i uppföljningsrapporterna. Vidare behöver 
framtida ekonomiska konsekvenser hanteras i kommande budgetdialog och får arbetas 
in i flerårsplanen för 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-16 § 100. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26. 
Karta över vägområde. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya 
förskola med väg. 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Ekonomiavdelningens enhet för planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr SBN 2021/00052  

Tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen fram till 
Hälle nya förskola. 
Sammanfattning 

En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsår 2024-2030.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver dock snarats åtkomst till en del av dessa 
investeringspengar redan under 2021 eftersom det är beslutat att påbörja byggnation av 
Hälle nya förskola. Vägen som går till förskolan kommer även bli en del av infarten till 
Skarsjöområdet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Karta över vägområde  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 
(L): tilläggs att-sats: 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en förnyad översyn av behovet av åtgärder för 
bullerdämpning och trafiksäkerhet längs hela Skafterödsvägen i anledning av dessa 
arbeten, samt återkomma till nämnden med förslag till åtgärder i god tid före byggstart 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att nämnden 
bifaller det.  
Ordförande ställer därefter proposition på Anna-Lena Heydar (S) med flera 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beviljar det. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att tidigarelägga investering för del av 
Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya förskola med väg  
  
att besluta för ett igångsättningsbeslut för vägprojektet och att projektnummer tilldelas. 
 
att uppdra åt förvaltningen att göra en förnyad översyn av behovet av åtgärder för 
bullerdämpning och trafiksäkerhet längs hela Skafterödsvägen i anledning av dessa 
arbeten, samt återkomma till nämnden med förslag till åtgärder i god tid före byggstar 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt 
  
Justerat 2021-02-19  
Henrik Sundström 
  
Jerker Lundin 
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  
Malin Witt  
 
Skickat 2021-02-22 till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2021-01-26 Dnr SBN 2021/00052 

  
 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten 
Telefon 0522-69 75 26 
christer.bergsten@uddevalla.se 

 

Tidigarelägga investering för del av Skafterödsvägen fram till 

Hälle nya förskola. 

Sammanfattning 

En detaljplan för ett nytt bostadsområde vid Skarsjövallen är under framtagande och det 
finns budgeterat investeringspengar för infartsväg och lokalgator för området om 56 
miljoner kronor under investeringsår 2024-2030.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver dock snarats åtkomst till en del av dessa 
investeringspengar redan under 2021 eftersom det är beslutat att påbörja byggnation av 
Hälle nya förskola. Vägen som går till förskolan kommer även bli en del av infarten till 
Skarsjöområdet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Karta över vägområde  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att tidigarelägga investering för del av 
Skafterödsvägen för att tillgodose Hälle nya förskola med väg  
 
att besluta för ett igångsättningsbeslut för vägprojektet och att projektnummer tilldelas. 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Christer Bergsten 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

 

 



 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2021/00145  

Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid 
Skarsjövallen 
Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 
har stöd i Ljungskile översiktsplan. 
  
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 
Jävsutskott. 
  
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 
detaljplanen är klar för antagande. 
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-02-16 37 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Planbeskrivning, rev 2021-01-21  
Genomförandebeskrivning, rev 2021-01-21  
Tidplan, 2020-11-18  
Plankarta V, rev 2021-01-21  
Plankarta Ö, rev 2021-01-21  
Granskningsutlåtande, 2021-01-21  
Inkomna utställningsyttranden 1  
Inkomna utställningsyttranden 2 
Plansamrådsredogörelse 2019-12-18  
Programsamrådsredogörelse 2014-03-31  
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 64 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna utlåtandet, 
 
att godkänna den reviderade detaljplanen, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta den reviderade detaljplanen. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-03-09 Dnr KS 2021/00145 

  
 

Handläggare 

Anders Brunberg, chef avd. Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 
har stöd i Ljungskile översiktsplan. 
 
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 
Jävsutskott. 
 
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 
detaljplanen är klar för antagande. 
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2021/00145 (2021-03-09) 
Protokollsutdrag SBN 2020/00711 (2021-02-16) 
Tjänsteskrivelse SBN (2021-02-01) 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-03-09 Dnr KS 2021/00145 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utlåtandet, 
att godkänna den reviderade detaljplanen, samt 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 
har stöd i Ljungskile översiktsplan. 
 
Planförslaget beräknas innehålla 200–270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”. 
Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, 
förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles 
lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 
Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av 
Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt skydd lagskydd. 
Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering av 
salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 
vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet 
område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens 
Jävsutskott. 
 
Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 
har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På nämndmötet föreslogs 
ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta taknockshöjderna i SB-kvarteret ska 
höjas med vardera en meter. Detta godtogs av nämnden. De revideringar som har skett 
bedöms inte påverka någon sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller 
ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att 
detaljplanen är klar för antagande. 
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att bifalla beslutet. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Hållbar Tillväxt 
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2021-03-09 Dnr KS 2021/00145 

  
 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr SBN 2020/00711  

Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen. Beslut om 
antagande av detaljplan 

Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i 

Ljungskile. Det har stöd i Ljungskile översiktsplan.  

  

Planförslaget beräknas innehålla 200 - 270 nya bostäder i form av styckebyggda 

småhus, gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”.  

Bostäder med äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter 

medges, förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Om 

Ljungskiles lokalbusslinje förlängs kan den få en vändplats nära Skarsjövallen. 

Diskussioner har skett under lång tid med Länsstyrelsen om hänsyn till 

förekomsten av Större Vattensalamander, som har ett mycket starkt lagskydd. 

Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens hantering 

av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om 

vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett 

litet område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av 

kommunens Jävsutskott.         

  

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några 

utredningar har därefter kompletterats och några revideringar har gjorts. På 

nämndmötet föreslogs ytterligare en revidering, nämligen att de tre högsta 

taknockshöjderna i SB-kvarteret ska höjas med vardera en meter. Detta godtogs 

av nämnden. De revideringar som har skett bedöms inte påverka någon 

sakägare negativt, varför godkännande från sakägare eller ny utställning inte 

erfordras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu att detaljplanen är klar 

för antagande. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 

Planbeskrivning, rev 2021-02-16 

Genomförandebeskrivning, rev 2021-02-16 

Tidplan, 2020-11-18 

Plankarta V, rev 2021-02-16 

Plankarta Ö, rev 2021-02-16 

Granskningsutlåtande, 2021-02-16 

Inkomna utställningsyttranden 1 

Inkomna utställningsyttranden 2 

Plansamrådsredogörelse 2019-12-18 

Programsamrådsredogörelse 2014-03-31 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-16  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna utlåtandet, 

att godkänna den reviderade detaljplanen, samt  

att föreslå Kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen 

 
 

Vid protokollet 

Malin Witt 

 

Justerat 2021-02-19 

Henrik Sundström 

Jerker Lundin 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar 

Malin Witt 

 

Skickat 2021-02-22 till 

Kommunstyrelsen 
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2021-02-01                           DNR:  
               SBN 2021/ 
                              

 
HANDLÄGGARE 

Planarkitekt Mats Windmark  

TELEFON 07 05  89 70 67 

mats.windmark@uddevalla.se  

  

  

  

 

 

Detaljplan för del av fastigheten  

TJÖSTELSRÖD 1:1 m fl, Ljungskile                                                                                                                        

Bostadsområde vid Skarsjövallen Arb 471 

Sammanfattning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. Det 

har stöd i Ljungskile översiktsplan.  

 

Planförslaget beräknas innehålla 200 - 270 nya bostäder i form av styckebyggda småhus, 

gruppbyggda småhus samt två större tomter för ”samlad exploatering”.  Bostäder med 

äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges, förutom bostäder, 

också förskola, skola och samlingslokaler. Om Ljungskiles lokalbusslinje förlängs kan 

den få en vändplats nära Skarsjövallen. Diskussioner har skett under lång tid med Läns-

styrelsen om hänsyn till förekomsten av Större Vattensalamander, som har ett mycket 

starkt lagskydd. Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot planens 

hantering av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan om vat-

tenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens, för ett litet område 

där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken, har beviljats av kommunens Jävsutskott.         

 

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 

har därefter kompletterats. De revideringar som därefter har skett bedöms inte påverka 

någon sakägare negativt, varför ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnad bedömer 

nu att detaljplanen är klar för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 

Planbeskrivning, rev 2021-01-21 

Genomförandebeskrivning, rev 2021-01-21 

Tidplan, 2020-11-18 

Plankarta V, rev 2021-01-21 

Plankarta Ö, rev 2021-01-21 

Granskningsutlåtande, 2021-01-21 

Inkomna utställningsyttranden 1 

Inkomna utställningsyttranden 2 

Plansamrådsredogörelse 2019-12-18 

Programsamrådsredogörelse 2014-03-31 



    

 

 

 

 
 

  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att        godkänna granskningsutlåtandet, 

 

att         godkänna den reviderade detaljplanen, samt  

 

att         föreslå Kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen 

 

 

Ärendebeskrivning 

Området är tänkt att utgöra nästa stora utbyggnadsområde för bostäder i Ljungskile. I 

Ljungskile översiktsplan finns två stora bostadsområden utpekade, dels Ljungs- Berg 3 

norr om rastplatsen, dels ett område vid Skarsjövallen. Översiktsplanen anger att bostads-

området vid Skarsjövallen ska prioriteras. En av flera orsaker är att tillfarten till bostads-

området samtidigt blir en ny tillfart till idrottsområdena vid Skarsjövallen. Vid större eve-

nemang har det varit trafikproblem, eftersom den enda permanenta tillfarten, Skarsjövä-

gen, är smal och krokig samt mycket svår att förbättra. 

 

Programsamråd har skett. Tillfartsväg via Åsvägens förlängning mot nordost valdes bort. 

Den tillfartsväg som nu är aktuell passerar i en stor båge söder om bostadsområdet vid 

Lingonvägen och Blåbärsvägen. Det har i sin tur diskuterats två varianter av vägen och 

Länsstyrelsen kräver det sydligaste alternativet av hänsyn till beståndet av Större Vatten-

salamander. Därmed berörs endast marginellt strandskyddat område. Kommunen ska 

vara huvudman för allmän plats, och kommunen äger, med undantag av en bostadsfastig-

het, all mark inom det föreslagna bostadsområdet. Marken för tillfartsvägen går dock över 

två privatägda jordbruksfastigheter.  

 

Planförslaget beräknas innehålla totalt mellan 200 och 270 nya bostäder. Därav är ca 46  

tomter för styckebyggda villor. Några delområden görs mer flexibla och beräknas inne-

hålla 30 – 50 styckebyggda villor eller gruppbyggda småhus. Vidare finns två större tom-

ter för ”samlad exploatering”, som kan innehålla 60 – 90 bostäder vardera. Plan- och 

bygglagen medger inte att bostädernas upplåtelseformer regleras, men målsättningen är 

att få blandade upplåtelseformer, d v s äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt. Inom ett del-

område medges, förutom bostäder, också förskola, skola och samlingslokaler. Ljungski-

les lokalbuss kan få sin vändplats nära Skarsjövallen. Diskussioner har skett under lång 

tid med Länsstyrelsen om hänsyn till förekomsten av Större Vattensalamander, som har 

ett mycket starkt lagskydd. Vid planens utställning hade Länsstyrelsen ingen erinran mot 

planens hantering av salamanderfrågan. Ansökan om biotopskyddsdispens samt anmälan 

om vattenverksamhet har godkänts av Länsstyrelsen. Strandskyddsdispens för det lilla 

område där tillfartsvägen korsar Skälläckerödsbäcken har beviljats av kommunens 

Jävsutskott.         

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
 

  

Programsamråd, plansamråd och utställning för granskning har skett. Några utredningar 

har därefter kompletterats. De revideringar som därefter har skett bedöms inte påverka 

någon sakägare negativt, varför ny utställning inte erfordras. Samhällsbyggnad bedömer 

nu att detaljplanen är klar för antagande. 

 

När detaljplanen har fått laga kraft ges kommunen lösenrätt för allmän-plats-mark som 

behövs för huvudgatan. 

 

 

 

 

 

Maria   Jacobsson Mats Windmark  

förvaltningschef  planarkitekt 
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Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

Uppdragsnummer: 311 744 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Planprogram, juni 2008 
• Granskningsutlåtande, 2021-02-16 

 
Utredningar: 

• Översiktlig studie av vatten- och avloppslösning, Tekniska 
kontoret genom Rune Pettersson, 2010. 

• Förprojektering av gator och VA, ALP Markteknik, 2020-02-
28, rev. 2020-12-01. 

• Dagvattenutredning, ALP Markteknik, 2014-02-26 reviderad 
2019-11-11. 

• Hydrogeologisk utredning av damm vid Skarsjövallen, 
Bergab, 2019-01-31 

• Trafikbullerutredning för nytt bostadsområde vid 
Skarsjövallen, Soundcon, 2019-05-31 

• ”Geotekniskt PM - Underlag för detaljplan” daterad 2008-
03-25 och ”Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo” 
daterad 2007-11-26, GF Konsult, 2007. 

• Kompletterande geoteknisk utredning ”Område vid 
Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, Norconsult, 
daterad 2011-10-25. 

• ”Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-12-10 rev. 2020-11-
23 samt ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 
2019-11-22. 

• Bergteknisk utredning”, Bergab 2015-03-13 samt 
”Slutbesiktning av utförda bergarbeten”, WSP 2018-08-28. 

• Arkeologisk utredning, ”Rapport 2010:24”. UV Väst, 2010. 

• Rapport 2012:183, arkeologisk förundersökning och 
kompletterande utredning Förhistoriska och historiska 
lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst 2012. 

• Rapport: Större vattensalamander vid 
Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Nature – Artbevarande & Foto 
AB, Claes Andrén, daterad 2014-03-04. 

• ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd – 
Åtgärder vid planerad bebyggelse”, Nature – Artbevarande 
& Foto AB, Claes Andrén, daterad 2015-03-30. 

• Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande 
salamanderdamm med omgivande område; 
Skyddsåtgärder, Skötselplan, Uppföljning, Claes Andrén, 
Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 2019-04-20 

• Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile, 
Naturcentrum AB, upprättad 2010-11-03, senast reviderad 
2019-05-08 

• PM ”Påstådd förekomst av sandödla vid Skarsjövallen”, 
Claes Andrén, daterad 2020-05-15 

 

 

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset 
Arkitekter AB om inte annat anges. 
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BAKGRUND 
Uddevalla kommun har i sin översiktsplan redovisat två stora 
utbyggnadsområden, Ljungs-Berg 3 och Skälläckeröd-Kärrstegen vid 
Skarsjövallen. Kommunen har beslutat påbörja samhällets utbyggnad i 
det senare området. En orsak till denna prioritering är att tillfarten till 
bostadsområdet samtidigt blir en ny tillfart till idrottsområdena vid 
Skarsjövallen. Det nya bostadsområdet får ett bra läge i tätorten med god 
tillgång till service. 

Planarbetet inleddes 2008 då ett planprogram togs fram och sändes på sam-
råd.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjlig-
göra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda 
småhus. Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets 
södra del. Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200 - 270 bostäder. 

Planförslaget är utformat med sådan flexibilitet att det inom delar av 
området är möjligt att uppföra antingen styckebyggda villor eller 
gruppbyggda småhus (30 - 50 bost). Inom andra delar (46 tomter) anges 
endast friliggande småhus. Avsikten är att dessa ska försäljas genom den 
kommunala tomtkön.  

Inom två områden möjliggör planen uppförande av flerbostadshus alternativt 
gruppbyggda småhus. Dessa delområden beräknas vardera inrymma ca 60 - 
90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. Inom den sydligaste 
delen inom planområdet ger planen även möjlighet för utbyggnad av en 
förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av 
förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter 
kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

En förutsättning för den föreslagna utbyggnaden är att en ny väg byggs ut 
mellan Åsvägen och Skarsjövallen. Den föreslagna vägen, föreslås leda 
fram till Skarsjövallens entréområde. Hit kan framtida busslinje trafikera 
och vändplats anläggs vid idrottsområdets entré.  

PLANDATA 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdets areal är ca 25 ha. Området gränsar i norr till Skarsjövägen vid 
Skarsjövallen. I nordväst avgränsas planområdet av ett höjdparti och i 
nordost respektive sydost utgör Skarsjövägen och den nya huvudgatan gräns. 
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Söder och sydväst om planområdet går Skälläckerödsbäckens dalgång 
och planområdets gräns går 50 – 100 meter öster om bäckfåran. 

Markägoförhållanden 
Fastigheter inom planområdet är Ljungs-Hälle 1:288, 1:399, Tjöstelsröd 
1:1 och 1:37 som ägs av Uddevalla kommun samt Ljungs-Gunneröd 2:1, 
Skafteröd 1:3, Kärrstegen 1:1 och Skälläckeröd 1:46 som ägs av 
privatpersoner.  

Det föreslagna bebyggelseområdet berör fastigheterna Tjöstelsröd 1:1 och 
Skälläckeröd 1:46, medan resteraden fastigheter berörs av den nya 
tillfartsvägen. 

PLANPROCESSEN 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både 
skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp 
för antagande. Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
Allmänt 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att 
områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller 
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön (MB 3 kap 6§).  

Det föreskrivs även att mark- och vattenområden ska användas för det 
ändamål för vilket områdena är mest lämpade och som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  

Riksintresse för friluftslivet 
Bredfjället samt Tjöstelsrödsåns dalgång utgör riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap Miljöbalken.  

Planförslaget: Planförslaget berör inte det område som är av riksintresse 
för friluftslivet. 

  

Riksintresse för friluftslivet (blå-
skrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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Användning av jordbruksmark 
I miljöbalkens MB 3 kap 4 § anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Planförslaget : Planområdet berör brukningsvärd jordbruksmark. 
Alltsedan Ljungskile Översiktsplan antogs år 2007 har kommunen ansett 
det vara ett väsentligt samhällsintresse att få fram ett större utbyggnads-
område för bostäder i tätorten. Vid jämförelser med det andra 
utbyggnadsområdet, Ljungs-Berg norr om rastplatsen, fann 
översiktsplanen att exploateringen av området vid Skarsjövallen ska ha 
högre prioritet. I detta fall väger samhällsintresset att få fram ett nytt 
bostadsområde betydligt högre än samhällsintresset att bevara 
brukningsvärd jordbruksmark.  

Natura 2000 
Tjöstelsrödsbäcken, ca 200 meter norr om planområdet samt nedströms, 
utgör ett Natura 2000-område.  

Planförslaget: Natura 2000-området berörs ej av förslaget. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i 
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller.  

Sveriges vattenmyndigheter kartlägger och analyserar alla vatten, fastställer 
mål/kvalitetskrav och upprättar åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 
Sverige. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och 
grundvatten) ska nå minst god status under perioden 2021-2027.  

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av 
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser 
och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. 
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

Vattenmyndigheten har i sin klassificering bedömt att den ekologiska 
statusen är otillfredsställande för vattenområdet i Ljungs kile, bl a beroende 
på övergödning. Målet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den 
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kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) når upp till god status.  

Ljungskileviken ingår även i Länsstyrelsens förteckning över 
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Planförslaget: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökva-
litetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom områ-
den som berörs av aktuell planläggning.  

Planområdet avvattnas mot Skälläckerödsbäcken som rinner ut i 
Ljungskileviken. Genomförandet av planen bedöms inte komma att på-
verka statusen inom Ljungskilevikens vattenområde då föreslagna åtgär-
der för dagvattenhantering vidtas. 

Naturreservat, 7 kap MB  
Delar av Tjöstelsrödsbäcken norr om planområdet är naturreservat.  

Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarna som är klarvattensjöar. I 
bäcken vandrar havsöring upp till Silverfallet, ett naturligt 
vandringshinder strax innan Lilla Skarsjön. I bäckravinens nedre del 
växer ädellövskog och sumpskog med rik flora och fauna. 

Strandskyddsområde, 7 kap 13§ 
Den del av planområdet som omfattar utbyggnad för bostäder  berörs inte 
av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken. Gräns för strandskydd 
går här väster och norr om planområdet. Den del av planområdet som 
omfattar tillfartsvägen berör till en liten del den sydligaste delen av 
strandskyddsområde kring Skälläckerödsbäcken. 

Den i planförslaget redovisade sträckningen av tillfartsvägen till 
planområdet berör i mindre omfattning strandskyddsområde. Den 
föreslagna tillfartsvägen är en förutsättning för att tätortsutveckling ska 
kunna ske i denna del av Ljungskile. Vägen kommer också att väsentligt 
förbättra tillgängligheten till idrottsanläggningarna vid Skarsjövallen samt 
de stora strövområdena kring Skarsjöarna. 

Kommunens bedömning är att ingreppet inte motverkar strandskyddets 
syfte och att inga negativa konsekvenser för naturvärdena eller 
allmänhetens tillgänglighet uppkommer.  

Eftersom detaljplanen upprättas enligt den äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL) ska dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas om 
planen ska kunna genomföras. Kommunens jävsutskott har i beslut 2020-
06-02 beviljat strandskyddsdispens för de delar av vägen som berörs av 
strandskyddet. Beslutet är förenat med följande villkor: Vägens placering 
och utformning ska överensstämma med det som anges i ansökan, de 
försiktighetsmått som beslutats av länsstyrelsen för vattenverksamheten 

Planområdet (röd streckad linje)berör 
till en liten del strandskyddsområdet 
(blå linje) 

Naturreservatet Tjöstelsrödsåns      
dalgång (grönskrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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2019-10-15 ska gälla som villkor även för strandskyddsdispensen, endast 
det område som vägen upptar får användas för ändamålet. 

Länsstyrelsen har beslutat 2020-06-09 att godkänna kommunens beslut 
om strandskyddsdispens.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
För Uddevalla kommun gäller ”Översiktsplan 2010 för Uddevalla 
kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2010.  

För Ljungskile gäller dessutom Ljungskile översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige den 12 december 2007. Planen är en fördjupning av 
den kommuntäckande översiktsplanen.  

För utbyggnadsområdet Skälläckeröd-Kärrstegen gäller rekommenda-
tionen D1, Områden för framtida bebyggelse eller förändring av befint-
lig bebyggelse, detaljplan krävs. 

För områdena norr om utbyggnadsområdet (ljusgrönt på kartan intill) gäl-
ler rekommendationen R1, Område med stora rekreationsvärden, 
och/eller med natur- och kulturmiljövärden.  Rekommendationerna 
anger att pågående markanvändning i huvudsak ska vara oförändrad. Ny 
bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. Komplettering av befintliga an-
läggningar för sport kan prövas. Dessa är inte detaljplanelagda och vid 
förändringar bör detaljplaneläggning övervägas. 

I översiktsplanen redovisas även rekommendationer för möjliga 
vägsträckningar, U1, Utredningsområde för framtida väg. 
Rekommendationen är att: ”Åtgärder får inte vidtas som förhindrar 
anläggande av ny väg till Skarsjövallen och framtida bostadsområden. 
Vid fortsatta studier ska konsekvenserna av de två alternativa 
sträckningarna redovisas.” I fortsatta studier av vägalternativen har 
kommunen funnit att de i översiktsplanen redovisade sträckningarna 
skulle komma att medföra stora ingrepp vid passagen av 
Skälläckerödsbäcken varför ett sydligare alternativ föreslås genomföras.  

Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i 
överensstämmelse med översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. I västra delen där den nya vägen 
ansluter till Skafterödsvägen/Åsvägen gränsar den nya planen till 
detaljplanelagt område, ”Byggnadsplan för Ljungskile, del av Hälle”. 
Planen har vunnit laga kraft 1970-07-24 (arkivnr LJ15 och 14-LJU867). 

Utdrag ur Ljungskile översiktsplan – 
markanvändningskarta, Utbyggnadsom-
råde Skälläckeröd-Kärrstegen 

SKÄLLÄCK-
ERÖD-KÄRR-
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För området öster om detaljplan LJ 15 gäller ”Stadsplan för Hälle 
Melaksberg”. Planen är fastställd 1980-01-22 (arkivnr LJ26 och 14-
LJU1006). 

 

Planprogram 
Planprogram upprättades år 2008 av Miljö- och Stadsbyggnad. ”Program 
till detaljplan för Skarsjövallen i Ljungskile” är daterat juni 2008.  

I samrådet inkom många synpunkter på den föreslagna tillfartsvägen. I 
övrigt framkom bl a synpunkter som gällde trafiksäkerhet, bullerstör-
ningar samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. 

Efter programsamrådet tog kommunen fram en särskild utredning om al-
ternativa tillfartsvägar. 2009-10-15 godkände Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden den upprättade samrådsredogörelsen (”Redogörelse för pro-
gramsamråd daterad 8 september 2009) samt beslutade att områdets till-
fartsväg ska följa den sydligaste sträckningen av de utredda alternativen.   

Kulturminnesvårdsprogram  
I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (2002) redovisas bebyg-
gelsemiljöer och områden med höga kulturmiljövärden.  

Planområdet tangerar i väst det stora området kring ”Tätorten Ljungskile, 
gårdarna och Ljungskile centrum” som redovisas i kulturmiljövårdsprogram-
met. Inom planområdet finns ingen bebyggelse som utpekats som värdefull. 

Skyddsavstånd 
Byggnadsfritt avstånd 
Väster om bebyggelseområdets västligaste del går en 10 kV och en 40 
kV-kraftledning. Avståndet mellan bebyggelsen och kraftledningarna blir 
75 - 100 meter. Elsäkerhetskravet anger ett säkerhetsavstånd på 6 meter. 

PLANOMRÅDE Detaljplanelagda 
områden 
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De elektromagnetiska fälten beräknas bli mycket långt under 0,1 mikro 
Tesla. Detta kan jämföras med försiktighetsmåttet 0,2 - 0,4 mikro Tesla. 

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 
Miljöbedömning 
Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts för att 
bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om pla-
nens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 
Ett genomförande av planen påverkar inget Natura 2000-område och bedöms 
inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översikts-
plan, Översiktsplan Ljungskile. 

Ett område kring den damm där större vattensalamander har påträffats sä-
kerställs i detaljplanen som naturmark. Kommunen avser även att, i sam-
band med exploatering och med experthjälp, vidta åtgärder för att nå 
goda livsbetingelser och gynnsam bevarandestatus för den hotade arten. 
Ett genomförande av planen kan därför i detta avseende ge positiva kon-
sekvenser från naturvårdssynpunkt.  

Den risk för miljöpåverkan och störningar som i övrigt redovisas i be-
hovsbedömningen är av den art och omfattning att den kan hanteras i 
planarbetet och belysas i planbeskrivningen. 

Ställningstagande 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB har därför inte upprättats. 

Samråd 
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen 
och kommunens förslag till ställningstagande och länsstyrelsen instäm-
mer i sitt yttrande 2012-10-30 i kommunens bedömning. Länsstyrelsen 
framhåller att dagvattenfrågan är viktig. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Mark 
Terrängförhållanden 
Förutsättningar 
Planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer 
och mindre våtmarker och bäckar. Åker- och ängsmarken ligger i östra delen 
av området samt inom en centralt belägen svacka i terrängen mellan högre 
liggande skogtäckta fastmarkspartier i norr, väster och söder. Området är 
delvis genomskuret av en mindre bäckravin ner mot den djupt nedskurna 
Skälläckerödsbäcken som rinner väster om planområdet. 

Marknivån inom åker- och ängsmarken varierar mellan ca +82 närmast 
Skarsjövägen i nordost och +71 á +72 i den lägsta delen närmast bäcken i 
sydost. Inom de skogtäckta fastmarksområdena i norr varierar nivån 
mellan ca +80 och ca +90. 

Planförslaget 
Planförslaget har i största möjliga utsträckning anpassats till natur- och 
terrängförutsättningarna. Brantare delar av planområdet sparas i 
huvudsak som allmän plats/NATUR. 

Vid den västligaste delen av tillfartsvägen ( 0-150 meter) uppkommer en 
kraftig skärning väster om fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. I övrigt passerar 
tillfartsvägen genom ett relativt kuperat skogsområde och den valda sträck-
ningen medför omväxlande schakt och bankfyllnad med höjder på ca 0 – 3m.  

Natur och vegetation 
Förutsättningar 
En naturvärdesinventering för planområdet har under 2010 tagits fram av 
Naturcentrum AB. Inventeringen redovisas i rapport ”Naturvärdesinven-
tering vid Skarsjövallen, Ljungskile”, upprättad 2010-11-03. Rapporten 
har kompletterats senare och efter genomfört samråd har kompletterande 
naturvärdesbedömningar utförts avseende justerad sträckning för tillfarts-
vägen samt uppdatering beträffande biotopskydd. Senaste revideringsda-
tum är 2019-05-08. 

Inom planområdet förekommer groddjuret större vattensalamander vilken är 
förtecknad i Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed införd i den svenska 
naturvårdslagstiftningen i Artskyddsförordningen. Detta medför att det krävs 
hänsyn vid exploatering som kan komma att påverka salamanderns levnads-
villkor. En separat utredning beträffande vattensalamandern har tagits fram -
”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2014-03-04. I utredningen 
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konstateras att det i området för närvarande endast finns en möjlig lekdamm 
för den större vattensalamandern och övriga amfibier. Övriga småvatten och 
fuktområden torkar tidigt ut under sommaren på grund av befintliga dräne-
ringsanläggningar. Alla amfibier i det aktuella området är beroende av detta 
vatten och vandrar på våren från sina övervintringsplatser i omgivande skog 
till det angivna lekvattnet.  

 
I en kompletterande rapport ”Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30, redovisas beva-
randeåtgärder samt förslag till åtgärder för att så långt möjligt garantera 
den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i området då den 
föreslagna exploateringen genomförs. 

Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväx-
ande brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av så-
dan mark som är eller nyligen varit produktionsmark, och därför har lägre 
naturvärde. Naturvärdena består i huvudsak av mindre objekt som enstaka 
träd, mindre dammar/våtmarker/ bäck, men också ett ädellövsbryn med ett 
par rödlistade arter och ett område med äldre, gles tallskog (figur nedan). 

Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområ-
det. De kan även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostads-
område. Genom att på lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella mil-
jömål uppfyllas. Det är allra viktigast att ta hänsyn till områdena med 
höga naturvärden. Bedömningen av naturvärden har gjorts enligt den me-
tod som Naturcentrum tillämpar för att klassificera miljöer med utgångs-
punkt från deras biologiska och ekologiska värden. Naturvärdena klassas 
enligt en skala mellan I och III där naturvärdesklass I innebär unika na-
turvärden, klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Inom 
planområdet har inga områden med unika naturvärden återfunnits. 

  

Dammen i vilken före-
komst av större vatten-
salamander har konsta-
terats  
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Vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet eller sär-
skild skötsel i framtiden.  

  

De områden och objekt som har särskilda värden redovisas på flygfoto 
ovan och är följande: 

1. Bergbrant – klass II 
2. Glest äldre tallbestånd – klass III 
3. Ravinmiljö med bäck och lövskog – klass II 
4. Grov solitär ek – klass II 
5. Brynmiljö, rik på äldre lövträd – klass II 
6. Damm – livsmiljö för större vattensalamander – klass II 
7. Igenväxande ängsmiljö/bryn – klass III 
8. Lövträdsmiljö – klass III 
9. Källa - klass III 
10. Våtmarksområde - klass III 
11. Bäck – klass II 
12. Större bäckravin – klass II 
13. Mindre skogsbäck – klass III 

 
Inom planområdet finns också mindre delområden som berörs av det ge-
nerella biotopskyddet enligt 5 § ”Förordning (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m.m.” Objekt som omfattas av biotopskyd-
det och berörs av detaljplanen är öppna vatten och bäckfåror i åkermark 
samt stenmurar.  

Naturvärdesområden enligt 
naturvärdesinventering  

(Illustration Naturcentrum) 
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Objekt som omfattas av generellt biotopskydd (Illustration Naturcentrum) 

Planförslaget 
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de naturvärden som uppmärk-
sammats i de utförda utredningarna. Framför allt har planen utformats 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern.  

Ett stort område (ca 160 x 200 meter) kring dammen (objekt 6) har un-
dantagits från exploatering och åtgärder kommer att vidtas för att säker-
ställa livsbetingelserna för den större vattensalamandern. Hela området 
kring dammen har i planförslaget säkerställts som allmän plats – NA-
TUR. I plankartan har införts en bestämmelse, ”damm”, för området 
kring dammen. Bestämmelsen anger att ”Dammen och närmiljön runt 
denna ska utformas med hänsyn till den större vattensalamanderns fram-
tida överlevnad”. 

Åtgärder för bevarande av den större vattensalamanderns livsmiljö ska 
ske i enlighet med de rapporter som tagits fram efter samråd med länssty-
relsen.   

• ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgär-
der och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes Andrén, Nature 
Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30”.  

• ”Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Art-
bevarande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun, Claes Andrén, Nature Artbe-
varande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Uppföljning: Groddjurens status och utveckling i grönområdet 
inom planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kom-
mun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-
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04-20 

I rapporterna beskrivs de undersökningar och vattenkontrollprogram som 
bedöms vara nödvändiga före, under och efter en exploatering. Restaure-
ringsåtgärder föreslås i vattenmiljön samt i den omgivande landmiljön för 
att stärka den större vattensalamanderns framtida överlevnad i och runt 
det aktuella området. Det beskrivs också vilka skyddsåtgärder som behö-
ver vidtas under byggtiden. Rapporterna ingår i det underlag som ingår i 
dispensansökan från det generella biotopskyddet för dammen. 

I området kring dammen finns en stor potential att skapa ett natur- och 
friluftsområde med flera mindre vattensamlingar där den större vattensa-
lamandern, liksom övriga amfibier som förekommer i området, kan be-
hålla eller vidareutveckla en långsiktig bevarandestatus. 

För att kompensera intrånget i salamanderns livsmiljö avser kommunen 
att det område kring dammen som i planen utgör allmän plats/NATUR, 
görs optimalt för arten, d v s en riktad restaurering ska göras för att gynna 
den aktuella arten och dess livsmiljö. Restaureringen ska avse såväl 
lekvatten, födosöksplatser som övervintringsmiljöer. Det avsatta området 
kan samtidigt bli ett värdefullt grönområde för de människor som kom-
mer att bo i närområdet.  

Den nya tillfartsvägen till planområdet kommer att skära igenom den 
södra delen av det område som bedömts utgöra ett naturligt födosöksom-
råde för den större vattensalamandern. För att ge arten möjlighet att fritt 
röra sig inom området, på båda sidor om vägen, behöver man skapa en 
passage under vägen i anslutning till det sedan tidigare markerade vistel-
seområdet för arten på den norra sidan om vägen. Den nya vägen bedöms 
inte påverka möjligheten att skapa och långsiktigt vidmakthålla en livs-
kraftig population av den större vattensalamandern i det tänkta området.  

Övriga naturvärden som konstaterats i den av Naturcentrum utförda in-
venteringen för planområdet har i planförslaget behandlats enligt föl-
jande: 

Objekt 1 och 3 enligt naturvärdesbedömningen ligger utanför planområ-
det och berörs inte. Källan och våtmarksområdet (objekt 9 och 10) ligger 
bredvid vägsträckningen och utanför planområdet och berörs inte heller. 

Objekt nr 2 föreslås till större delen bevaras som naturmark och anges i 
planförslaget som allmän plats - NATUR. Samma gäller för objekt nr 5 
som helhet, vilken utgörs av en brynmiljö med äldre lövträd. 

Objekt nr 6 – damm som utgör lekmiljö 
för den större vattensalamandern 
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Objekt nr 4 är en äldre solitär ek med hålbildning och en rödlistad svamp. 
Eken ska bevaras och ligger i planförslaget inom område som ska bli lek-
plats. Tomtindelning har anpassats för att kunna bevara eken och planbe-
stämmelse om att eken ska bevaras har införts. 

Objekt nr 7 – 8 och 12-13 enligt naturvärdesinventeringen berörs av den 
nya tillfartsvägen. Den nya vägen kommer att ta i anspråk delar av dessa 
miljöer. 

7. Igenväxande ängsmiljö/bryn 
8. Lövträdsmiljö 
12. Större bäckravin 
13. Mindre skogsbäck 

 
Byggande av den nya tillfartsvägen kommer i den västligaste delen att 
medföra att en del lövträd inom område 7 och 8 kommer att behöva tas 
bort. Konsekvenserna bedöms dock inte som allvarliga och områdena har 
inte bedömts ha höga naturvärden med undantag för en yngre alm som 
finns inom vägsträckningen.  

Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla 
bäckmiljöerna 11 och 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man korsar 
dem med till exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom 
grumling av vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habi-
tatförstörelse. Vattendragets grusbotten måste behandlas varsamt i sam-
band med byggnadsarbeten för vägen för att undvika att grusbottnarna 
slammas igen. Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda 
väldimensionerade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna. Ansö-
kan om tillstånd för vattenverksamhet krävs för anläggande av trummor 
under den planerade tillfartsvägen. Kommunen har ansökt om tillstånd 
för vattenverksamhet. 

När det gäller det generella biotopskyddet har planförslaget i möjligaste 
mån anpassat till de utpekade objekten. Där det inte är möjligt att anpassa 
planen har kommunen ansökt om artskyddsdispens. Dispensansökan gäl-
ler flyttning/igenläggning av åkerdike samt borttagande av några stenmu-
rar och en åkerholme. Även för arbetena i anslutning till 

Den glesa tallskogen 
inom område 2 kommer 
till största delen att be-
varas som naturmark 
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salamanderdammen har kommunen ansökt om dispens från biotopskyd-
det. I dispensansökan redovisas såväl åtgärder som förslag till kompen-
sationsåtgärder, bl a föreslås att stenmurar flyttas till ny plats i området. 

Följande dispenser och tillstånd finns: 

Strandskyddsdispens finns för ny väg där den passerar Skälläckeröds-
bäcken (KS jävsutskott 2020-06-02 § 8).  

Biotopskyddsdispens finns för att ta bort stenmurar, öppna diken och en 
åkerholme, samt för att restaurera småvatten. (Länsstyrelsen 2020-03-24 
dnr: 521-6334-2020). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av två trummor 
under ny väg. Syftet med trummorna är passage av Skälläckerödsbäcken 
och passage för groddjur. (Länsstyrelsen 2019-10-15 dnr:535-24757-
2019). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av dammar och 
grävning i befintlig damm. (Länsstyrelsen 2019-10-24 dnr: 535-24760-
2019). 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar  
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i Geotekniskt PM – Underlag för detalj-
plan daterad 2008-03-25 samt i Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo 
daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande ut-
redning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport Område 
vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun, daterad 2011-10-25.  

Efter utställningen har kompletterande stabilitetsberäkningar utförts vil-
ket redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, 
Tjöstelsröd 1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, date-
rad 2015-12-10 rev. 2020-11-23. Undersökningarna redovisas i ”Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2019-11-22.  

Jordlager 
Jorddjupen inom åker- och ängsmarken varierar relativt mycket. I norra de-
len samt i svackan mellan fastmarkspartierna är jorddjupen mestadels be-
gränsade till 2 – 8,5 m. Även ett mindre område med berg i dagen eller 
mindre jordtäckning förekommer väster om den genomkorsande bäckravi-
nen. 

Jordlagren består som regel överst av ett 0,2 á 0,5 m tjockt mulljordstäcke 
och därunder av lera på ett tunt lager av sedimenterad friktionsjord till 
fast botten av morän eller berg. 

Leran har överst en 2,5 – 3 m tjock fast torrskorpa med en vattenkvot 
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(wn) på 20 - 30 % och skjuvhållfasthet på minst 80 – 100 kPa. I den un-
derliggande lösare leran ökar vattenkvoten till 30 – 45 % och hållfast-
heten sjunker till 25 á 30 kPa. Leran kan betraktas som mellansensitiv 
med uppmätta sensitivitetsvärden på 20 – 30. Kompressionsförsöken vi-
sar, att leran inom denna del av området kan betraktas som överkonsoli-
derad. 

I den lägre liggande delen i syd och sydost ökar lerdjupen med avståndet 
från fastmarken och största djupet till borrstopp är här ca 28 m. Under 
mulljordstäcket utgörs leran här överst 1 - 3 m torrskorplera. I den under-
liggande lösare leran är dock vattenkvoten högre, 50 – 70%, och hållfast-
heten är i genomsnitt ca 20 kPa.  

Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området bör be-
traktas som normalkonsoliderad. Härvid har antagits att den övre grund-
vattenytan tidvis kan ligga 3 m under markytan. 

Skogsmarken utgörs huvudsakligen av fastmark bestående av lokala berg 
i dagenpartier och mellanliggande områden med fast jord och sannolikt 
liten jordtäckning. Baserat på SGUs geologiska karta över området har 
området huvudsakligen förutsatts bestå av morän eller annan friktions-
jord. Borrningar har därför inte ansetts som nödvändigt att utföra i detalj-
planeskedet. 

Mindre områden med ytligt stående vatten noterades vid kartering av om-
rådet. I dessa delar förekommer organisk jord med en mäktighet på ca 
0,5-1 m. 

Geohydrologi 
Den övre grundvattenytan uppmätt i skruvborrhål låg vid tidpunkten för-
undersökningarna september-oktober 2007 0,6 - >3 m under markytan. I 
flera av borrhålen kunde ingen grundvattentillrinning noteras. 

Den undre grundvattenytan - grundvattentrycket i friktionsjorden under 
leran - har mätts i två öppna rör varav ett är installerat inom den högre 
liggande åkermarken i områdets norra del och ett inom den låglänta delen 
i sydöstra delen av planområdet. Vid mätning i november 2007 låg den 
undre grundvattenytan på nivån +79,5 och +72,3 – 72,6 i de båda rören 
vilket motsvarar 0,1 m under respektive 0,5 - 0,8 m över markytan i de 
båda mätpunkterna. 

Stabilitet 
Sju olika sektioner, Sektion 1-3 och Sektion A-D, har undersökts inom 
planområdet samt vägområdet anslutande till planområdet (se illustration 
följande sida).  
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Vid ny exploatering ska säkerheten mot skred vid odränerad analys i s k 
”detaljerad utredning” vara lägst Fc≥ 1,7 - 1,5 enligt Skredkommission-
ens nomenklatur. Vid kombinerad analys ska motsvarande säkerhet vara 
lägst Fkomb ≥ 1,5-1,4.  

Stabiliteten för de planerade förhållandena har kontrollerats och har kon-
staterats vara tillfredsställande i samtliga sektioner. För Sektion A och 
Sektion B, kombinerad analys, påträffas glidytor med för låg säkerhets-
faktor en bit från detaljplanområdet. Om ett primärskred skulle utlösas 
blir säkerhetsfaktorn för ett sekundärskred tillfredställande. 

Skälläckerödsbäckens bäckfåra samt dess dalgång har besiktigats och 
ingen större erosionsrisk föreligger som kan påverka detaljplanen. 

Säkerheten mot skred har kontrollerats i sektionerna. Sektion D är beräknad efter 
utställningen (Illustration Norconsult)  

Planförslaget 
Rekommendationer enligt geotekniskt PM  

Stabilitet 

Den geotekniska stabiliteten inom det utredda området kan betecknas 
som tillfredställande för blivande förhållanden. Beräkningar för Sektion 
1-3 samt Sektion A-D visar på tillfredsställande säkerhet mot skred. 

Stabilitetssituationen ska dock beaktas och detaljprojekteras vid all form 
av schakt- och fyllnadsarbeten över 0,5 meter. Det ska också beaktas att 
kvicklera förekommer inom området. Kvicklera är känslig för störning 
och kan innebära bakåtgripande skred om förutsättningar för ett initial-
skred ges genom exempelvis oförsiktiga schaktnings- och fyllnadsar-
beten.  
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Sättningar 

Vid de områden där fastmark påträffas är risken för sättningar osannolik. 
Vid de djupare jorddjup, vid tillfartsvägen mellan 0/740 och 1/250 samt i 
svackan mellan fastmarkspartierna, finns risk för sättningar. Där leran är 
överkonsoliderad är det möjligt att belasta jorden något utan att den last-
kompenseras. I övrigt ska all tillförd last kompenseras med t ex lättfyll-
ning om sättningar ska undvikas. 

Grundläggning och markdisposition 

Tillfartsvägen 

Vägsträckningen går huvudsakligen igenom områden med fastmark och/eller 
berg i dagen. Mellan km ca 0/740 – 1/250 går vägen igenom ett ängsmarks-
område med varierande lermäktigheter och egenskaper. Vägen bedöms där-
med kunna byggas utan grundförstärkning förutom mellan km 0/740 – 1/250 
där sannolikt förstärkningsåtgärder kan erfordras om vägprofilen inte följer 
befintlig marknivå, d.v.s. vägen går på hög bank. Förstärkningsåtgärder kan 
exempelvis utföras genom lastkompensation (lättfyllning). 

Bostadsområdet 

Lerdjupet varierar inom området och leran är mellan normal- till överkonso-
liderad. Beroende på byggnadstyp och antal våningar har olika grundlägg-
ningsmetoder rekommenderats att användas: platta på mark eller stödpålning 
till berg eller plintar till berg. Där fastmark med friktionsjord och ytligt berg 
påträffas kan grundläggning av byggnaderna ske med platta på mark. Där 
normalkonsoliderad lera påträffas bör byggnaderna sannolikt pålgrundläg-
gas. 

Inom områden med överkonsoliderad lera kan en tilläggsbelastning utfö-
ras upp till 20 kPa. Detta innebär att småhus (1-2 våningar) utan uppfyll-
nad kan uppföras med platta på mark. 

För grundare jordschakter än 2 meter djup med kort varighet samt där 
markytans nivå inte ökar bakom släntkrön kan schakt normalt ske med 
släntlutning 1:1. För långvariga schakt- och fyllnadsarbeten och kortva-
riga större schakter/fyllnader samt där schakt sker vid släntfot och fyllna-
der planeras på släntkrön ska stabilitetssituationen beaktas och detaljpro-
jekteras. 

Borttagning av ytliga organiska jordlager ska utföras innan grundlägg-
ning. 

Inom hela planområdet gäller att ”Vid detaljprojektering ska lokalstabili-
teten kontrolleras för planerad byggnation.”  
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Radon 
Förutsättningar 
Radonhalten i jordluften har i samband med geoteknisk utredning upp-
mätts i 5 punkter inom fastmarkspartiet i planområdets västra del. De 
uppmätta värdena i 4 av punkterna varierar mellan 10 och 30 kBq/m3 och 
i en av punkterna har radonhalten uppmätts till 5 kBq/m3. Fastmarksom-
rådet klassas som normalradonmark och områden med lerdjup större än 3 
meter klassificeras som lågradonmark. 

Planförslaget  
I den geotekniska utredningen rekommenderas att hela fastmarksområdet 
samt område med mindre jordlager än 3 meter lera under grundläggnings-
nivån klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/m3) och att bygg-
naderna där utförs radonskyddande. Detta innebär att väggar och golv i 
källare samt bottenplattor i källarlösa hus görs täta samt att speciell om-
sorg ska vidtas vid tätning av rör- och kabelgenomföringar i byggnadsde-
lar mot mark. 

Område där lerdjupen är större än 3 m kan klassificeras som lågradon-
mark, vilket innebär att byggnader kan uppföras utan hänsyn till radonris-
ker.  

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Fornlämningar, kulturmiljö 
Förutsättningar 
Arkeologisk utredning har utförts av UV Väst och redovisas i Rapport 
2010:24, Arkeologisk utredning Detaljplaneområde vid Skarsjövägen, 
Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och 
Kärrstegen 1:1.   

Syftet med utredningen var att ge planerings- och beslutsunderlag genom 
att fastställa förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar inom det 
aktuella området. Utredningen omfattade kartstudier, terränginventering 
och provgrävningar inom ett större skogs- och åkerområde.  

Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, ett område med 
sentida fossil åkermark samt en sentida bebyggelselämning – torpet Äng-
hagen. Slutsatsen av den arkeologiska utredningen var att de två boplat-
serna borde förundersökas inför den kommande exploateringen. Den fos-
sila åkermarken (Ljung 237) och torplämningarna (Ljung 239) bedömdes 
ej ha fornlämningsstatus. 

Kommunen har gått vidare med förundersökning för den östligast belägna 
boplatsen, Ljung 236 (RAÄ 236).  
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Den andra boplatsen kommer att ligga inom det område som kommer att 
bevaras som naturmark inom planområdet. I anslutning till RAÄ 236 hit-
tades även svedjad mark (Ljung 238) vilken klassas som kulturhistorisk 
lämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förundersökningen av RAÄ 236 redovisas i ”Rapport 2012:183, arkeolo-
gisk förundersökning och kompletterande utredning Förhistoriska och histo-
riska lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst. I samma rapport redo-
visas den arkeologiska utredning som gjorts för tillfartsvägen till området,  
d v s sträckan mellan Skafterödsvägen i väster och själva planområdet i öster. 

Förundersökningen visade att marken varit ianspråktagen för olika aktivi-
teter under förhistorisk och historisk tid. Lämningen bedömdes dock ha 
begränsad vetenskaplig potential och pedagogiskt värde. Fortsatta under-
sökningar är därför inte aktuella och det finns inga hinder för att ta denna 
yta i anspråk vid exploatering. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologisk utredning har utförts för tillfartsvägen till planområdet (Illustration 
UV Väst) 

Torplämningar 
Änghagen 

Nyupptäckt fornlämning  – 
boplats 1 (RAÄ 240) 

Nyupptäckt fornlämning –  
boplats 2 (RAÄ 236) 

Resultat av arkeologisk 
utredning                    
(Illustration UV Väst) 
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Den arkeologiska utredningen för vägsträckan ledde inte till registrering 
av några fornlämningar inom den del av utredningsområdet som berörs 
av vägutbyggnaden. I anslutning till den västra änden av vägsträckningen 
finns två fornlämningar, Ljung 25:1 och Ljung 25:2, vilka inte kommer 
att beröras. Fornlämningarna utgörs av en källa (Galgkällan) och en berg-
knalle (Klövberget) med märkliga fåror i. Inom själva sträckningen iakt-
togs inga andra lämningar utöver rester av stengärdsgårdar vilka tillhör 
kategorin ”övriga kulturhistoriska lämningar” och de klassas inte som 
fornlämningar. 

Planförslaget 
Den västra av de två boplatserna, RAÄ 240, har inte förundersökts, då av-
sikten är att området inte ska exploateras utan ska ingå i område som i 
planområdet utgör allmän plats NATUR. Boplatsen ligger i direkt anslut-
ning till det område intill dammen som ska bevaras som naturområde 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern. Även torplämning-
arna vid Änghagen kommer att lämnas orörda och integreras i allmän 
plats NATUR.  

Länsstyrelsen bedömer att RAÄ Ljung 236 är att betrakta som borttagen och 
den omfattas därmed inte längre av kulturminneslagens bestämmelser. Där-
med finns inga hinder för att ta denna yta i anspråk för önskat ändamål. 

Inom den del av vägkorridoren för den nya tillfartsvägen där arkeologisk ut-
redning utförts finns inga fornlämningar som föranleder fortsatta utredningar 
eller undersökningar. Länsstyrelsen har bedömt att det inte behövs ytterligare 
arkeologiska utredningar beträffande tillfartsvägen.  

  

Förundersökning av fornlämning RAÄ 236 
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Bebyggelse 
Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse 
Förutsättningar 
Landskapet inom planområdet är varierat med både skog, åkermark, igen-
växande brynmiljöer och mindre våtmarker. Större delen består av sådan 
mark som är eller nyligen har varit brukad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget 
Planförslaget har i möjligaste utsträckning anpassats till topografi och na-
turliga gränser i landskapet såsom bryn och välbevarade stenmurar. 

En ansenlig del av marken inom planområdet föreslås bevaras som natur-
mark. Inga omfattande avschaktningar eller uppfyllnader behöver ske 
inom kvartersmarken. För den nya tillfartsvägen för området kommer 
omväxlande mindre schakt och utfyllnad att göras. 

Förutsättningar 
Inom planområdets västra del ligger Torpet Gläntan (Skälläckeröd 1:46). 
I övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet.  

Direkt öster om planområdet ligger torpet Pettersborg (Tjöstelsröd 1:20) 
vilket enligt Bohusläns museum är en välbevarad torpmiljö. Pettersborg 
är beläget på en relativt stor fastighet. Planområdet och den nya tillfarts-
vägen tangerar fastighetens kortsida. Sett från Pettersborg är det i riktning 
mot sydväst som landskapet kommer att förändras. I övrigt kommer 

Skafterödsvägen 

Skarsjövägen 
Skarsjövallen 

Skälläckerödsbäcken 

Gläntan 
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omgivningarna att bibehållas som idag. 

Nordost om planområdet ligger fotbollsarenan Skarsjövallen. Ca 200 me-
ter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en sjukgymnas-
tik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

Planförslaget 
Planförslaget innehåller ca 46 nya tomter som i första hand är avsedda för 
styckebyggda villor (planbest e1). Inom delar av planområdet anger plan-
bestämmelserna att både sammanbyggda och friliggande bostäder medges 
(planbest e2) för att ge en ökad flexibilitet i det framtida nyttjande. Inom 
dessa delar bedöms 30-45 bostäder kunna inrymmas. 

Inom två större delområden vill kommunen se att samlad exploatering 
kommer till stånd (planbest e3). Inom dessa delar medges sammanbyggda 
bostäder eller flerbostadshus och byggnaderna får uppföras i tre våningar, 
ca 60-90 lägenheter i vardera område. Upplåtelseformen kan antingen 
vara gruppbyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller 
bostadsrätt, eller ägarlägenheter, allt i varierande hustyper och hushöjder. 
Kommunen, såsom markägare, bestämmer vem som ska få köpa respek-
tive tomt. Detaljplanen som sådan kan inte styra bostädernas upplåtelse-
former, medan köpeavtalet kan reglera detta i viss mån. 

Inom den sydligaste delen inom planområdet ger planen även möjlighet 
för utbyggnad av en förskola (även skola, fritidshem eller samlingsloka-
ler). Då behovet av förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger pla-
nen att detta kvarter kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

Kvarteren för villor i norra delen ligger inom skogsmark och är delvis re-
lativt högt belägna på en bergsplatå. De övriga villatomterna ligger på f d 
åkermark. Tomterna kommer i första hand försäljas genom kommunens 
tomtkö. Avsikten är att normalstora villor med dubbelgarage ska kunna 
uppföras. Illustrerade tomtstorlekar varierar i storlek mellan 900 och 
1 400 kvm. Huvuddelen av tomterna är ca 1000 kvm. 

Inom den nordligaste delen av planområdet som idag är skogbevuxet fö-
reslås ca 16 villatomter. Inom övriga delar kan villor alternativt annan typ 
av sammanbyggda bostadshus uppföras. Sammanlagt bedöms detta del-
område inrymma ca 25-35 bostäder. Alla bostäder får sin angöring från 
två nya lokalgator varav den inom östra delen går i en rundslinga. Inom 
den västra delen fördelas tomterna utmed en lokalgata som slutar med en 
vändyta.  

Många av tomterna kommer att gränsa till omgivande naturmark som ut-
gör allmän plats i planen. Kvartersutformningen har också anpassats så 
att det blir möjligt att bibehålla den stenmur, vilken utgör f d sockengräns 
och som löper genom området i öst-västlig riktning. Mot nordost och ös-
ter sparas den glest skogbevuxna sluttningen ner mot Skarsjövägen som Stenmuren som utgör f d socken-

gräns 

Pettersborg 
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naturmark. Även i nordväst och väst är målsättningen att naturmarken 
som sluttar ner mot Skälläckerödsbäcken ska bevaras och i planen redovi-
sas marken här som allmän plats NATUR. I anslutning till ett höjdparti i 
östra delen föreslås en lekplats iordningställas. 

En mindre yta föreslås iordningställas för gästparkering.  

 
Planbestämmelserna för kvartersmarken anger antingen e1 eller e2. 

e1 anger ”Friliggande småhus.  Endast 1 huvudbyggnad med 1 bostad, 
samt högst 2 uthus per fastighet. Högst en fjärdedel av fastighetens yta 
får bebyggas, dock max 250 kvm, varav friliggande uthus max 60 kvm”  

För ytor inom röd linje (se illustration ovan) tillåts även uppförande av sam-
manbyggda bostäder -e2 – ”Sammanbyggda eller friliggande bostäder. Vid 
sammanbyggda bostäder får högst en tredjedel av fastighetens yta bebyggas. 
Vid friliggande bostäder på egna fastigheten gäller e1.” 

För de föreslagna tomterna för småhus anger bestämmelsen v1 att huvud-
byggnad får uppföras med högst 2 våningar eller 1 våning samt suterräng-
våning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får uppgå till 
högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterrängvåning får 
uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt ska 
huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt.   

Komplementbyggnader får inte uppföras med mer än en våning. Därutö-
ver får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad 

Inom norra delen av planområdet föreslås villabebyggelse samt även möjlighet 
att uppföra sammanbyggda bostäder (innanför röd linje) 
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får uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen. 

Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras. Taknockshöjd kan även vara den 
högsta punkten på ett pulpettak. 

I den mellersta delen av planområdet, som utgörs av både öppen f d 
åkermark och skogbevuxen mark, föreslås väster om huvudgatan utbygg-
nad med ca 12 villatomter i yttre delen av området. Inom de mellersta de-
larna kan villor alternativt sammanbyggda bostäder uppföras (inom röd 
linje i illustration nedan (e2 i plankartan).  

Centralt i detta delområde föreslås en yta för lekplats samt en mindre par-
keringsyta för gästparkering. Utformningen har anpassats så att delar av 
befintliga stenmurar samt en grov solitärek kan sparas inom området för 
lekplats. 

Planbestämmelser föreslås bli i huvudsak samma som för den norra delen 
av planområdet.  

 

  

I anslutning till en större solitärek 
föreslås lekyta anläggas 

Vy från norra delen av planområdet 

Mellersta delen av planområdet – småhus väster om huvudgatan och sammanbyggda bostäder eller 
flerbostadshus öster om huvudgatan 
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Den befintliga bostadsfastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, kommer att 
gränsa till nya villatomter i norr och öster men kommer fortfarande att 
omges av naturmark i väster och söder. Fastigheten föreslås få förändrad 
tillfart från den nya lokalgatan. Den befintliga byggnaden bekräftas i 
planförslaget med byggrätt motsvarande de som ges inom nya villatom-
ter.  

På östra sidan av gatan genom planområdet föreslås en s k samlad ex-
ploatering med tätare bebyggelse, ca 60-90 bostäder. Planbestämmelser 
anger att inom byggrätten får uppföras sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan får maximalt uppgå till en 
tredjedel av kvarterets yta (e3 i plankartan). 

Huvudbyggnad får uppföras med högst 3 våningar eller 2 våning samt su-
terrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får 
uppgå till högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterräng-
våning för uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 
4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnads-
sätt ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt. 
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras.  

Komplementbyggnad får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver 
får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad får 
uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 me-
ter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen.  

I det fall utbyggnad med flerbostadshus blir aktuellt ska en gemensam 
parkeringslösning finnas. Mot huvudgatan anger planbestämmelse att 
sammanlagt två utfarter får anordnas med hänsyn till trafiksäkerhet. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 

 

 

 

 

  

Delområdet för samman-
byggda småhus eller flerbo-
stadshus i mellersta delen av 
planområdet 
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Längst i öster föreslås ytterligare ett område med ca 15 tomter för frilig-
gande småhus vilka får sin tillfart från en lokalgata som går i slinga ge-
nom kvarteret. Planbestämmelser som reglerar bebyggelse inom tomt-
mark föreslås bli desamma som för övriga kvarter med friliggande små-
hus (e1, v1). I kvarterets centrum medger planen antingen sammanbyggda 
eller friliggande bostäder (e2, v1). 

Från lokalgatan ansluter en gångväg mot vändplanen för den nya huvud-
gatan invid Skarsjövallens entré. Om busslinje ska trafikera området 
kommer busshållplats att ligga här.  

I kvarterets norra del, invid gångvägen, föreslås en yta för lekplats. 
Närmast korsningen med vägen mot Skarsjövallen, föreslås en parke-
ringsyta för gästparkering.  

 

 

Området längst i söder medger såväl användning för bostäder som för 
skola/förskola/samlingslokal.  Förskolan får ett bra läge i förhållande till 
nya bostäder, gata, gångvägar, busshållplats samt natur- och friområden. I 
dagsläget är det dock mest sannolikt att området kommer att nyttjas för 
bostäder.  

Inom detta delområde föreslås en tätare bebyggelse vilken avses genom-
föras genom en samlad exploatering i en eller flera etapper. Planbestäm-
melsen e4 anger att sammanbyggda bostäder, flerbostadshus, skola, 

Östra delen av planområdet  
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förskola eller samlingslokal får uppföras. Den sammanlagda byggnadsy-
tan får maximalt uppgå till en tredjedel av kvarterets yta. Området upp-
skattas kunna inrymma ca 60-90 bostäder. 

För denna del av planområdet gäller också bestämmelsen v2 vilket är det-
samma som för bostäderna i det tidigare beskrivna området öster om gatan 
genom området. 

Tillfart till området kan ske från huvudgatan närmast pumpstationen i sö-
der samt från uppsamlingsgatan in i planområdet.  

Utmed västra gränsen, mot naturmarken, gäller för en zon med en bredd 
av 15 meter att biltrafik och parkering ej får ske. Orsaken är att försöka 
minimera risken att föroreningar ska kunna nå salamanderdammen i na-
turområdet som gränsar till byggrätten. Närmast naturmarken finns ett 6 
meter brett u-område för va-ledningar. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 
Södra delen av planområdet föreslås för en samlad exploatering med tätare små-
husbebyggelse alternativt för utbyggnad av skola, förskola  

 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
I den norra delen av planområdet sluttar marken mot väster. Även delar av 
områdena avsedda för en samlad exploatering har kraftig lutning. Största de-
len av området som utgörs av tidigare åkermark har relativt flacka lutningar. 

Planförslaget 
Boverkets Byggregler (BBR) gäller. 



 

 

30 (53) 

Planbeskrivning                                                                                                    Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl, 
Antagandehandling 2019-12-18, Rev. 2021-02-16 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

Inom varje tomt bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats 
och husentré. Inom en del tomter i norra delen av planområdet finns ni-
våskillnader på ca 3 meter och för dessa tomter lämpar sig därmed bäst 
bostadshus uppfört som suterränghus.  

Alla bostäder kan placeras så att tillgänglighet till entréplan går att lösa. 
Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar.  

Service 
Förutsättningar 
Kommersiell och samhällelig service finns i Ljungskile centrum på ca 1,5 
km avstånd. Avståndet till Ljungskileskolan är ca 1,3 km.  

Planförslaget 
I södra delen av planområdet föreslås ett område för utbyggnad av för-
skola. Planen medger även att detta kvarter nyttjas för bostäder.  

Området har en area på ca 25 000 kvm. För närvarande är det oklart när 
utbyggnad av förskola kan bli aktuell. Förskolans upptagningsområde 
kommer att sträcka sig utanför planområdet. En alternativ placering av 
förskola utanför planområdet diskuteras även. 

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
I närområdet finns goda förutsättningar för friluftsliv. Skarsjöterrängen är 
ett vidsträckt naturområde med strövstigar samt tillgång till badplats i 
Skarsjön. Även söder om planområdet finns skogsområden av värde som 
närströvområde. 

Planförslaget 
Inom planområdet finns naturmarkspartier med skog som kommer att bi-
behållas i anslutning till samtliga bostadskvarter. 

Det öppna området i anslutning till dammen i sydöstra delen av planom-
rådet har också avsatts som NATUR i planen. Avsikten är att området ska 
restaureras så att förhållandena för salamandern blir optimala. Det avsatta 
området kan samtidigt bli ett grönområde för de människor som kommer 
att bo i området. 

Anläggningar  
Förutsättningar 
Planområdet gränsar i nordost till idrottsområdet Skarsjövallen. Idrotts-
platsen har förutom huvudarenan, A-planen, tre planer för 11-mannafot-
boll samt två planer för 7-mannafotboll. Läktaren har plats för 8 000 
åskådare. Parkeringsytorna fördelat på tre ytor finns i anslutning till are-
nan.  
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Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en 
sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

 
Planförslaget 
Genomförandet av planförslaget innebär att Skarsjövallen får en tillfarts-
väg med högre standard än den nuvarande Skarsjövägen. Detta innebär en 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt minskade störningar 
för boende utmed Skarsjövägen. Den nya tillfartsvägen sträcker sig fram 
till Skarsjövallens entréområde där vändyta kommer att byggas.  

Gator och trafik 
Gatunät 
Förutsättningar 
Idag nås planområdet från Ljungskile via Skarsjövägen. Torpet Gläntan 
(Skälläckeröd 1:46) har en mindre grusväg, Skälläckerödsvägen, som till-
fartsväg.  

Skarsjövallen drar vid större matcher till sig stor publik och trafikproblem 
uppstår då Skarsjövägen har låg standard. Biltrafik och fotgängare blan-
das och mötesmöjligheterna längs vägen är begränsade. Det finns även en 
grusväg som förbinder Skälläckerödsvägen med Skarsjövägen. Grusvä-
gen hålls endast öppen vid matchtillfällen.  

Planförslaget 
Den befintliga Skarsjövägen ska i fortsättningen inte utgöra tillfartsväg för 
Skarsjövallen från tätorten (via Hällebergsskolan). Istället ska den nya till-
fartsvägen som byggs från Åsvägen utgöra tillfart till både planområdet 
och Skarsjövallen. Det finns ännu inga beslut fattade om avstängning eller 
enkelriktning av Skarsjövägen för biltrafik från väster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration ny tillfartsväg till 
planområdet 
 

PLANOMRÅDE 

NY TILLFARTSVÄG 
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En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar har utförts av ALP 
Markteknik AB, 2020-02-28, rev. 2020-12-01.  

Den nya tillfartsvägen ansluter där Skafterödsvägen korsar Åsvägen. 
Skafterödsvägen söder om Åsvägen är smal och brant. Den föreslagna 
nya vägen blir huvudväg och Skafterödsvägen ansluts till denna i höjd 
med bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 1:406, se illustration nedan. Bo-
stadsfastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och Ljungs-Hälle 1:406 kommer 
att få förändrade tillfarter till fastigheterna. Båda tillfarterna blir kommu-
nala gator (allmän plats) och benämns LOKALGATA i plankartan. 

 

Den nya tillfartsvägen föreslås bli 6 meter bred med en 3 meter bred 
gång- och cykelbana parallellt med vägen. Den nya tillfartsvägen sträcker 
sig österut fram till Skarsjövallen där en vändplan anläggs. 

Skarsjövägen från/mot öster ansluter till den nya vägen i den sväng som 
den nya vägen gör i anslutning till fastigheten Tjöstelsröd 1:20. 

Cirka 200 meter före den nya vägens anslutning till befintliga Skarsjövä-
gen ansluter en större gata in till det nya bostadsområdet. Denna kommer 
att få 6 meter bred körbana och på vägens västra sida föreslås en 3 meter 
bred gång- och cykelbana. Mellan gata och gång- och cykelbana utförs ett 
4,5 meter brett svackdike för infiltration av dagvatten. Övriga lokalgator  

 

Illustration av ombyggnad av till-
farter för bostadsfastigheter 

1:308 

1:406 

Tjöstelsröd 1:20 

ANSLUTNING 
SKARSJÖVÄGEN 
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inom planområdet blir också 6 meter breda men utan gång- och cykel-
bana. 

I planen regleras var utfartsförbud mot angränsande gator gäller. För de 
två områdena för samlad exploatering begränsas utfartsmöjligheterna till 
angränsande gator med hänsyn till trafiksäkerhet. 

Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Det finns inga separata gång- och cykelvägar till området. Gång- och cy-
keltrafik rör sig utmed Skarsjövägen och längs Skälläckerödsvägen. Mel-
lan Åsvägen och Skälläckerödsvägen finns en enkel gångstig som passe-
rar Skälläckerödsbäcken. 

Planförslaget 
Efter utbyggnad av ny tillfartsväg ska all trafik till Skarsjövallen gå via 
den nya vägen. Detta innebär att belastningen på Skarsjövägen kommer 
att minska avsevärt då huvuddelen av trafiken har Skarsjövallen som mål-
punkt.  

Längs den nya tillfartsvägen kommer en 3 meter bred gång- och cykel-
bana att byggas. Även utmed huvudgatan inom planområdet kommer 
gång- och cykelbana att byggas.  

 

Den befintliga gångstigen över Skälläckerödsbäckens ravin kommer att 
förbättras med en gångspång över bäcken. 

Vid västligaste delen av planområdet kommer gång- och cykelvägen att 
korsa Åsvägen. Kommunen avser här bygga ut ny gång- och cykelbana 
utmed Skafterödsvägen fram till övergångsstället ca 200 meter norr om 
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den nya anslutningen. På detta sätt får den nya gång- och cykelbanan ut-
med den nya vägen en naturlig koppling till befintligt GC-nät i området.  

Beträffande gångförbindelse mot Ljungskile station så finns bommar, ljus 
och ljud vid Hälle Liders korsning med järnvägen. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Den lokala busstrafiken trafikerar idag Skafterödsvägen fram till Åsvägen.  

Planförslaget 
Kommunens målsättning är att området efter utbyggnad ska trafikeras av 
en lokal busslinje. Verksamheten vid Skarsjövallens fotbollsanläggning 
tillsammans med boende inom planområdet bedöms komma att ge till-
räckligt underlag för en busslinje. Busshållplats föreslås i anslutning till 
Skarsjövallens entréområde där den nya tillfartsvägen slutar med en 
vändplan. Från hållplatsen föreslås en gång- och cykelväg mot sydväst 
som ansluter till bostadsområdets gatunät. 

Parkering och utfarter 
Förutsättningar 
Planförslaget innebär att det efter utbyggnad inte blir möjligt att nyttja 
den östra delen av planområdet som tillfällig parkering vid stora evene-
mang. Parkeringsbehovet för Skarsjövallen får efter utbyggnad lösas 
inom fotbollsanläggningens område. 

Planförslaget 
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Ca 0,2 be-
söksparkeringsplats kommer att finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå 
i gemensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsför-
ening. 

Inom delområden för grupphusbostäder/flerbostadshus ska enligt kom-
munens parkeringsnorm 14,3 parkeringsplatser anordnas per 1000 kvm 
bruttoarea (BTA). 

  

BHPL 

Skarsjö-
vallen 
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Störningar och risker 
Risk för skred/bergras  
Förutsättningar 
Utmed tillfartsvägen har berget bedömts som stabilt med avseende på 
bergras och blocknedfall (Norconsult). 

För själva utbyggnadsområdet för bostäder har en berggeologisk/bergtek-
nisk fältbesiktning utförts av Bergab på uppdrag av Uddevalla kommun. 
Utredningen presenteras i rapport ”Detaljplan Skarsjövallen, Bergteknisk 
utredning” daterad 2015-03-13. 

Utifrån de berggeologiska/bergtekniska förhållandena i området har be-
dömningar av risk för bergras och/eller blocknedfall i eller från aktuella 
bergområden gjorts. Där det har bedömts föreligga risker har åtgärder fö-
reslagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berggrunden inom planområdet består huvudsakligen av granit till gra-
nodiorit. I den sydvästra delen av området ska berggrunden däremot bestå 
av gråvacka med sedimentärt ursprung. 

Vid läge 1 konstaterades en samling lösa block samt uppsprucket berg i 
dagen på en höjd. Dessa block bedömdes vara instabila. 

Vid läge 2 återfanns en högre bergslänt (ca 3-4 m hög) som var mycket upp-
sprucken med stora sprickvidder. Denna bergslänt bedömdes vara instabil. 

Vid läge 3 återfanns en brant bergslänt som var något uppsprucken. Denna 
bergslänt bedömdes i huvudsak vara stabil med eventuellt något instabilt 
block. 

Förekommande berg i dagen och block bedömdes i huvudsak vara stabila. 
Eventuellt bör block på markytan tas bort om de ligger inom 5 m från 
planerade byggnader. 

Lösa block och berg i dagen – läge 1 

Instabil bergslänt  – läge 2 

Förekomst av berg i 
dagen/tydliga berg-
slänter(röd linje) och 
jordbundna block 
(svart cirkel). Siffra 
anger instabilt berg. 
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De tre riskområdena har åtgärdats under sommaren 2018. En efterbesikt-
ning har därefter utförts av bergsakkunnig (Tjöstelsröd 1:1 – planområde 
vid Skarsjövallen Ljungskile – Slutbesiktning av utförda bergarbeten, 
WSP Sverige AB 2018-08-08). 

Planförslaget 
Vid slutbesiktningen konstaterades att efter utförd bergsäkring återstår i 
dagsläget ingen risk ur bergteknisk synvinkel.  

Vid exploateringsarbeten inom planområdet kan nya risker uppstå. Det 
rekommenderas därför att bergsakkunnig kontaktas i bygg-skedet för att 
bedöma eventuella risker. 

Hästhållning  
Förutsättningar 
Norr om planområdet ligger Ljungskile ridklubb med häststall och rid-
skola. Ljungskile Ridklubb drivs av en ideell förening. Antalet hästar i 
anläggningen är ca 15-20.  

Planförslaget 
Planering av bostäder i närområdet till en ridanläggning har varit föremål 
för debatt på många håll och frågan om lämpligt avstånd mellan bostäder 
och hästhållning har varit oklar. Vetenskapliga artiklar som berör aller-
genspridningen har publicerats. Studierna visar att höga koncentrationer 
av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan 
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden 
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 m från källan var hal-
terna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i 
vindriktningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av al-
lergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 

2011 kom Boverket ut med en rapport – ”Rapport 2011:6, Vägledning för 
planering för och invid djurhållning”. I rapporten förs följande resonemang 
som vägledning: ”Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhåll-
ning och bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas. 
Antalet hästar, placering av gödselstackar har också betydelse för risken för 
olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från 
djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av olägenheter än annan 
bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm 
och allergen en längre sträcka. 

Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa stör-
ningar från djurhållning mot omgivningen. Djurhållning som bedrivs på en 
topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyggelse medför oftast mindre 
störningar gentemot omgivande bebyggelse. Omvänt gäller att djurhållning 
på en topografiskt högre nivå riskerar öka exponering och därmed störningen 
till omgivningen. Likaså kan vegetation som skogspartier, läplanteringar, 
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buskage m.m. utgöra skydd mot störningar från djurhållning gentemot om-
givningen”. 

I planområdet kommer avståndet mellan ridstall och de nordligast belägna 
tomterna inom planområdet att uppgå till ca 280 meter. Ridstallet ligger 
nordväst om planområdet och alltså inte i den förhärskande vindriktningen i 
förhållande till stallet. 

Beträffande avstånd mellan beteshagar och planområdet ligger den helt över-
vägande arealen av beteshagarna längre från de nya bostadskvarteren än vad 
stallet gör. Därmed är det ett betryggande avstånd mellan de nya bostäderna 
och hela hästverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Buller 
Förutsättningar 
För att beskriva bullersituationen inom planområdet samt kring de gator 
som kommer att utgöra tillfart till planområdet har Uddevalla kommun 
låtit Soundcon AB ta fram en trafikbullerutredning. Utredningen present-
eras i rapport 10015, ”Tjöstelsröd 1:1 m fl, Ljungskile. Trafikbullerutred-
ning för nytt bostadsområde vid Skarsjövallen”, daterad 2019-05-31. 

TEN-
NISHALL 

AVSTÅND TILL 
TOMTER 250-280 
METER 

RID-
HUS 

BETESHAGAR 

PLANOMRÅDE 

Illustration över ridanläggningen nordost om planområdet 
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Rapporten innehåller beräkningar av ljudnivåer inom planområdet samt 
detaljerade beräkningar för befintlig bebyggelse längs Skafterödsvägen 
och hur dessa påverkas av den framtida ökade trafikmängden som det nya 
bostadsområdet och anslutningsvägen genererar. Rapporten innehåller 
även förslag till bullerskyddsåtgärder. 

Sedan den första bullerutredningen togs fram har en nationell bullerför-
ordning utfärdats. Regeringen har beslutat om en förordning om trafik-
buller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 
2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring 
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan in-
förts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostads-
byggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 
bygglagen samt enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer 
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 
inomhus. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader SFS 2017:359: 

 

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller 
uteplats som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett kom-
plement, så länge tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller 
riktvärden. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtra-
fik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, 
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedago-
gisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
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(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en 
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgår-
den har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 
70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 

Naturvårdsverket har 2017 gett ut vägledning för trafikbuller vid befint-
liga bostäder och finns utgivit i ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” (ÄNR NV-08465-15) rev juni 2017. 
Vägledningen redovisar olika sorters riktvärden för buller utomhus vid 
bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. Riktvär-
dena i infrastrukturproposition 1996/97:53 har fått stort genomslag. Väg-
ledningen bygger på efterföljande rättspraxis och anknytande dokument. 

I vägledningen anges bl a att enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgär-
der i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids 
i äldre befintlig miljö (frifältsvärden). 

 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra 
när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planförslaget 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik-
buller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.0. 

Trafikmängder - nuläge 
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Trafikmängder - framtiden 

 

 

 

För utredningen vid de befintliga bostäderna har två situationer studerats. 
I nulägesalternativet är beräkningar utförda på dagens trafikmängder och 
skyltade hastigheter. Efter utbyggnad av det nya bostadsområdet och den 
nya anslutningsvägen till bostadsområdet och Skarsjövallen bedöms trafi-
ken fördubblas. 

I denna framtidsprognos ska hastigheten reduceras till 40 km/h längs 
Skafterödsvägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs östra sidan av 
Skafterödsvägen norr om Åsvägen, fram till korsningen med befintlig 
gång- och cykelvägen.  

Nya bostäder 
Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivåerna inom planområdet blir 
låga och med god marginal uppfyller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid fasad. 

Samtliga bostäder bedöms även på någon del av tomten kunna uppfylla 
förordningens riktvärde för uteplatser på 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Skoltomt 
Av beräkningarna framgår att större delen av det planerade kvarteret för 
skola uppfyller riktvärdena för ny skolgård 50 dBA ekvivalent samt 70 
dBA maximal ljudnivå. Det är endast området närmast den nya anslut-
ningsvägen där riktvärdet riskerar att överskridas. 

Befintliga bostäder - Skafterödsvägen 
I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. En bostad 
(Svalörtsvägen 2) har ljudnivåer över riktvärdet på plan 2. 

I framtidsprognosen ökar den ekvivalenta ljudnivån när fordonsmängden 
fördubblas. Ökningen begränsas dock av att hastigheten reduceras till 40 
km/h. Längs sträckan där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på 
den västra sidan än den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den 
ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 dBA vid bostäderna och i 

1) Trafikflödet har antagits avta inom området. Endast en del av områdets vägar har 
ingått i beräkningarna då övriga gator bedömts ha mycket låga ljudnivåer. 

Ny gång- och cykelväg utmed 
del av Skafterödsvägen 
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framtidsprognosen får tio bostäder (Rosenvägen 11, Svalörtsvägen 2, Katt-
fotsvägen 1 och 3 samt Gökärtsvägen 2, 4, 6, 8, 12 och 14) ekvivalenta ljud-
nivåer över 55 dBA, varav några endast på plan 2. 

I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan maximala ljudnivåer vid fasad/uteplatser under riktvärdet 70 dBA. 
Två bostäder med uteplatser mot Skafterödsvägen (Gökärtsvägen 4 och Katt-
fotsvägen 11) har ljudnivåer över riktvärdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I framtidsprognosen ökar den maximala ljudnivån p g a att antalet tillfällen 
med passager av tunga fordon ökar. Den maximala ljudnivån från tunga for-
don påverkas inte av en reducerad hastighet under 50 km/h. Längs sträckan 
där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på den västra sidan än 
den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den maximala ljudnivån 
ökar med 2-4 dBA vid uteplatserna och i framtidsprognosen får de studerade 
bostäderna på Gökärtsvägen samt Kattfotsvägen maximala ljudnivåer över 
70 dBA vid uteplatser mot Skafterödsvägen. 

Exakt vilka ljudnivåer enskilda hus har i nuläget samt vilka som beräknas ef-
ter utbyggnad framgår av detaljerade kartbilder i trafikbullerutredningen.  

Olika bullerskyddsåtgärder har studerats utifrån följande åtgärdskriterier: 

• Alt. 1: Samtliga riktvärden uppfylls – Redovisning av åtgärder så att 
samtliga riktvärden för bostäder uppfylls. 

• Alt.2: Avkall Leq på plan 2 – Redovisning av åtgärder för att uppfylla 
riktvärdet enligt ovan med avkall på dygnsekv. ljudnivå på plan 2. 
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Samtliga riktvärden ska uppfyllas 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen. I utredningen har endast 
studerats åtgärd vid ljudkällan, dvs Skafterödsvägen. Riktvärden vid uteplat-
serna kan även innehållas med lokala bullerskyddsåtgärder såsom avskär-
mande plank eller inglasning av balkonger. För att innehålla riktvärdet vid 
uteplatserna föreslås en låg bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter 
över vägbanan mellan GC-banan och fastighetsgränserna. I bilaga 07 och 08 
framgår bullerskyddets sträckning. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1 och 2. För att innehålla 
riktvärdet 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en bul-
lerskyddsskärm med lägsta höjd 1,4 meter över vägbanan mellan Skafteröds-
vägen och fastighetsgränserna.  

 
Åtgärder som krävs om alla riktvärden ska uppfyllas. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Svalörtsvägen 2 kan 
inte ett bullerskydd placeras längs Skafterödsvägen. Fastigheten ligger betyd-
ligt högre än vägen varför ett bullerskydd vid vägen inte skulle ha någon ef-
fekt. Ett bullerskydd inom bostadens fastighet skulle dock kunna reducera 
ljudnivån. Bedömningen är dock att det är orimligt att uppnå riktvärdet på 
plan 2, då detta skulle innebära orimligt högt bullerskydd. För att innehålla 
riktvärdet på markplan föreslås en bullerskyddsskärm med skärmkrönet på 
plushöjd +54 m på fastigheten.  
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För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Rosenvägen 11 före-
slås ett bullerskydd vid Skafterödsvägen som är 1,2 meter högt.  

Avkall Leq på plan 2 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen och blir således samma 
som redovisats ovan. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1. För att innehålla riktvär-
det 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en buller-
skyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter över vägbanan mellan Skafterödsvä-
gen och fastighetsgränserna för bostäderna vid Gökärtsvägen 4 och 6.  

Bullerskyddsåtgärden för Svalörtsvägen 2, Gökärtsvägen 14 samt Rosenvä-
gen 11 syftade till att uppfylla riktvärdet på markplan och åtgärden blir såle-
des samma som redovisats ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder som krävs om avkall görs gällande riktvärden för ekvivalentnivåer på 
plan 2. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder i Skafterödsvägens närhet. 
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Ljungskile, Uddevalla kommun  

En ny mätning av trafikflöden utmed Skafterödsvägen ska utföras innan 
detaljplanen genomförs. Bullerberäkningarna kan då uppdateras för att 
säkerställa placering och utformning av bullerskärmar så att gällande rikt-
värden för trafikbuller inte överskrids för några bostäder utmed och i när-
heten av Skafterödsvägen. 

För att minska risken för att nya bostäder utsätts för ljud- eller ljusstörningar 
från idrottsarenan har det skogbevuxna höjdpartiet i planområdets östra del 
sparats som allmän plats/NATUR i planen. Detta innebär att inga nya bostä-
der kommer att ligga närmre än 100-120 meter från den s k A-planen.  

Vid den östligaste gruppen med villatomter föreslås att ett område med ca 10 
m bredd avsätts som allmän plats, mellan tomterna och Skarsjövägen. Plante-
ring föreslås här för att minska störningar av ljus och ljud från trafiken. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättningar 
Kommunalt vatten- och avloppsnät är inte utbyggt till området. 

Planförslaget 
Utbyggnad av kommunens VA-nät föreslås till området. Hela planområdet av-
ses anslutas till Uddevalla reningsverk via överföringsledningar.  

Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt (u-område 
anges på plankartan). Två pumpstationer föreslås i planområdets södra 
del samt i nordväst, E2. Avloppet kommer från den norra pumpstationen 
att tryckas under Skälläckerödsbäcken till befintliga ledningar vid Tran-
bärsvägen.  

Skansverkets avloppsreningsverk i Uddevalla har god kapacitet, liksom 
Mariebergs vattenverk i Uddevalla och överföringsledningen för dricks-
vatten. Inom Ljungskile samhälle behöver mängden dagvatten som kom-
mer in på spillvattennätet minskas. Detta påverkar även kapaciteten i 
överföringsledningen för spillvatten. Vidare behöver tryckstegringsstat-
ionen för dricksvatten inne i Ljungskile uppgraderas. När detta är gjort är 
kapaciteten god för att klara det nya bostadsområdet. Beräknas vara klart 
under sista kvartalet 2024. 

Dagvatten 
Förutsättningar 
ALP Markteknik AB har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en dag-
vattenutredning för planområdet. Utredningen är daterad 2014-02-26 revide-
rad 2019-11-11. Utredningens syfte var att utreda dagvattnets påverkan inom 
planområdet samt även dess påverkan på omgivande mark och vattendrag. 
Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är 
möjligt bör det fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern 
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dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs-
/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och 
trög avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar 
och våtmarker. Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom 
uppströmsarbete – t.ex. materialval och andra restriktioner som minskar till-
försel av föroreningar. I andra hand bör föroreningarna fångas upp nära käl-
lan. 

Flödesberäkningar som utförts grundar sig på beräkningsanvisningar och råd 
om lösningar ur Svenskt Vattens publikationer om dagvatten, främst publi-
kationerna P110 och P105. 

Den nordvästra delen av planområdet avvattnas västerut mot Skälläckeröds-
bäcken. De centrala och östra delarna av planområdet avvattnas mot en 
damm och lågpunkt i centrum av planområdet, dammen avvattnas i sin tur 
syd-sydväst mot Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken leder slutligen 
till Ljungskileviken. En hydrogeologisk utredning (Bergab 2019-01-31) har 
gjorts för dammen i syfte att klarlägga huruvida dammen är grundvatten-
försörjd. Sannolikt är dammen till största del försörjd av ytvatten med ett 
visst tillskott av grundvatten från norra delen av avrinningsområdet. 
Dammens snabba respons i samband med nederbörd talar för att den är 
påverkad av ytvatten. Hade dammen haft en stor andel grundvattentillrin-
ning hade responsen varit mer utjämnad. 

Utförda naturvärdesinventeringar visar att både dammen och 
Tjöstelsrödsbäcken har ett högt naturvärde med en population av större 
vattensalamandrar och att dammen bör skyddas som en framtida potenti-
ell lekmiljö för den större vattensalamandern. 

Planförslaget 
Vid exploatering så ökar inte mängden dagvatten, om erforderliga förd-
röjningsåtgärder anordnas, men det blir fler hårdgjorda ytor som gör att 
det blir punktbelastningar och att vattnet når recipienten fortare. Det finns 
stora ytor naturmark som kommer kunna fungera som buffertzon vid ex-
trem nederbörd. Utsatta ställen i det kuperade området kan behöva eros-
ionsskyddas för att klara hastiga dagvattenflöden. 

Dagvattenanläggningarna bör dimensioneras för 5-årsregn (fylld ledning) 
och 20-årsregn (markdimensionering). Tillkommande dagvattenvolymer, 
utöver det som uppstår vid ett nuvarande 5-årsregn med 10 minuters var-
aktighet över området, bör fördröjas. Utredningen rekommenderar att 
dagvatten tillförs salamanderdammen, för att undvika att den torkas ut då 
den i huvudsak är ytvattenpåverkad. Dagvatten som tillförs den bör renas 
via en översilningsyta och inte överstiga det nuvarande flödet vid ett di-
mensionerande regn. 
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Ljungskile, Uddevalla kommun  

 
Översikt dagvattenhantering (Illustration ALP, Markteknik) 

I området finns det några lågpunkter dit vattnet kommer idag samt efter 
byggnation. Området delades in i sektioner för att ta fram flödet till varje 
lågpunkt. Ett nuvarande basflöde till dammen har beräknats till 37 l/s, i 
StormTac. Detta flöde bör vara dimensionerande för flöde till dammen 
även efter exploatering. 

Totalt skulle exploateringsområdet, efter full utbyggnad, generera 1 869 
l/s vid ett framtida 5-årsregn. Följande totala flöden till lågpunkterna har 
beräknats: 

Lågpunkt 1   328 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 2   386 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 3 (dammen) 340 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 4   611 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 5   52 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Fördröjningsmagasin  19 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Anslutning Åsvägen  31 l/s (5 års regn i 10 minuter) 

Det ger ett totalt flöde på 1 412 l/s som ska fördröjas. 

Då planområdet har goda förutsättningar för fördröjning så är det lämp-
ligt att anlägga det i förstahand. Lämpliga metoder är öppna diken istället 
för täta ledningar, samt halvtäckta diken med makadam och dränering el-
ler makadammagasin under mark. Makadammagasin under mark kan er-
sättas med dagvattenkassetter. De är effektivare då de innehåller ca 98 % 
tomrum jämfört med makadammens ca 30 %. Det kan också anläggas en 
mindre fördröjningsdamm vid lågpunkt 2. 

Dessa fördröjningsåtgärder är också gynnsamma med hänsyn till att dam-
mar, diken och magasin fångar upp partiklar och sand, grus, slam etc. 



    

 

 

47 (53) 

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,  Planbeskrivning 
Ljungskile, Uddevalla kommun  Antagandehandling 2019-12-18, Rev. 2021-02-16 

dessutom kommer en hel del dagvatten att infiltrera marken och därmed 
minska påverkan på grundvattennivån.  

Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för ett 10-års regn med 10 minu-
ters intensitet. 

Den slutliga placeringen av fördröjningsmagasin beslutas i projekterings-
stadiet, placeringen bör ske i områden med lite större jorddjup för att 
kunna infiltrera omgivande mark. 

För att undvika för stora punktbelastningar med dagvatten bör flera dag-
vattensläpp anläggas norr respektive öster om dammen. Dagvattnet från 
det närliggande bostadsområdet och lokalgatan föreslås ledas via ett 
svackdike med makadammagasin i botten, passera en sandfångsbrunn och 
fördelas ut på översilningsytor innan det når dammen. Detta är en lösning 
som bidrar med både fördröjning och rening av dagvattnet. 

Översilningsytor bör vara minst 5 m långa och till ytan utgöra ca 10 % av 
ansluten hårdgjord yta (reducerad med avrinningskoefficient). Beräk-
ningar av årsmedelvärden för olika föroreningar i dammen efter exploate-
ring har utförts. Beräkningarna visar att den föreslagna lösningen ger en 
mycket god reningseffekt, med halter som kommer att ligga långt under-
riktvärden för dagvatten. 

 
Principskiss översilningsyta 

I de fall omgivande terräng ligger högre samt lutar ner mot anslutande 
tomter bör övervägas om ett avskärande dräneringsdike ska anläggas för 
att leda bort dagvattnet från tomterna. Fördröjning bör i möjligaste mån 
anordnas på respektive tomt innan släpp till allmänna dagvattenledningar. 
Stortomten i söder kan efter fördröjning, inom kvartersmark, släppa sitt 
dagvatten till en ytledes avledningsväg som för det till Skälläckeröds-
bäcken ca 50m bort. 
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Ljungskile, Uddevalla kommun  

 
Halvtäckt dike mellan gata och gc-väg 

Matargatan eller tillfartsvägen till området går genom skogsterräng och 
passerar Skälläckerödsbäcken söder om aktuellt planområde, vid passa-
gen av bäcken ska en korsningsmetod väljas. Möjligen kan en stor 
trumma som medger plats för grus i botten vilket gynnar passage av små-
fisk eller en bro anläggas. 

Avvattning sker via längsgående öppna diken, dessa diken fungerar som 
fördröjning, infiltration och rening. Fastläggning av föroreningar kommer 
att ske. Enligt Trafikverket så är belastningar under 2000 ÅDT så ringa 
att någon vidare åtgärd för rening av dagvatten inte behöver vidtas. Ta-
bellen ovan visar också att ett dike räcker för att sänka samtliga halter till 
under riktvärdena, även de hårdare riktlinjer som ställs i förordningen för 
fisk- och musselvatten. En anordnad reningsanläggning innan recipienten 
Skälläckerödsbäcken är ej nödvändig. Föreslagen dagvattenhantering be-
döms vara tillräcklig for att inte påverka MKN för recipienten negativt. 

Dessutom föreslås ett tänkt magasin vid vändplanen, i uppströmsliggande 
lokalgator kan lokala magasin anläggas på lämpliga delsträckor. 

 
Under entreprenadtiden uppstår ofta grumling av vatten. För att säker-
hetsställa att inga negativa skador ska uppstå på dammen under denna tid 
ska sedimentfällor anläggas. Sedimentfällans storlek bör beräknas i pro-
jekteringsskedet, där man genomför en flödesmätning av inkommande 
vatten. Den mätningen bör också ligga till grund för dimensionering av 
basflödet som ska släppas ut i dammen efter exploateringen. 

En sedimentfälla utförs lämpligen av en damm med minsta djup omkring 
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1-2 meter. Vattnet ska ha en stilleståndstid på minst en timme, så att slam 
och partiklar ska sjunka mot botten innan det passerar ut genom bräddav-
lopp vars utlopp ligger i vattennivå med en böj ned under vattenytan. 

  
Princip sedimentfälla (Illustration ALP Markteknik) 

Skälläckerödsbäcken ska också skyddas mot grumling av vatten. Vilken 
specifik metod som ska användas beslutas i projekteringsskedet.  

Vid mycket stora regn eller hastig snösmältning på frusen mark kan stora 
dagvattenflöden uppstå. Lågpunkter på föreslagna lokalgator ska alltid 
ges en möjlig bräddavledning ut i naturmark för att undvika översväm-
ningar på tomtmark. 

Vid ett extremt kraftigt regn, 100-årsregn, kommer dagvattnet att flöda 
längs med gatorna och vid lågpunkter flöda ut över omgivande mark. 
Området ligger kuperat och det finns mycket tillgänglig yta för dagvattnet 
att naturligt rinna undan, för att slutligen ta sig till Ljungskileviken.  

Skulle det inträffa något vid punkten där matargatan korsar Skälläck-
erödsbäcken, så finns det fortfarande möjlighet att ta sig till det nya plan-
området via den idag befintliga vägen. Den mottagande recipienten, 
Skälläckerödsbäcken ligger i en djupare fåra/ravin. Det är stora höjdskill-
nader. Exploateringen gör inte att det blir mer inkommande vatten, utan 
det rinner mot recipienten snabbare. Det finns mycket stora ytor för vatt-
net att flöda över vid sådana extrema regn, så bedömningen är att recipi-
enten inte påverkas negativt av att man genomför exploateringen. Däre-
mot bör man dimensionera erosionsskydd noggrant i detaljprojekteringen. 

Planområdet har inte några instängda områden, så det föreligger inte nå-
gon risk att byggnader ska bli översvämmade. 

En upplysning förs in på plankartan ”vid utformning av området ska ett 
100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen”.  

Värme, el, tele och datakommunikation 
Förutsättningar 
Det finns inget fjärrvärmesystem inom denna del av Ljungskile. 

I närheten av planområdet finns ledningsnät för el och tele. 

Planförslaget 
Val av uppvärmningssystem kan inte styras genom detaljplanebestäm-
melser, men viss styrning skulle troligen kunna åstadkommas i de 
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Ljungskile, Uddevalla kommun  

köpeavtal som tecknas med respektive tomtköpare. Anslutning till fjärr-
värmenät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som 
lågenergihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbruk-
ningen. Även möjligheterna att använda solenergi för uppvärmning, tapp-
varmvatten och elproduktion bör beaktas. Braskaminer får bara användas 
för s k trivseleldning. 

Nya transformatorstationer behövs inom planområdet. I planförslaget har 
två områden för transformatorstationer lagts in.  

Fiberkabel för datakommunikation ska dras fram till och inom området. 

Avfall 
Förutsättningar 
För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning i kommunen. 

Planförslaget 
För enbostadshus sker hämtning av sopor vid tomtgräns och för områden 
med samlad exploatering föreslås att gemensamma soputrymmen anord-
nas i respektive bostadsgrupp.  

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer.  

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition 
av respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att 
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas över-
siktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för 
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag främst relevanta för 
planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Genom områdets 
närhet till centrum och utbyggd kollektivtrafik bedöms inte transportbe-
hovet att öka.  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God be-
byggd miljö genom att ge möjlighet till bostäder med goda kollektiva 
kommunikationer samt tillgång till säkra gång- och cykelvägar. Det finns 
förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande. 
Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer 
överskrids inte.  

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras.  

Inom planområdet finns delar som har identifierats som värdefulla för 
den större vattensalamandern. I planförslaget har en stor del av planområ-
det undantagits från exploatering och säkerställs som allmän plats/ NA-
TUR. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås ske på ett sätt som sä-
kerställer att dammen och dess utflöde till Skälläckerödsbäcken inte tillförs 
förorenat dagvatten. De miljöåtgärder som föreslås syftar till att säkerställa 
och förbättra förutsättningarna för salamandern.  

Sammantaget bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka miljö-
målet om levande sjöar och vattendrag. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket inne-
bär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska där-
efter tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i tio år. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning 
som tillhör planen. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, 
kommunala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De syn-
punkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i 
en s k samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av för-
slaget inför utställning. 

Efter utställningen och eventuella revideringar kan kommunen besluta 
om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen 
laga kraft. 
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Ljungskile, Uddevalla kommun  

En preliminär tidplan för hela planprocessen är redovisad i planens ge-
nomförandebeskrivning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist, Linda 
Hansson och Elisabet Fjellman. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Elisabet Fjellman 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
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REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING 
REVIDERING 2021-02-16  
Efter genomförd utställning har synpunkter på planförslaget inkommit 
som medför revideringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen är av uppfattningen att revideringarna inför antagandet inte berör 
några sakägare negativt och är av sådan art att en ny utställning inte 
krävs. 

Följande revideringar har utförts: 

• Geoteknisk utredning har reviderats och kompletterande stabili-
tetsberäkningar har utförts.  

• Tillfartsvägar i västra planområdet har reviderats. 

Planbeskrivningen 

• Resultaten från den geotekniska utredningen har inarbetats. 
• Resultat från uppdatering av tillfartsvägar har inarbetats. 
• Information om utbyggnad av VA-nätet i Ljungskile. 
• Information om åtgärder mot trafikbuller. 
• Användande av jordbruksmark enligt miljöbalken, MB kap3 §4. 
• Korrektur och rättelser enligt granskningsutlåtandet. 

Plankartan 

• Dagvattenanläggningar och lekplatser.  
• Utformning huvudgatan i västra planområdet. 
• Tillfarter bostadstomter i västra planområdet. 
• Upplysningar; angående fornlämningar och skyfall (100-årsregn). 
• Liten justering av plangränsen. 
• Administrativ gräns tas bort (enligt ÄPBL). 
• Bestämmelsen n1 ”Trädet ska bevaras” ändras till ”Träd får end-

ast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”.  
• Högsta taknockshöjder i SB-kvarteret har höjts med vardera 1 

meter: från +84, +88 respektive +89 meter till +85, +89 respek-
tive +90 meter. Tillåtet antal våningar förändras inte. 

 Genomförandebeskrivningen 

• Korrektur och rättelser enligt granskningsutlåtandet. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1. Det geografiska område som 
omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

 

Planprocessen 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft.  

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

BESLUTSORDNING 
Målsättningen är att kommunala beslut som är kopplade till planen tas en-
ligt följande: 
− Beslut om samråd av planen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av samrådsredogörelsen. Miljö och stadsbyggnads-

nämnden. 
− Beslut om utställning. Samhällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandling. Sam-

hällsbyggnadsnämnden. 
− Godkännande i Kommunstyrelsen 
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− Antagande av planen i Kommunfullmäktige 

Tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och pla-
nens genomförande: 

2:a kvartal 2014 Samråd av förslag till detaljplan med bland andra be-
rörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och 
kommunala nämnder 

3:e kvartal 2019 Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2020 Utställning av detaljplan 
1:a kvartal 2021 Godkännande av utlåtande och antagandehandling, 

Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2021 Godkännande i Kommunstyrelsen 
2:a kvartal 2021 Antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige 
2:a kvartal 2021 Laga kraft 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomfö-
ras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomföran-
detiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrät-
ter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomföran-
detidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Ef-
ter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är initiativtagare till exploateringen och planen kommer att 
genomföras med kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen är exploatör och svarar för byggandet av vägar, besöksparke-
ringar, gång- och cykelvägar samt förändringar inom grönytor. Lekplat-
serna iordningställs av kommunen till en ”grundstandard”. Allt detta ska 
ingå i tomtpriset.  

Inom två kvarter (e3) är dock kommunen inte exploatör utan respektive 
kvarter avses försäljas och exploateringen genomföras som en samlad ex-
ploatering. Inom dessa kvarter kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening, eller så kan mark och vägar 
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förvaltas som en gemensamhetsanläggning. Det senare gäller om varje 
hus upplåts med äganderätt och det därmed sker avstyckning av en tomt 
kring varje hus, eller om det blir s k ägarlägenheter. Samlad exploatering kan 
även komma att bli aktuell inom områden med bestämmelsen e2. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå. 

 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Uddevalla Vatten AB ska genomföra utbyggnad av det gemensamma led-
ningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten (VA-ledningar) och plan-
området ska ingå i kommunens verksamhetsområde.  

För kvarteren där en samlad exploatering ska ske regleras utbyggnaden 
av VA-ledningar i markanvisningsavtalet. Inom kvartersmark anläggs 
VA-ledningar av ägare till avstyckad fastighet. Där kommunens VA-
ledningar passerar kvartersmark kan ledningsrätt behövas. Ledningsrätt 
ska upplåtas utan ersättning. 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmän plats   

HUVUDGATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

LOKALGATA, GC-VÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

gatubelysning Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar 

 

Uddevalla Vatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

B, SB Fastighetsägare Fastighetsägare. 

P Uddevalla kommun Samfällighetsförening 

E1  Uddevalla Energi AB Uddevalla Energi AB 

E2 Uddevalla Vatten AB   Uddevalla Vatten AB  

Västvatten AB  

lek Uddevalla kommun Samfällighetsförening 
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Driftansvarig för det allmänna VA-nätet är Västvatten AB som också an-
visar förbindelsepunkt för respektive fastighetsanslutning. 

Dagvatten som kommer från naturmark in på tomtmark ska omhändertas 
av tomtägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken. 

Gator och gångvägar 
Utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och gångvägar inom allmän 
platsmark genomförs av kommunen.  

Inom delar av planområdet, där planen medger grupphusbebyggelse och 
flerbostadshus, anläggs kvartersvägar, parkeringsytor, gatubelysning och 
gångstråk av fastighetsägare. 

Inom fastigheter för friliggande villor anläggs samtliga kör- och gångytor 
av respektive fastighetsägare.  

Naturmark 
Som huvudman inom planområdet föreslås fortsatt skötsel och underhåll 
av allmän platsmark med beteckningen NATUR ligga på Uddevalla kom-
mun. 

Kvartersmark  
Inom respektive avstyckad fastighet ansvarar fastighetsägaren för att 
byggnader och anläggningar uppförs. 

Vägnamn 
En kommunal namnberedning föreslår vägnamn till Samhällsbyggnads-
nämnden och till Kommunfullmäktige för godkännande. Lantmäterimyn-
digheten sätter sedan adressnumren till respektive fastighet/hus. 

Avtal 
Kommunen ska teckna avtal med de privata fastighetsägare som berörs 
av detaljplanen. 

Uddevalla kommun ska teckna avtal gällande ombyggnad av tillfart till 
Skälläckeröd 1:46. Fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark av 
kommunen. En byggrätt för garage/uthus läggs in i detaljplanen.  

Förhandlingar om markförvärv för huvudgatan pågår med ägarna till 
Skafteröd 1:3, Ljungs Gunneröd 2:1 och Kärrstegen 1:1. Uddevalla kom-
mun har förvärvat Ljungs-Hälle 1:399 och 1:406 vilka också berörs av ut-
byggnaden av ny väg.  

Avtal kommer att skrivas med Ljungskile Sportklubb, LSK, tomträttsin-
nehavare till Tjöstelsröd 1:37, då utbyggnaden av huvudgatan medför in-
trång i tomträtten.  
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Avtal med fastigheter utefter Skafterödsvägen kan komma att aktualiseras 
gällande uppförande av bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras i ett tidigt 
skede av exploateringen. 

Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan Uddevalla kommun 
och den eller de exploatörer som ska genomföra utbyggnad inom de kvar-
ter som blir aktuella för en samlad exploatering. I avtalet regleras aktuella 
frågor för projektet.  

Tillstånd och beslut 
Borttagande eller åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt såsom 
stenmurar i odlingslandskapet, åkerdiken etc kräver dispens från gällande 
bestämmelser.  

Påverkan inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens och åt-
gärder i vatten kräver tillstånd för vattenverksamhet. Följande tillstånd 
finns: 

Strandskyddsdispens finns för ny väg där den passerar Skälläckeröds-
bäcken (KS jävsutskott 2020-06-02 § 8).  

Biotopskyddsdispens finns för att ta bort stenmurar, öppna diken och en 
åkerholme, samt för att restaurera småvatten. (Länsstyrelsen 2020-03-24 
dnr: 521-6334-2020). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av två trummor 
under ny väg. Syftet med trummorna är passage av Skälläckerödsbäcken 
och passage för grodor. (Länsstyrelsen 2019-10-15 dnr:535-24757-2019). 

Beslut om vattenverksamhet finns angående anläggande av dammar och 
grävning i befintlig damm. (Länsstyrelsen 2019-10-24 dnr: 535-24760-
2019). 
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Upplåtelse- och boendeform 
Upplåtelse- och boendeform för mark och byggnader regleras formellt 
inte av detaljplanen.  

Kommunen avser försälja villatomter med äganderätt. För kvarteren där 
alternativa typer av bostäder medges kan upplåtelse- och boendeform 
komma att vara antingen äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. Det slut-
liga ställningstagandet kommer att styras av rådande konjunktur och ef-
terfrågan vid tillfället när byggnaderna uppförs. Kommunen kan vid mar-
kanvisning kräva hyresrätt för del av bebyggelsen. 

Etappindelning 
Planens utformning möjliggör en utbyggnad i etapper. Eventuell etappin-
delningen kommer att styras av rådande konjunktur och efterfrågan. I 
dagsläget finns inga uttalade mål om vilken eller vilka delar som bebyggs 
först. Det mest rationella tillvägagångssättet är med avseende på vägar 
och VA att hela utbyggnaden sker samtidigt. 

Vad gäller de områden som avses för sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus så är kommunens målsättning att respektive område ska be-
byggas som helhet vid ett och samma tillfälle och av samma byggherre.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Fastigheter inom planområdet är Ljungs-Hälle 1:288, 1:399, Tjöstelsröd 
1:1 och 1:37 som ägs av Uddevalla kommun samt Ljungs-Gunneröd 2:1, 
Skafteröd 1:3, Kärrstegen 1:1 och Skälläckeröd 1:46 som ägs av 
privatpersoner.  

Byggandet av den nya tillfartsvägen berör den privatägda fastigheten  
Ljungs-Hälle 1:308 som får förändrad tillfart till sin fastighet. 
Kommunen anlägger tillfarten som kommunal lokalgata.  

För byggandet av tillfartsvägen måste delar av de privatägda fastigheterna 
Ljungs-Gunneröd 2:1, Skafteröd 1:3 och Kärrstegen 1:1 förvärvas av 
Uddevalla kommun. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare 
angående fastighetsregleringar.  

Den del av huvudgatan som leder fram till Skarsjövallens entré berör 
fastigheten Tjöstelsröd 1:37 som ägs av Uddevalla kommun, men där 
tomträtt innehas av Ljungskile sportklubb, LSK. Kommunen har haft 
kontakt med representant för LSK angående detta.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning 
Avstyckning 
I dagsläget är avsikten från kommunen att sälja ett antal villatomter som 
avstyckade fastigheter för enskilt byggande. Från Tjöstelsröd 1:1 av-
styckas 46 villatomter som bostadsfastigheter. Illustrationslinjer på 
plankartan anger ungefärliga förslag på lämpliga tomtgränser, men exakt 
utformning av varje tomt bestäms av lantmäterimyndigheten i samråd 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Från Tjöstelsröd 1:1 möjliggör planen avstyckning av en tomt för för-
skola som även får innehålla skola, fritidshem, samlingslokaler etc. Om 
utbyggnad av förskola inte blir aktuell kan fastighet även avstyckas för en 
samlad exploatering för boende. Avstyckning begärs först när utbyggnad 
blir aktuell. 

I dagsläget har kommunen för avsikt att sälja de större kvarteren som till-
låter ”sammanbyggda eller friliggande”(e2) bostäder respektive ”sam-
manbyggda bostäder eller flerbostadshus”(e3) för samlad exploatering till 
olika exploatörer. Eftersom upplåtelse- och boendeform ännu inte slagits 
fast, kan samtliga eller delar av områdena komma att avyttras som en en-
het eller styckas i flera bostadsfastigheter för enskilt ägande. Planförsla-
get ger möjlighet till bildandet av ett flertal nya fastigheter inom dessa 
områden. Beroende på konjunktur och kostnadsläge kan områdena 
komma att byggas ut i etapper, vilket i så fall även kan innebära en etapp-
indelad fastighetsbildning. 

De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän 
plats. För kommunala VA-ledningar på kvartersmark kan utrymme upplåtas 
med ledningsrätt. För uppförande av transformatorstation och pumpstationer 
kan utrymme också upplåtas med ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut 
Den befintliga vägen, Skafterödsvägen, i västra delen av planområdet, är 
upplåten för gemensamhetsanläggningen Skafteröd ga:3 som förvaltas av 
Skafteröds samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen ska om-
prövas genom lantmäteriförrättning då del av nuvarande väg kommer att 
försvinna när ny gata byggs ut. 

Åsvägen, där planområdet ansluter i väster med ny huvudgata, ingår i 
Ljungs-Hälle ga:7.  Eventuellt krävs en omprövning även av ga:7. 

Den nuvarande Skarsjövägen ingår i gemensamhetsanläggningen 
Tjöstelsröd ga:1. Då det byggs gata, som blir allmän plats, fram till Skar-
sjövallen kommer gemensamhetsanläggningen att omprövas. 
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För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 
planområdet som t ex gästparkeringsytor och lekplatser kommer gemen-
samhetsanläggning/-ar att bildas enligt anläggningslagen. Efterföljande 
förvaltning av respektive anläggning verkställs genom bildandet av en 
samfällighetsförening. Kommunen ansöker om och bekostar inrättandet 
av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och lekplatser. Vid 
förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, an-
delstal, drift- och underhållsfrågor mm. 

Inom områden där en samlad exploatering genomförs bildas separata ge-
mensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde i fall där av-
styckning sker av bostäder. Anläggningarna bör i sådana fall omfatta bl a 
kvartersvägar, övriga gemensamma kör- och parkeringsytor, ev gemen-
samt garage/carport och sophus, gemensamma gångstråk samt lekplats. 
Förvaltning av ga-anläggningen bör ske genom en nybildad samfällig-
hetsförening.  

I de fall där grupphusbebyggelsen eller flerfamiljshusen blir föremål för 
bildandet av en bostadsrättsförening sker skötsel och underhåll av gemen-
samma anläggningar och ytor av respektive förening. 

Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. 

Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående de-
lägare, förvaltningsform mm bestäms vid lantmäteriförrättningen, vilket 
även kan innebära att föreslagna anläggningar delas i flera anläggningar 
beroende på t ex den nytta som varje fastighet kommer att ha i respektive 
anläggning. 

Den befintliga fastigheten, Skälläckeröd 1:46, har idag ett olokaliserat 
servitut för tillfartsväg över Tjöstelsröd 1:1. Skälläckeröd 1:46 ska erbju-
das markköp för väganslutning till den nya lokalgatan. Servitut för av-
loppsanläggning ska tas bort och ersättas med kommunalt avlopp.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna 
endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna ge-
nomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom 
förrättning. 
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Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Övriga  
kommentarer 

Ljungs-Hälle 1:288 Mindre del av fastigheten tas i an-
språk för utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Ljungs-Hälle 1:308 Fastigheten får ny tillfart. Ny tillfart 
blir kommunal gata som anläggs 
och underhålls av kommunen.  

Ny tillfart anläggs. Se kartan på 
nästa sida.  

Ljungs-Hälle 1:399 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata 

Kommunägd fastighet 

Skafteröd 1:3 Mindre del av fastigheten tas i an-
språk för utbyggnad av gata. Fas-
tighetsreglering ska ske. 

Privat fastighetsägare. Udde-
valla kommun får lösenrätt. 

Skafteröd 1:50 Servitut för vattentäkt i planerad 
tillfartsväg tas bort alternativt er-
sätts. 

Fastigheten har servitut för vat-
tentäkt (14-LJU-1037.1)  

Ljungs-Gunneröd 2:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata. Fastighetsre-
glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Belastas 
av servitut för kraftledningar. Ud-
devalla kommun får lösenrätt.  

Kärrstegen 1:1 Del av fastigheten tas i anspråk för 
utbyggnad av gata. Fastighetsre-
glering ska ske 

Privat fastighetsägare. Udde-
valla kommun får lösenrätt. 

Tjöstelsröd 1:1 All kvartersmark för bostäder av-
styckas från denna fastighet. En-
skilda tomter och större kvarter för 
samlad exploatering kommer att 
avstyckas och säljas. 

Kommunägd fastighet 

Skälläckeröd 1:46 Fastigheten har ett avskilt läge och 
får nya avstyckade fastigheter för 
enbostadshus direkt gränsande till 
fastigheten. Fastigheten kommer 
att ligga inom kommunalt verksam-
hetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Ny tillfart anläggs 
av kommunen. Möjlighet att köpa 
till mark. 

Fastigheten har servitut för väg, 
vattentäkt och trekammarbrunn 
vilka belastar Tjöstelsröd 1:1.  
Ny tillfart anläggs av kommunen. 
Fastigheten kan utökas, kommu-
nen erbjuder markköp. Se kartan 
på nästa sida. 

Tjöstelsröd 1:37 Tomträttsinnehavare Ljungskile 
Sportklubb (LSK) berörs genom att 
ny gata tar i anspråk mark. Tomt-
rättsavtal bör skrivas om och 
avgälden regleras. 

Kommunägd fastighet  
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Fastighetskonsekvenser kartor 

  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänt, plankostnader 
Planläggningen av området kommer ekonomiskt helt och hållet att belasta 
kommunen.  

Kostnadsfördelning mellan exploatör för kvarteren för samlad exploate-
ring och Uddevalla kommun regleras i markanvisningsavtal. Kostnader 
för VA-anslutning kommer att tas ut av kommunen enligt gällande VA-
taxa vid tidpunkt för anslutning. 

Planavgift 
Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Anläggningar 
Kostnader förenade med iordningställandet av anläggningar inom allmän 
platsmark såsom lokalvägar, vändplaner, trottoarer, gång- och cykelvä-
gar, och gatubelysning belastar kommunen. Kommunen bekostar även ut-
byggnad av lekplatser inom villakvarteren samt gästparkering inom kvar-
tersmark med beteckningen P. Iordningställandet av ovanstående ingår i 
tomtpriset för de nya tomterna. För fortsatt underhåll av allmän plats sva-
rar kommunen. Fortsatt drift av gästparkering samt lekplatser bekostas av 
samfällighetsföreningar. 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder utmed Skafterödsvägen. Kommunen ska även bekosta utbygg-
nad av ny tillfart till fastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och Skälläckeröd 
1:46. 

  

Skälläckeröd 1:46 får ny tillfart 
och kan utöka sin fastighet 

 

Ljungs-Hälle 1:308 får ny till-
fart 
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Utbyggnad av angöringsvägar och övriga körytor med belysning inom 
områden avsatta för gruppbebyggelse samt anläggandet av lekplatser, 
gångvägar och eventuella p-ytor inom dessa områden bekostas av exploa-
tören/fastighetsägaren. Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll 
för vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark belastar respek-
tive fastighetsägare. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt fastighetsäga-
ren (vid hyresrätt), nybildad samfällighetsförening (vid enskilt ägande) 
eller bostadsrättsförening (vid bostadsrätt). 

Kostnader för eventuella anläggningar och underhåll utöver ovanstående 
belastar den fastighetsägare inom vars gränser anläggningen är belägen. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Kostnader förenade med nyläggning av kommunala VA-ledningar och 
dagvattenanläggningar inom allmän plats liksom fortsatt underhåll och 
skötsel belastar Uddevalla Vatten AB.  

Vid försäljning av respektive tomt debiteras anläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges då gällande taxa. (Denna avgift ligger utanför själva 
tomtpriset). 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för vatten, spillvatten 
och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare. 

Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten utgör underlag vid pro-
jekteringen av området. 

Fastighetsbildning - lösenrätt 

För att möjliggöra utbyggnad av vägen måste kommunen lösa in mark 
från fastigheterna Ljungs-Gunneröd 2:1, Kärrstegen 1:1 samt Skafteröd 
1:3. Kommunens intention är att träffa överenskommelser med 
fastighetsägarna före antagandet av detaljplanen. 

Lagakraftvunnen plan ger kommunen rätt att lösa in mark. Inlösen av 
allmän plats ska ske enligt gällande ersättningsregler för allmän plats. 

Kostnader för fastighetsbildning i form av bl a avstyckning, ev fastighets-
regleringar och anläggningsförrättning belastar kommunen. 

Kostnader för ledningsrätt avseende kommunala vatten,- spillvatten- och 
dagvattenledningar belastar Uddevalla Vatten AB. 

Kostnader för eventuellt bildande av flera fastigheter inom kvarteren för 
samlad exploatering belastar fastighetsägaren. 
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Tele- och elnät, belysning 
Om detaljplanens genomförande medför att befintliga el- och teleanlägg-
ningar behöver flyttas inom planområdet eller skyddas under byggtiden 
ska kostnaderna belasta kommunen.  

Luftledning 10 kV ska markförläggas och ges en ny sträckning under bli-
vande gator genom planområdet. Luftledningar 40 kV behöver högre 
stolpar vilka ska byggas i brottsäkert utförande. 

Markförläggning respektive ombyggnad av stolpar bekostas av kommu-
nen. 

Inom planområdet förses samtliga vägar med belysning. Uppförandet av 
belysningen bekostas av kommunen. 

Framdragande av fiberkabel för datakommunikation bekostas av kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar, gång- och cykelvägar 
En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar, har utförts av ALP 
Markteknik. Förprojekteringen redovisas i ritningar daterade 2019-06-03, 
reviderade 2020-12-01. 

Förutom angivna vägområden och plushöjder så styrs detaljutformningen 
formellt inte av detaljplanen. Redovisade vägar och gångområden ska 
inte tolkas som angivna bredder utan utgör endast områden inom vilket 
respektive väg och gång- och cykelväg ska inrymmas. 

Tillfartsvägen, som ingår i planområdet, anläggs med en körbanebredd på 
6,0 meter, stödremsa 0,25 meter och en gång- och cykelbana på 3,0 meter 
med stödremsa 0,25 meter. Utefter vägen anläggs även ett dräneringsdike 
med 0,5 meters djup i anslutning till antingen körbana eller gc-bana. 
Ovan angivna vägbredd byggs för hela vägsträckan fram till Skarsjöval-
len. 

Huvudgatan genom planområdet byggs med 6 meter körbanebredd och 3 
meter gc-bana utmed södra/västra sidan av vägen. Mellan körbana och 
gc-bana utförs ett 4,5 meter brett svackdike. Stödremsor med bredd av 
0,25 meter tillkommer. 

Lokalgator inne i området föreslås utföras med 6 meters bredd där själva 
körbanan är 5 meter.  

Vändplanerna inom planområdet ges en radie på 9 meter plus 1,5 meter 
svepyta mot tomtmark, vilket gör det möjligt för såväl personbilar som 
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lastbilar, t ex sopbilar, att köra runt utan att behöva ”backvända”. Vänd-
planerna kan med fördel utformas med avvikande beläggning i mitten för 
att visuellt minska storleken. 

Vändplan för 15 meters boggiebuss ska utföras vid huvudgatan i anslut-
ning till Skarsjövallens entréområde. 

Två gång- och cykelvägsanslutningar knyter ihop huvudgatan genom 
planområdet med Skarsjövägen. Även dessa gång- och cykelvägar byggs 
ut till en bredd av ca 3 meter, exklusive stödremsor och ev dräneringsdi-
ken. En enkel gångstig med gångspång över Skälläckerödsbäcken kom-
mer att anläggas. 

Gator och vändytor inom områden avsatta för sammanbyggda bostäder 
eller flerbostadshus ska byggas ut till samma standard och körbanebred-
der som anges ovan för de mindre gatorna. Gator inom villakvarteren för-
ses inte med gångbana.  

Samtliga vägar inom planområdet toppbeläggs med asfalt och förses med 
belysning. 

Den befintliga vägen, Skälläckerödsvägen, som idag utgör tillfartsväg för 
fastigheten Skälläckeröd 1:46 inom planområdet, ligger delvis på kom-
munägd mark och delvis på fastigheten Skälläckeröd 1:58 som är privat-
ägd. Skälläckeröd 1:46 ska efter utbyggnad få ny tillfart från den nya 
lokalgatan. Skälläckerödsvägen ska på den nordvästliga delen inom plan-
området bli gång- och cykelväg och utföras med samma standard som öv-
riga gång- och cykelvägar inom planområdet.  

Tillfart för bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 1:308, vid västra delen av 
tillfartsvägen, ska byggas om till kommunal gata.  

Parkering 
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Minst 0,2 
besöksparkeringsplats ska finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå i ge-
mensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening. 

Inom områden för grupphusbebyggelse eller flerbostadshus bör parke-
ringsytorna ingå i gemensamhetsanläggningar för respektive grupphus-
område. 

Natur, grönytor 
Grönytorna inom planområdet avses endast iordningställas i de områden 
där gångstigar och lekplatser ska anläggas. 
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Inom allmän platsmark med beteckning NATUR som idag utgörs av 
skogsmark avses i princip nuvarande karaktär behållas. I skötseln av na-
turmarken omfattas även omhändertagandet av dagvatten 

Området kring den befintliga dammen kommer att iordningställas så att 
betingelserna för den större vattensalamandern förbättras samtidigt som 
området blir en tillgång för de som bor i området. Ett särskilt åtgärdspro-
gram redovisas i -”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd”, Claes Andrén, Nature, daterad 2014-03-04. Hur områ-
det ska behandlas före, under och efter byggtiden har förtydligats i rap-
porterna ”Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande sala-
manderdamm med omgivande område; Skyddsåtgärder, Skötselplan, 
Uppföljning”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 
2019-04-20. 

Vatten, spillvatten, dagvatten 
En förprojektering av VA-anläggningar har tagits fram som underlag för 
detaljplanen. Förprojekteringen har utförts av ALP Markteknik och är da-
terad 2019-06-03. Även dagvattenutredning, daterad 2019-08-16, har ut-
förts av ALP Markteknik. 

Utbyggnad, inom allmän plats, av ledningsnät för vatten, spillvatten och dag-
vatten utförs av Uddevalla Vatten AB om inget annat överenskommes. All 
bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det nya kommunala 
ledningsnätet. Kommunens verksamhetsområde utvidgas till att inkludera 
planområdet. 

En del av dagvattnet från mellersta och södra delen av planområdet av-
leds till den befintliga dammen inom allmän plats NATUR. Med hänsyn 
till dammens betydelse som livsmiljö för den större vattensalamandern är 
det av stor betydelse att inget förorenat dagvatten leds till dammen.  

I plankartan under rubriken UPPLYSNINGAR anges att ”Dagvattenhan-
tering ska ske i enlighet med Uddevalla kommuns policy för dagvatten-
hantering samt i enlighet med ”Dagvattenutredning Skarsjövallen, 
Ljungskile”, ALP Markteknik, 2019-08-16.  

Geoteknik 
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i ”Geotekniskt PM – Underlag för de-
taljplan” daterad 2008-03-25, samt i ”Rapport, Geoteknisk undersökning, 
Rgeo” daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En komplette-
rande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport 
”Område vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, daterad 
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2011-10-25. 

Efter utställningen har kompletterande stabilitetsberäkningar utförts vil-
ket redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, 
Tjöstelsröd 1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, date-
rad 2015-12-10 rev. 2020-11-23. Undersökningarna redovisas i ”Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2019-11-22.  

Vid detaljprojektering ansvarar respektive fastighetsägare för att lokalsta-
biliteten kontrolleras om nivåerna inom tomtmark förändras. 

Lekplatser 
Uddevalla kommun genomför utbyggnaden av föreslagna lekplatser inom 
kvartersmark inom delar av planområdet där tomter ska avstyckas. Däref-
ter överlämnas dessa till nybildad samfällighetsförening. 

Inom område för gruppbebyggelse genomför respektive fastighetsägare 
utbyggnaden av eventuell lekplats/-er. Dessa ska inrymma lekredskap 
som bl a gungor, bänkar och sandlåda m m som får anses tillhöra en när-
lekplats. 

Radon 
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Bullerskydd 
I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen genomföra och 
bekosta de bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för 
buller vid bostäder utmed Skafterödsvägen. 

Brand 
Placering av brandpost/er ska ske i samråd med Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän inom kommunen. Ansvaret för att utbyggnad av brandpos-
ter och släckvattensystem åvilar Uddevalla Vatten AB. 

Framkomligheten med brandfordon har beaktats vid planläggningen. 

El och tele 
Uddevalla Energi AB har en 10 kV- ledning som korsar den nya tillfarts-
vägen i västra delen av planområdet. Ledningen kommer att kablifieras 
och ges ny sträckning genom planområdet. 

Parallellt med 10kV-ledningen går en 40 kV-ledning. Stolparna på ömse 
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sidor luftledningarna kommer att byggas om. 

Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av el- och telekablar och 
eventuella andra el- och teleanläggningar innan schaktningsarbeten på-
börjas. Exploatören sköter kontakten såvida arbetet berör exploatörsan-
läggningar, i annat fall tas kontakt av berörd fastighetsägare. 

Vattenfall AB har inte framfört synpunkter på föreslagna lägen för nya 
transformatorstationer. 

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i 
kommunen. 

Återvinningsbart material som hårdplast, metall, glas m m transporteras 
genom respektive boendes omsorg till någon av kommunens återvin-
ningsgårdar. Närmaste återvinningsstation finns idag vid Skafterödsvä-
gen. 

Grovsopor lämnas vid Aröds återvinningscentral nära gamla väg E6. 

Tekniska utredningar 
Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska 
utredningar som är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och 
anläggningar inom planområdet. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist, Linda 
Hansson och Elisabet Fjellman. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Elisabet Fjellman 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
 



   2020-11-18 

 

Till LST 

 

Bostadsområde vid Skarsjövallen  
Tidplan för detaljplanen och exploateringen 

samt VA-åtgärder i Ljungskile   

 

Allmänt 

 

De VA-åtgärder som ska göras i Ljungskile tätort är en förutsättning för 

att få tillräcklig VA-kapacitet till det nya bostadsområdet (Max 270 nya 

bostäder) Även utan exploateringen är åtgärderna i spillvattennätet till 

stor nytta, bl a genom att ”pumparbetet” i överföringsledningen minskar. 

Åtgärderna är mycket viktiga för miljön genom att risken för bräddning i 

pumpstationerna minskar drastiskt. Se Västvattens yttrande över 

detaljplanen, 2020-03-16. 

 

Tidplan 

 

2020 Kv 3 o 4: Västvatten utreder problem och åtgärder i Ljungskile    

2020 Kv 4: Västvatten lägger in Ljungskile-åtgärder i Uddevalla Vattens 

budget för 2022 

 

2021 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder i Ljungskile    

2021 Kv 4: Västvatten lägger in Ljungskile-åtgärder i Uddevalla Vattens 

budget för 2023 o 2024 

 

2021 Kv 1: Detaljplanen antas av KF  

2021 Kv 4: Detaljplanens antagande beräknas få laga kraft 

 

2022 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 

2022 Kv 1 o 2: Upphandling av detaljprojektering av vägar och VA i 

bostadsområdet. 

 

2022 Kv 3 o 4: Detaljprojektering av vägar och VA i bostadsområdet 

 

2023 Kv 1-4:  Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 

2023 Kv 1 o 2: Detaljprojektering av vägar och VA i bostadsområdet 

 

2023 Kv 3 o 4: Upphandling av entreprenör för vägar och VA i 

bostadsområdet ( inkl eventuellt överklagande) 

 

2024 Kv 1- 4: Västvatten utreder problem och åtgärder samt utför 

åtgärder i Ljungskile 

 



2024 Kv 4: Ljungskiles spillvatten-system är åtgärdat i sådan grad att det 

därmed finns kapacitet bl a för hela det nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen.  

 

2024 Kv 1- 4: Vägar och VA byggs i det nya bostadsområdet.  

Byggandet av den nya tillfartsgatan från Åsvägen blir tidsödande och 

borde om möjligt påbörjas tidigare. En förutsättning för allt byggande är 

att detaljplanens antagande har fått laga kraft. 

 

2025 Kv 1- 2: Vägar och VA byggs i det nya bostadsområdet 

 

2025 Kv 3: Byggstart för nya bostäder 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2031 Kv 4: Detaljplanens genomförandetid upphör 10 år efter laga kraft, 

Detaljplanen gäller till fullo även därefter (Ända tills den eventuellt  

skulle upphävas eller ändras) 

 

 

 

Mats Windmark 







 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 513 Dnr SBN 2020/00711  

Information. Tjöstelsröd 1:1. Beslut om antagande av detaljplan 

Sammanfattning 

Planarkitekt, Mats Windmark informerar nämnden om detaljplanearbetet gällande 

Tjöstelsröd 1:1. Planen har varit uppe i nämnden för beslut om samråd och granskning 

och arbetet är nu i sin slutfas vilket innebär att den kommer att lyftas till nämnden i 

början av 2021 för antagande.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 
Vid protokollet 

Malin Witt 

 

Justerat 2020-12-21 

Henrik Sundström 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-21 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2020-12-22 till 

Samhällsbyggnad 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 
Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
  
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 
informationer.  
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-02-11 § 3 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-02-15, ny version  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 
  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020. 
  
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 
Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
  
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 
informationer.  
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 
 
På beredningens initiativ kommer ett tillägg i verksamhetsberättelsen att göras om. 
Tillägget ska förtydliga att redovisning av medborgarförslag görs med ett års 
eftersläpning och att redovisning av 2019 års medborgarförslag sker i en separat 
handling under 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-01-26 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020 
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Handläggare 

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

 

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 
demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
 
Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 
informationer.  
2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  
Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 
Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-01-26 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Sebastian Johansson 
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Kommunledningskontoret 

 
 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 
0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Ny version Verksamhetsberättelse 2020 för 

demokratiberedningen, med tillägg om uppföljning av 

medborgarförslag 
Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 
samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 
samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 
Samrådsorganen är avsedda att stärka de specifika målgruppernas inflytande men är 
också forum för ömsesidig information mellan kommunen och målgrupperna som 
representeras i de tre forumen. Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för 
Uddevalla kommuns demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt. Beredningens 
ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt.  
Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 
demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 
fr.o.m. 2021. 
 
Ledamöter demokratiberedningen 2020: 
Elving Andersson, (C), ordförande 
Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 
Fredrik Södersten (M) 
Ralph Steen (L) 
Martin Pettersson (SD) 
Sharif Baseey (S) 
Joceline Haddad (KD) 
 
Beredningen har haft sju möten under året.  
 
Följande beslutsärenden har beredningen behandlat under året: 
KS 2020/00067 Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 
KS 2020/00114 Demokratipriset 
KS 2019/00670 Remiss från kommunstyrelsen angående övergripande plan Integration 
2030 
KS 2020/00493 Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt förfrågan om 
mötesadministrativt stöd 
KS 2020/00592 Bestämmande av sammanträdesdagar för demokratiberedningen 2021 
KS 2020/00615 Medborgardialog om boende och trygghet (planerad aktivitet som fick 
ställas in p.g.a. pandemin)  
KS 2020/00683 Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande på 
distans 
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Övriga beslut: 
att sända kommunledningskontorets skrivelse Påminnelse om Systematiskt arbetssätt 
med medborgardialog till nämnderna tillsammans med Handbok Medborgardialog som 
en påminnelse om tidigare beslut 2018-06-13. 
att utse Annette Jonasson till kommunens representant i SKR:s nätverk för att utveckla 
medborgarbudget, i väntan på att ordinarie demokratiutvecklare är på plats. 
 
Följande informationer har behandlats under året:  

 Rapport om medborgardialog kring vision för stadsutveckling 
 Rapport om dialoger kring ridanläggning i Uddevalla kommun 
 Status Ungdomsfullmäktige 
 Information om medborgarbudget i Göteborgs stad 
 Information om demokratipriset 2020 
 Information om förvaltningsområdet för finska språket förslag till nya riktlinjer 

för arbetet med de nationella minoriteterna 
 Planering politikertorg under nationaldagsfirandet den 6 juni 
 Diskussion om de kommunala råden, utvärdering, med mera 
 Diskussion om medborgarförslag inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Information om utvärdering Medborgarbudget för att stoppa segregationen 
 Information om antagna principer för medborgardialog 
 Information om utökning av antalet ledamöter i demokratiberedningen 
 Rapport från webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
 Uppmärksammande av att lagen om nationella minoriteter fyller 20 år 
 2020/00614 Summering av betänkandet om det demokratiska samtalet 
 2019/00186 Information från SKR:s nätverk för medborgarbudget 
 Summering av SCB:s seminarium "Demokratidagen - pandemins effekter på 

demokratin" den 9 oktober 2020 
 Rapport från kommunfullmäktiges presidiums besök hos ungdomsfullmäktige 
 KS 2020/00681 Återrapport om nämndernas planer för nya medborgardialoger 
 2020/00755 Information om rapport från SKR om avhopp från politiska uppdrag 

helt eller delvis på grund av hot och hat samt verktyg för riskbedömning och 
möjliga åtgärder 

 Presentation av kommunens nya demokratiutvecklare 
 
Demokratipriset 
Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en 
enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 
värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 
diskriminering i Uddevalla. Priset kan inte tilldelas verksamheter inom 
kommunkoncernen. Nomineringen för 2020 års pris har varit öppen för allmänheten 
mellan 1 januari och 15 april, och har annonserats i lokalmedia, sociala medier och på 
kommunens webbsida. Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en 
prissumma på 10 000 kronor. Kommunfullmäktiges demokratiberedning utgör jury. 
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2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom. Priset 
delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 
 
SKR:s nätverk för medborgarbudget  
Kommunstyrelsen beslöt 2019-02-27 att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s nätverk 
för medborgarbudget 2019–2022. Målet är att kommuner prövar och utvecklar 
medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år och att efter avslutat projekt kan 
visa på goda exempel på medborgarbudget. SKR:s modell bygger på den modell som 
internationell forskning och erfarenheter visat vara mest framgångsrik och modellen 
bygger på sju steg. 
Under denna period av tre år bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre 
gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där kommunerna 
utvecklar modellen tillsammans med deltagande i nätverket. SKR ger stöd i processen. 
Uddevalla har deltagit med medborgarbudget inom aktivitet för att bryta segregationen 
– ”Tillsammans mot segregation”. För att få hjälp att komma vidare på bästa sätt med 
nästa område, så är SKR inbokad att delta på beredningens möte i februari 2021. 
 
Medborgarförslag 
Uppföljning av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning, eftersom de hanteras 
av kommunfullmäktige eller utsedd nämnd inom ett år från det att de har inkommit. Det 
betyder att de 93 medborgarförslag som inkommit under 2020 kommer att följas upp 
under 2022. Uppföljningen av de 100 medborgarförslag som inkom under 2019, 
kommer att redovisas i egen handling under 2021.    
 
Reflektioner från ledamöterna om året 2020: 
Pandemin 
- Pandemin har påverkat flera inplanerade aktiviteter som fått ställas in så som; 
medborgardialog kring ämnet Boende och Trygghet (område inom nya Plan Integration 
2030), uppmärksammandet av minoritetslagstiftningen 20 år, deltagande vid ”Häng på 
hamngatan” och Nationaldagsfirandet. 
- Pandemin har tvingat till digitala möten som också varit en styrka i vissa fall. Det har 
inneburit att politiker kunnat medverka på fler möten, då restiderna inte längre finns. 
- Pandemin kommer att bli långvarig och behovet av att föra dialog med 
kommuninvånarna kvarstår, vilket kommer att tvinga fram andra och nya sätt att mötas 
och samtala. 
- År 2020 får ses som ett ”mellanår” och de planeringar som gjorts under 2020 kan 
förhoppningsvis genomföras under 2021 i stället. 
Övrigt 
- Stor kraft har lagts på nytt reglemente för Ungdomsfullmäktige och igångsättning av 
det samma. 
- Beredningens uppmärksammande av kommunens antagna systematiska arbetssätt av 
medborgardialog, har inneburit att en översyn från samtliga nämnder genomförts utifrån 
uppsiktsplikten, vilket varit positivt. 
- Har kunnat medverka i SKR:s nätverk kring medborgarbudget, som genomförts i 
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digital form. 
- Hackigt på tjänstemannasidan. Bra lösning med en vikarierande utvecklare i väntan på 
nyrekrytering. 
 
 
Annette Jonasson, utvecklare kommunledningskontoret               2020-01-26,  

   med tillägg 2020-02-15 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr KS 2021/00090  

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 
Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat 
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 
 
Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 
totala budgetramen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna underlaget till budgetdialog 2022-2024.      
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonom Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
Micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2022-2024 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat 
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 
 
Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 
totala budgetramen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna underlaget till budgetdialog 2022-2024.      
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2022-2024. I underlaget framgår resultat  
2018-2020, budget och prognos för 2021, samt underlag inför kommande planperiod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(5) 

2021-03-09 Dnr KS 2021/00090 

  
 

 

 

 
Resultat 2018-2020 

  Budgetavvikelse per år (belopp i mkr) 

 2018 2019 2020 

Kommunfullmäktige -0,3 0,1 0,4 

Revisorerna 0,0 0,2 0,5 

Överförmyndaren 0,8 0,2 0,7 

Vänortskommittén -0,2 0,1 0,4 

SUMMA 0,4 0,7 2,0 
 
Resultatet för 2018 uppgick till 0,4 mkr. Överförmyndaren redovisade ett överskott 
genom att en ökad andel arvoden betalades av huvudmannen. Överskottet begränsades 
dock av negativa avvikelser för kommunfullmäktige och vänortskommittén.  
 
För 2019 visades en budgetavvikelse på 0,7 mkr. Budgetavvikelsen för 
kommunfullmäktige var bland annat en följd av uteblivna kostnader för 
ungdomsfullmäktige. Det positiva resultatet för revisorerna var en följd av att det inte 
genomfördes någon fördjupad granskning. Överförmyndarens positiva resultat berodde 
på lägre kostnad för köpt administrativ tjänst från kontoret Samverkande 
överförmyndare och för vänortskommittén blev det lägre ekonomiskt utfall för 
ungdomsutbytet.  
 
Resultatet för 2020 uppgick till 2,0 mkr. Den främsta orsaken var lägre kostnader för 
arvoden för samtliga verksamheter. Covid-19 medförde lägre kostnader för resor, främst 
vad gäller vänortskommittén. Inom vänortskommitténs verksamhet blev det heller inga 
utbyten på grund av pandemin.  Kostnaden för revision blev lägre än avsatt budget. För 
överförmyndarens del uppvisades en positiv budgetavvikelse för administrationen via 
kontoret Samverkande överförmyndare. 
 

Budget 2021 

Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges budget uppgår till 3,1 mkr och omfattar kostnader för arvoden 
och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, 
annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även kostnader för 
kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 
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demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige har startat 
under 2020 och beräknas ha 6 sammanträden under 2021. Det har avsatts budgetmedel 
för införande av ett närvaro- och voteringssystem. Systemet ska upphandlas under år 
2021 och vara i drift från och med år 2022. Kostnaden för det nya systemet inryms inom 
kommunfullmäktiges utökade budgetram. Dessutom förväntas ökade lokalkostnader för 
kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av Covid-19.  
 
Kommunens revisorer 
Budgeten på 2,1 mkr för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt 
biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster 
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning.  Revisorerna sammanträder en 
gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs även 
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som 
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala 
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och 
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.   
 
Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget uppgår till cirka 6,3 mkr och avser främst av arvoden samt 
omkostnader för överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som 
kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning 
utifrån tidigare år. Under året har en jämförelse vad gäller arvodesnivåer skett. 
Överförmyndaren kan konstatera att Uddevalla kommuns nivåer ligger på en nivå som 
innebär att några sänkningar inte är aktuella. En sänkning skulle innebära svårigheter att 
rekrytera ställföreträdare. Det har gjorts en jämförelse vad gäller personaltätheten för 
överförmyndarkontoret. Samverkande överförmyndare har en personaltäthet som är 
lägre jämfört med riket.  
 
Vänortskommittén 
Budgeten för Vänortskommittén består av kostnader för arvoden till ledamöter i 
kommittén. En stor del är ungdomsutbyten. I budgeten finns avsatta medel för andra 
utbyten t.ex. för föreningar och kontakter mellan politiker och tjänstepersoner. 
Budgeten för kommittén uppgår till cirka 0,5 mkr. 
 
Prognostiserat resultat 2021 
Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk avvikelse för året. Den 
totala prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr. Överskottet beror på lägre 
kostnader för vänortskommitténs verksamhet på grund av pandemin. Dels blir det en 
digital vänortskonferens, dels blir det inget fysiskt elevutbyte med Japan eller norden. 
Det kommer dock göras satsning på bokprojekt för ungdomar och det planeras för andra 
digitala aktiviteter.  
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Underlag till budget 2022-2024 

Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2022-2024 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Då det inte finns utrymme för några ökade 
kommunbidrag får eventuella tillkommande eller ökade kostnader hanteras inom den 
totala budgetramen.    
 

Kommunfullmäktige  
Under 2021 görs upphandling av tjänsten för webb-sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden, tjänsten ska även omfatta närvaro- och voteringssystem. Dessutom finns 
det numera lagkrav på textning av de fullmäktigemöten som finns på webben. Det nya 
systemet ska vara igång från och med januari 2022.   
 

Kommunens revisorer 
Utöver fördjupade granskningar kommer man fortsätta att arbeta intensivt med den 
grundläggande granskningen, där revisionen har täta dialogträffar med nämnder och 
styrelser. Revisionen har även uppdateringsmöten med verksamhetsföreträdare kring 
strategiska utvecklingsfrågor inom kommunen. Från och med 2021 revideras 
arbetsordningen för kommunens revisorer, där presidiet kommer bestå utav 3 personer. 
 

Överförmyndaren 
Behovet av ställföreträdare kvarstår trots nya regler om anhörigbehörighet och 
framtidsfullmakt. Under 2020 och 2021 har ett nytt ärendehanteringssystem 
implementerats på överförmyndarkontoret. Syftet med införandet är att ge 
förutsättningar för en effektivare ärendehantering som i förlängningen kan medföra 
minskade personalkostnader. De arvoden som utbetalas till ställföreträdarna är beroende 
av huvudmannens ekonomiska situation.  
 

Vänortskommittén 
Vänortskommitténs arbete är en del i Uddevallas internationella arbete med 
omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och kontaktskapande. För 2022 har 
vänortskommittén ambitionen att förnya och upparbeta kontakterna med North Ayshire 
i Skottland samt Jôhvi i Estland. 
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Kontakterna med Japan utvecklas och budgeten för ungdomsutbyte behöver ökas. För 
ungdomar som deltar i verksamheten betyder det nya kontakter. Det betyder också att 
man får en större förståelse för hur man lever i andra länder och man kan se på sitt eget 
liv och samhälle med nya referenspunkter. Framöver kommer flera jubileer vilket kan 
resultera i ökade kostnader. Eventuellt ökade kostnader får hanteras inom den totala 
ramen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Micaela Fondin 
Kommundirektör Ekonom 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Funktionsbrevlåda ekonomirapportering 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr KS 2021/00109  

Upphävande av Riktlinjer för Hot och våld  
Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  
  
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 
  
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 7 
Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00109  

Hävning av Riktlinjer för Hot och våld  
Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  
  
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 
  
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
  
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-03-08 
Ingemar Samuelsson, Paula Berger 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-09 
Annika Thorström 
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Handläggare 

Hr-partner Cecilia Ekström 
Telefon 0522-69 60 03 
cecilia.ekstrom@uddevalla.se 

 

Hävning av Riktlinjer för Hot och våld  

Sammanfattning 

Varje arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2) förebygga risker för att hot eller våld ska uppstå. Detta 
arbete ska bedrivas utifrån verksamhetens specifika risker.  
 
Särskilda rutiner skall finnas för säkerhetsarbetet och de skall vara kända av alla 
arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Varje verksamhet skall ha en rutin som 
bygger på en riskbedömning gjord för den specifika verksamheten.  
 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun är ett styrande dokument som är tänkt 
att ge ett stöd när verksamheterna tar fram sina specifika rutiner. Ett sådant stöd bör 
kunna vara flexibelt utifrån omvärldens förändringar och organisationens behov. 
 
Arbetet med att förebygga hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som styrs av Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö. 
 
Förslaget innebär att rådande riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun, Dnr: 
2015/322 antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106, upphävs. 
 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö Dnr: KS 2020/00657 antagen 2020-12-09 § 288, 
kompletteras med verksamhetsspecifika rutiner för att förebygga hot och våld.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 
Riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva riktlinjer för hot och våld i Uddevalla kommun 
 
 
 
Peter Larsson Cecilia Ekström 
Kommundirektör Hr-partner 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD I UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige 11 maj 2016, § 106 
 
Inledning 
Det är viktigt att medarbetare som har sin anställning inom Uddevalla kommun, kan 
vistas i en arbetsmiljö som så långt som möjligt minimerar riskerna för hot, våld och 
andra incidenter. Medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete och kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten tillfredsställande sätt. Uddevalla 
kommun som arbetsgivare accepterar inte att någon anställd utsätts för hot eller våld i 
någon form.  
 
Riktlinjernas ramverk 
Riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun är det övergripande dokument som 
gäller för samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ansvar för att utreda de risker för 
hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Det är viktigt att göra en 
bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i sin helhet och för 
enskilda arbetssituationer. De rutiner och åtgärder som arbetas fram ska komplettera 
detta dokument som bilagor alternativt handlingsplaner. 
 
Uddevalla kommun är inte juridiskt sett arbetsgivare för politikerna. Den politiker 
som utsatts för hot eller våld, ska vända sig till sitt politiska parti för stöd eller 
samtalshjälp. De politiska partierna är välkomna att ta del av rutiner, checklistor eller 
annan information som finns för kommunens medarbetare.  
 
Målsättning 
Uddevalla kommuns målsättning är att:  
 
• så långt det är möjligt förebygga att medarbetare utsätts för hot eller 
våld som är arbetsrelaterat 
 
 • alla medarbetare inkl. inhyrd personal, ska veta var och i vilket sammanhang det 
kan finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår 
 
 • alla medarbetare inkl. inhyrd personal ska känna till de rutiner och åtgärder som 
ska vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en hot eller våldsituation 
 
Definition av begrepp 
Våld 
Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså 
ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande av 
föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon. 
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Hot om Våld 
En person uppträder hotfullt i tal eller i skrift och framkallar rädsla hos den hotade 
för hans/hennes egen eller annans t ex anhörigs person. 
 
Arbetsskada 
En fysisk eller psykisk skada till följd av en händelse inträffad under arbetets gång. 
 
Tillbud 
En händelse som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall bland 
medarbetare. Vid tillbud uppkommer aldrig någon personskada. 
 
Ansvar 
Chefer 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöansvaret åligger respektive chef enligt Uddevalla kommuns gällande 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsgivaren ska utreda vilka risker det finns för 
hot och våld, genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att anställda 
utsätts för hot eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna. Arbetsgivaren 
ska dessutom se till att det finns erforderlig larmutrustning och att det finns 
fastställda rutiner för hur en situation om hot- eller våldssituation ska hanteras. 
 
Medarbetare 
Medarbetare inom Uddevalla kommun ska vara risk- och säkerhetsmedvetna och 
följa de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. De ska delta i arbetsplatsträffar 
och rapportera avvikelser/risker samt i dialog med chef delta i erbjudna utbildningar. 
 

Skyddsombud 
Skyddsombudet ska bevaka arbetsmiljön inom sitt skyddsområde men har inte det 
yttersta ansvaret för den. Chefer, medarbetare och skyddsombud ska samverka för att 
skapa en säker och god arbetsmiljö.  
 
HR-enheten 
Genom att kontakta förvaltningens HR-partner kan förvaltning och chefer få 
rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. 
 
Säkerhetschef 
Kan ge stöd och rådgivning till förvaltning och chefer i säkerhetsfrågor. Ska alltid 
kontaktas då en händelse har eller kan tänkas komma att påverka säkerheten. 
 
Företagshälsovården 
Kan erbjuda förvaltningarna och cheferna expertkompetens inom 
arbetsmiljöområdet. 
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Förebyggande åtgärder  
Arbetsgivaren ska genom att systematiskt undersöka arbetsmiljön minimera och 
förebygga riskerna för att arbetstagare utsätts för hot och våld. 
Respektive chef ansvarar för: 

medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap inför eventuella hot eller 
våldssituationer 

att nyanställda, vikarier, timanställda, studerande och inhyrd personal får 
information om eventuella risker, rutiner samt en introduktion till arbetsplatsen 

 att bemanna så att säkerhet kan tillgodoses 

att göra riskanalyser för de arbeten och aktiviteter som medarbetare utför 
eller kommer att utföra 

 att beakta risker vid ensamarbete 

att särskilt beakta de arbetsuppgifter som utförs av minderårig 

 att riskbedömning och vid behov handlingsplan avseende hot och våld görs minst 
en gång per år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklista finns att 
tillgå i dokumentet ”Rekommendationer och checklistor för personsäkerhet”, se 
intranät. 

 att riskbedömning och vid behov handlingsplan görs vid ny verksamhet, nya 
lokaler eller andra förändringar som kan påverka säkerheten 

 att riskbedömning och handlingsplan behandlas på APT och i samverkansgrupper 
enligt 
gällande samverkansavtal 

 att samtliga tillbud och arbetsskador alltid dokumenteras, rapporteras och utreds 
enligt gällande rutiner, se kommunens intranät 

att en medarbetare som utsatts för en hot- eller våldsituation snabbt får hjälp och 
stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada 
  att kontakta Säkerhetschefen vid allvarlig incident. 
 
 
Vid en akut händelse 
Närmaste chef ska alltid utreda, åtgärda och följa upp händelsen. 
Ingen händelse är den andra helt lik men det finns dock några punkter att tänka på när 
arbetsplatsen utarbetar sin handlingsplan. 
 
 Respektive chef ansvarar för: 

 att en medarbetare som har utsatts för en allvarlig hot eller våldsituation blir 
avlöst från sina arbetsuppgifter samt får det stöd som kan behövas. Nödvändiga 
kontakter tas ex. med anhöriga, sjukvård, Säkerhetschef och företagshälsovård. 
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 att samla och informera berörda medarbetare om vad som har inträffat 

 att både den drabbade och arbetsgruppen får prata igenom det som har hänt.    
Företagshälsovården kan hjälpa till med akut krisstöd. 

 om någon blivit inblandad i händelsen, såsom besökare tas dessa om hand på 
lämpligt sätt. 
Även i detta fall är det lämpligt att samla berörda personer i ett gemensamt utrymme 
och ge 
den information som finns och ge samtliga en möjlighet att beskriva hur de upplevt 
situationen. 

 att dokumentera, rapportera och utreda händelsen. Rutiner för anmälan av tillbud 
och arbetsskador finns på intranätet. 

 kontakta vid behov Säkerhetschefen och gör en skriftlig anmälan av arbetsskada 
eller allvarlig arbetsskada/ tillbud till Arbetsmiljöverket 

 inför en eventuell rättegång ska arbetstagare ges möjlighet till genomgång av 
rättegångsförfarandet via Kommunjurist eller annan expert. Vid en eventuell 
rättegång bör den drabbade arbetstagaren få sällskap av annan person t ex 
arbetsledare, arbetskamrat eller facklig representant.  

 att vid större olyckor och katastrofer kontakta Uddevalla kommuns POSOM-
grupp (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). Vid behov kan säkerhetschef 
aktivera Uddevalla kommuns interna stödgrupp. 
 
 
Bilagor till Riktlinjer: Hot och våld: 
 

1. Checklista hot och våld 
 

Blankett för riskbedömning o 
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Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2020/00657 
Antagen av:  Beslutsinstans, [tex Kommunfullmäktige] 
Antagen: 2020-12-09 § 288 
Dokumentansvarig:  Arbetsmiljöstrateg, Personalavdelningen, Kommunledningskontoret 
Senast reviderad:  

 

 
 
Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 

 
Ansvar för arbetsmiljön 
De folkvalda politikerna i kommunen är ytterst ansvarig arbetsgivare, vilket 
inkluderar att skapa en god arbetsmiljö. I praktiken är det tjänstemän som bedriver 
det operativa arbetet. För att det ska bli tydligt vad som förväntas ska en 
uppgiftsfördelning göras. 
 
Alla chefer förväntas driva arbetsmiljöarbetet för att förebygga olyckor och ohälsa 
samt skapa en god arbetsmiljö enligt tilldelad uppgiftsfördelning. 
Alla medarbetare förväntas vara delaktiga i arbetet med att förbättra arbetsmiljön 
samt följa rutiner eller instruktioner för att förebygga olyckor och ohälsa. Om en 
medarbetare upptäcker ett problem i arbetsmiljön ska chefen uppmärksammas och 
en dialog föras om möjliga orsaker och åtgärder.  
  
Vissa medarbetare, exempelvis slöjdlärare, kan bli tilldelad en uppgiftsfördelning 
och förväntas driva arbetsmiljöarbetet inom ett begränsat område.  
 
Skyddsombud är valda ombud för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, 
gällande arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud och arbetsgivare ska samarbeta i 
arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud har vissa rättigheter att agera inom 
arbetsmiljöarbetet som andra medarbetare inte har. Elevskyddsombud är elevers 
ombud och ska involveras i arbetsmiljöarbetet på samma sätt. Det är 
arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö. 
 
Samordningsansvar 
När två eller flera verksamheter samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de 
samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Dessutom är var och en av dem 
skyldig att se till att inte deras verksamhet eller anordningar på arbetsstället 
utsätter någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I Uddevalla kommun arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär 
att det ska vara en del av vår dagliga drift. Arbetsmiljön tas regelbundet upp på 
APT eller personalmöten. Den årliga uppföljningen säkerställer att vi arbetar med 
alla delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Det operativa arbetet med att driva arbetsmiljöarbetet ska tilldelas enligt en 
uppgiftsfördelning. Delaktighet innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas av 
chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Chefer och skyddsombud 
ska ha tillräcklig kompetens om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Medarbetare ska 
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ha tillräcklig kompetens för att i sitt arbete förebygga risker för olyckor och 
ohälsa. 
 
I arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska arbetsmiljömål och riskbedömningar 
göras. Dessa initieras av undersökning av arbetsmiljön, utredning av olycka, 
ohälsa och tillbud, verksamhetsförändringar eller undersökning av särbehandling. 
Åtgärder ska tas fram och läggas i en handlingsplan. Åtgärderna ska sedan följas 
upp för att kontrollera att de har förbättrat arbetsmiljön. 
 

 
 
 
Främjande och förebyggande arbete 
Arbetsmiljön ska förbättras genom att främja en god arbetsmiljö samt förebygga 
risker för olyckor och ohälsa. Stort fokus ska ligga på det främjande perspektivet 
och arbetsmiljömålen ska ha en hälsofrämjande inriktning. 
 
Arbetsmiljön kan delas in i delarna fysiska, digitala, organisatoriska och sociala 
förhållanden. Alla arbetsmiljöförhållanden ska ingå i förbättringsarbetet. Hur de 
olika delarna påverkar varandra är en viktig del av analysarbetet. 
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Arbetsmiljön ska beaktas och riskbedömningar ska göras inför beslut i 
verksamheten, vid upphandling och inköp av inredning, verktyg, utrustning och 
IT-lösningar samt vid nybyggnationer, underhåll av lokal och inhyrning av lokal. 
 
Rehabiliterande arbete 
Närmsta chef ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och följer 
Uddevalla kommuns process för rehabilitering, när en medarbetare har blivit 
sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven. Målet är i första hand att 
medarbetaren ska kunna återgå till ordinarie arbete och anpassningar kan behöva 
göras för att underlätta återgång i arbete, med hänsyn till medarbetarens behov 
och förutsättningar i verksamheten. Om det inte är möjligt med återgång i 
ordinarie arbete avslutas rehabiliteringen. 
 
Medarbetaren ska delta i sin egen rehabilitering, vilket innebär att ge den 
information till arbetsgivaren som behövs i rehabiliteringsarbetet, delta i möten 
och aktivt pröva olika möjligheter att återgå i arbete.  
 
En inkluderande arbetsplats fri från särbehandling  
I Uddevalla kommun arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig välkomna 
och vi bemöter varandra med öppenhet, respekt och professionalitet. Uddevalla 
kommun accepterar inte förekomst av kränkande särbehandling eller trakasserier 
och risker för detta ska förebyggas genom aktiva åtgärder. I de fall då det ändå 
förekommer ska det hanteras skyndsamt samt följas upp.  
 
Dokumentation 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras i tillgängliga IT-system. 
Rutiner ska finnas för att beskriva hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken. 
Rutiner eller instruktioner ska finnas för att beskriva hur medarbetare får den 
kompetens som behövs för att förebygga risker i arbetet samt för att stödja 
medarbetare i det dagliga arbetet att förebygga risker. Rutiner och instruktioner 
ska vara kända bland medarbetarna.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KS 2021/00149  

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, 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 nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 
kallad Hälle 2. Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 
plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 
  
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
  
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen ska beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 
hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
  
Hyresperioden är 2023-06-01 - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om inte avtalet 
sägs upp. Uppsägningstiden är 12 månader. 
  
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
  
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst. 
  
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 70 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23. 
Hyreskontrakt. 
Hyreskontrakt bilaga 1, Särskilda bestämmelser. 
Hyreskontrakt bilaga 2, Ritningar. 
Hyreskontrakt bilaga 3 Gränsdragningslista. 
Hyreskontrakt bilaga 4 Gränsdragningslista SBA. 
Hyreskontrakt bilaga 5, Projektgenomförande – Nybyggnad. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5, 
  
att Cecilia Friberg ersätter Anders Knutsson som kommunens ombud. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-01 Dnr KS 2021/00149 

  
 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 
 

 

Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, 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 nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 
kallad Hälle 2. Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 
plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen ska beräknas. Samtliga 
kostnader ska multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 
hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är 2023-06-01 - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om inte avtalet 
sägs upp. Uppsägningstiden är 12 månader. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 
 
I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  
Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst. 
 
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-03-01 Dnr KS 2021/00149 

  
 

 

 

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23. 
Hyreskontrakt. 
Hyreskontrakt bilaga 1, Särskilda bestämmelser. 
Hyreskontrakt bilaga 2, Ritningar. 
Hyreskontrakt bilaga 3 Gränsdragningslista. 
Hyreskontrakt bilaga 4 Gränsdragningslista SBA. 
Hyreskontrakt bilaga 5, Projektgenomförande – Nybyggnad. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 1-5, 
 
att Cecilia Friberg ersätter Anders Knutsson som kommunens ombud. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Maria Jacobsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö fastighets AB 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr KS 2021/00175  

Uddevalla City Business Improvement District, samverkan för 
gemensam utveckling av Uddevalla centrum  
Sammanfattning 

Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i 
stadskärnan.  
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 
stadskärna som är ren, säker och tryggt.  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID- 
koordinator för genomförande av den gemensamt beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 
och levande stadskärna.  
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-15 
Inbjudan till samverkan, 2021-03-15 
Verksamhetsplan 2021 Uddevalla BID, 2021-03-15 
Stadgar Uddevalla City BID, 2021-03-15 
Servicepaket för Uddevalla Business Improvement District 2021–2023, 2021-03-15 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen uppdrag teckna ett 
samverkansavtal Uddevalla City BID med fastighetsägare i stadskärnan,  
  
att vid positivt beslut från Kommunfullmäktige, avsätta 250 tkr för 2021 och 250 tkr för 
2022, som kommunens del i samverkan inom Uddevalla City BID. 
  
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2021-04-01: Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01: Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-15 Dnr KS 2021/00175 

  
 

Handläggare 

Anders Brunberg, Chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 51 06 
maria.eklund@uddevalla.se 

 

Antagande av samverkansplattform för centrumutveckling- 

Uddevalla city BID 

Sammanfattning 

 
Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i 
stadskärnan.  
  
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 
stadskärna som är ren, säker och tryggt.  
  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID- 
koordinator för genomförande av den gemensamt beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 
och levande stadskärna.  
 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse KS 2021/00175 (2021-03-15) 
Inbjudan till samverkan (2021-03-15) 
Verksamhetsplan 2021 Uddevalla BID (2021-03-15) 
Stadgar Uddevalla City BID (2021-03-15) 
Servicepaket för Uddevalla Business Improvement District 2021–2023 (2021-03-15) 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-03-15 Dnr KS 2021/00175 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Kommunstyrelsen uppdrag teckna ett 
samverkansavtal Uddevalla City BID med fastighetsägare i stadskärnan.  
  
att vid positivt beslut från Kommunfullmäktige, avsätta 250 tkr för 2021 och 250 tkr för 
2022, som kommunens del i samverkan inom Uddevalla City BID  
 

Ärendebeskrivning 

Ett utvecklingsarbete för att tillskapa ett mer handlingskraftigt utvecklingsarbete i 
Uddevalla centrumkärna, har pågått under ett par års tid. Arbetet har utmynnat i en 
samverkansplattform, Uddevalla City BIB- Business Improvement District. Deltagande 
aktörer i den ideella föreningen är Uddevalla kommun och fastighetsägare i stadskärnan. 
  
Att arbetet koncentrerats till starkare och tydligare samverkan med fastighetsägare, 
utgår från den naturliga och långsiktiga relationen som både kommunen och 
fastighetsägare har till den fysiska miljön och förutsättningen hos bägge parter, att 
gemensamt kunna påverka attraktionen i centrummiljön. 
 
Föreningen skall arbeta för utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt 
att inspirera samverkansparterna till att öka attraktionskraften. Föreningen och dess 
medlemmar ska bidra till att Uddevalla centrumområde utvecklas till en modern 
stadskärna som är ren, säker och tryggt. 
  
Den fysiska ytan är idag koncentrerad kring nio fastighetskvarter i centrala Uddevalla. 
Ambitionen är att det skall kunna växa och inkludera fler centrala fastighetskvarter. 
Pilotarbetet bedöms nå bästa framgång genom att ytan och antal fastighetsägare blir mer 
hanterbart i uppbyggnadsfasen. Uddevalla City BID avser att anställa/engagera en BID-
koordinator för genomförande av den gemensamma beslutade handlingsplanen. 
De stadgar som föreningen efter bildandet, vill anta, gör det möjligt för Uddevalla 
kommun att vara medlem i föreningen. Verksamhetsplanens arbete är också helt i linje 
med kommunens ambition att tillsammans med fastighetsägarna utveckla en attraktiv 
och levande stadskärna. 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. för Hållbar Tillväxt 
 



Verksamhetsplan 2021 

Uddevalla City BID 
BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT 

INLEDNING 

Bakgrund 
Uddevalla med sina 57 000 invånare är en kommun med stark befolkningstillväxt. 
Kommunens fortsatta befolkningstillväxt är beroende av att kommunens totala attraktivitet 
ökar. Företag etablerar sig i kommuner med ett bra näringslivsklimat, men framför allt till 
platser där det finns kompetens. Människor i sin tur bosätter sig på platser där de finner 
grundläggande trygghet samt ett nära och bra grundläggande utbud (Skola, natur, 
infrastruktur etc). Ovanpå det förstås ett myllrande generellt utbud som tillgodoser det 
löpande behovet; caféer, restauranger, kultur, handel etc. 

Sett till befolkningen så har Uddevalla idag en extremt stark detaljhandel, av Sveriges 290 
kommuner finns Uddevalla på plats trettio, med en omsättning på 5,7 miljarder kronor 
(2019). Detaljhandelns framgång i kommunen kan till stor del tillskrivas Torps köpcentrums 
enorma framgångar genom åren. 

Uddevalla har liksom flera andra kommuner hamnat efter med sina respektive stadskärnor 
och citylägen. Det finns flera orsaker till detta. För närvarande sker en gigantisk omställning 
inom den privata konsumtionen. Digitalisering och de hållbarhetsrelaterade frågorna utmanar 
naturligtvis, men inte minst så har den pågående pandemin, Covid-19 ökat 
omställningshastigheten. Mitt i denna omställningstid, kraftsamlar sig nu Uddevalla kommun 
tillsammans fastighetsägarna inom ett geografiskt begränsat område i centrala Uddevalla. 
Denna omställning görs bäst i att möta. Sedan några år så har Uddevalla kommun tillsammans 
med berörda fastighetsägare samtalat om ett fördjupat samarbete inom ramen för den så 
kallade BID-modellen. Denna verksamhetsplan utgör starten för det framtida arbetet. 

Uddevalla tätort har idag närmare 37 000 boenden och centrumkärnan betraktas lite som 
kommunens vardagsrum sett som mötesplats. Att utveckla en plats är så mycket mer än att 
fylla den med handel, därför finns det ett starkt behov av att uppdatera den gemensamma 
framtidsbilden om och hur Uddevalla ska utvecklas framigenom för att möta människornas 
behov på bästa sätt. 

Uddevalla City ska genom att etablera ett Business Improvement District (BID) arbeta med 
gemensamma krafter för att lyfta attraktiviteten i det gemensamma rummet. En ideell 
förening bildas och parterna går in med gemensamma medel för att genomföra en 
verksamhetsplan som skall leda till att öka attraktivitet för människor i Uddevalla centrum. 
Insatsen kan även kallas LID, Life Improvement District. 

  



Mål 
Målet med utvecklingsarbetet är att Uddevalla, genom föreningen, ska skapa en framstående 
och innovativ samverkansplattform för smart, hållbar samhällsutveckling. Här vill 
verksamheter etablera sig och människor i en allt större utsträckning befinna sig. En 
gemensam framtidsbild ska formas och en plan för att nå densamma utformas och 
genomförs. Verksamhetsplanen ska lyfta fram de prioriterade frågeställningarna och sätta 
såväl kvalitativa som kvantitativa mål. 

Tillvägagångsätt 
Genom ett idogt arbete ska organisationen medverka till att höja livskvaliteten för invånare 
och besökare. Främst skall kommunen och fastighetsägarna i det geografiska området arbeta 
för att möta det behov människorna i samhället kan tänkas ha samt arbeta för att attrahera 
de hyresgäster som den tänkta målgruppen vill ha. Initialt skall ledningen också arbeta för att 
föra samman intressenterna inom området. Inte minst skall ett förändringsarbete inledas, 
vilket ska leda till en än mer spännande, hållbar, lönsam mötesplats. 

En prioriterad fråga är att samtliga parter skall dela en gemensam framtidsbild. En workshop 
skall arrangeras där samtliga intressenter bjuds in för att samtala om utmaningen och 
föreningens fortsatta arbete och mål.  

Sju områden att utgå ifrån: 
 

1. Why. Förståelse för varför vi gör det? 

2. Formulera ett önskat framtidsläge. Att starta med slutet i sikte och med en tydlig vision 
gör det fortsatta arbetet enklare och mer begripligt. Bilden som målas upp ska delas av 
så många intressenter som möjligt. 

3. Zooma ut och zooma in. Hur förhåller sig den aktuella platsen sett till helheten? 

4. Vad finns det för ”råvara” i platsen att bygga vidare på? Gör ett researcharbete om vilka 
viktiga delar från platsens historia och förutsättningar som kan tas med i arbetet. Behåll 
platsens själ och låt den få en given plats i det fortsatta arbetet. 

5. En ständigt uppdaterad och delad världsbild. Löpande omvärldsuppdatering och en 
inbyggd flexibilitet i affärsplanen som gör att arbetet anpassas utifrån hur 
omvärldsfaktorerna förändras.  

6. Organisation, ledning och mandat. Hur sätts ett bra team samman för att ta styrkorna 
mot det önskade målet? Vem har ytterst ansvar? Ansvar, budget och befogenhet är 
viktiga ledord. 

7. Sist men inte minst viktigt. Det är den tilltänkta användaren som sätter agendan. Inte 
intressenterna. 

  



 

 

Prioritetsordning 
Förslagsvis kommer föreningen att prioritera arbetsordningen utifrån de behov som 
människorna, de tilltänkta användarna har framför ögonen. Platslowpyramiden, utvecklad av 
Kairos Future kommer att utgöra utgångsläget i föreningens arbete och prioriteringar. 

Platslowpyramiden 
Källa: Kairos Future 

  



 

 

 

ÖVERSIKT INSATSOMRÅDEN 

 
Arbetet med att nå målet skall ske genom lyhördhet samt att via god uppdaterad omvärldskoll 
etablera punktinsatser som ska ge önskvärda effekter. Nedanstående insatsområden kommer 
att vara prioriterande i det löpande arbetet: 

Identitet/varumärkesplattform 
Initialt skall föreningen stadgefästa det framtida önskeläget och låta det arbetet mynna ut i en 
varumärkesplattform. En gemensam bild över det önskade framtidsläget formuleras. För att 
nå dit kommer föreningen arbeta för att föra samman befintliga resurser. I synnerhet gäller 
det fastighetsägarna och de offentligas befintliga insatser. 

Yttre miljö/Det gemensamma rummet  
Arbete för att uppnå trygghet och grundläggande funktionalitet. Rent, snyggt och säkert är 
utgångspunkten i föreningens utvecklingsarbete. Föreningen skall arbeta- och ansvara för att 
det geografiska området är tryggt och säkert att visats i. Besökarna skall uppleva en fräschhet 
i att spendera tid på platsen, oavsett tid på dygnet. Föreningens ledning skall koordinera att 
såväl fastighetsägarnas som det offentligas insatser för renhållning inom området samspelar 
och överträffar besökarnas förväntningar.  

Etablering/innehåll 
Det kommersiella erbjudandet inom föreningens geografi ska vara relevant och vara kopplat 
till föreningens önskade framtidsläge. Ledningen ska i samverkan med fastighetsägarna arbeta 
för att attrahera nya koncept, samt föra in nya verksamheter som gynnar Uddevalla centrum, 
morgon, dag och kvällstid. 

Kommunikation 
Den gemensamma platsen som föreningen samordnar ska kommuniceras ut på lämpligt vis i 
medier relevanta för de önskade målgrupperna. Här bör insatser i sociala medier prioriteras.  

Affärsutveckling/gemenskap 
Föreningen ska löpande erbjuda mötesplatser där intressenterna – tillsammans - utvecklar 
det totala erbjudandet, men också vässar de individuella erbjudandena. 
Hyresgästperspektivet ska inom ramen för föreningen erbjudas möjlighet till gemensam och 
individuell affärsutveckling. 



NEXT STEP UDDEVALLA C

Business Improvement District
Genom modellen BID, som präglas av att 
fastighetsägarna och de offentliga sam-
arbetar om den gemensamma platsen, 
arbetar parterna med rätt frågor som 
attraherar människorna. Finansieringsmo-
dellen ger samtidigt det gemensamma 
arbetet en bra och rättvis budget som sä-
kerställer att de gemensamma frågorna 
enligt beslutad prioritetsordning i arbets-
planen genomförs.

Testområde BID
16 fastighetsägare

Från ord till handling
• Utse en styrgrupp/ledning för   

”Next step Uddevalla C”
• 
• Initiera en workshop på temat   

”Next step Uddevalla C”
• Initiera ett pilotområde för ett BID    

i centrala Uddevalla
• Inled arbetet med att ta fram    

en kundresearch
• Formulera ett önskat framtidsläge/vision
• Arbeta fram en arbetsplan med ansvar, 

budget, befogenhet
• Genomför planen
• Följ upp

Mervärden för centrum
• Ökad attraktivitet

• Ökad hållbar konsumtion

• Bättre utbud

• Bättre fastighetsvärden

• Levande stadskärna

KOCH

BAGGE

ÅBERG

HEGART
BANKENTHORILD

BILDE
GYLDENLÖVE

SUNDBERG



Hej,
Sedan drygt ett år, har vi i Uddevalla, strategiskt arbetet för att hitta formerna för att ta arbetet 
med översiktsplanen till en ny nivå. 
Vi har under denna spännande resa, tillsammans, fått en insikt om stadsutvecklingsarbetets bety-
delse i att attrahera människor till att vilja bo, verka och besöka Uddevalla. Vi har lärt oss varför 
stadsutvecklingsarbetet är viktigt och att de platser som lyckas bäst i att attrahera kompetens 
och köpkraft är de kommuner som erbjuder vibrerande, levande stadsmiljöer.

stora delar påverkar vårt löpande arbete med översiktsplanen. Vi som gjort detta, har varit kom-
munledning och fastighetsägarna i centrumkärnan, högst troligt är att ditt företag ingått i utveck-
lingsarbetet

Vi har gemensamt konstaterat att Utbudet, Fastighetsägarna och Kommunen är alla betydel-
sefulla parter i att erbjuda en attraktiv stadsmiljö. Av dessa tre parter har två ett livstidsförhållan-

-
rade arbetssätt och metoder i vår strävan att stärka Uddevallas position och konkurrenskraft. 

-
täkter. För fastighetsägarna skapar det livskraftiga hyresgäster som ger förutsättningar för ökade 
hyresintäkter och därmed ett höjt fastighetsvärde.

och utvecklingsområde. Vi tror att detta område i Uddevalla centrum kan vara startskottet på en 
viktig, spännande resa i att ta Uddevalla till nya nivåer. I det samtalet har vi talat om att etablera 

Tillsammans med dig som fastighetsägare tar vi nu nästa gemensamma steg för att bygga en 
snabbfotad organisation med gemensamma beslut och gemensam styrning.

Vi inom Uddevalla kommun har en önskan att tillsammans med dig som fastighetsägare i Udde-
valla centrum, göra verklighet av vår nyvunna kunskap. Vi vill nu veta hur ni fastighetsägare 
ställer er till det fortsatta arbetet i att tillsammans med oss utveckla Uddevalla, med start i de 
centrala delarna.
I medföljande svarsbrev hoppas vi på fortsatt samverkan och skarpt läge tillsammans.

Låt oss tillsammans se till att 2019 blir året då vi går från ord till handling.

Peter Larsson

Uddevalla kommun
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Stadgar för 
Uddevalla City BID - ”Business improvement district”  

Ideell förening* 
2021-03-15 

§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Uddevalla City BID - ”Business improvement district” ideell förening*. 

§2 Föreningens vision 
Att samverka till ett attraktivt och aktivt lokalsamhälle för medborgarna, och på så sätt gynna det 
lokala näringslivet och bidra till en trygg och trivsam miljö. 
 
§3 Föreningens verksamhet 
Föreningen ska främja det allmänna näringslivets, och därmed medlemmarnas gemensamma 
intressen i Uddevalla genom att fortlöpande samordna samt förena privata och offentliga aktörers 
intressen i syfte till att skapa en attraktivare plats för människor. Föreningen skall arbeta för 
utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt att inspirera samverkansparterna till att 
öka attraktionskraften. Föreningen och dess medlemmar ska bidra till att Uddevalla 
centrumområde utvecklas till modern stadskärna som är ren, säkert och tryggt. 
 
Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning arbeta med 
gemensamma frågor som: 

- Rent, snyggt och tryggt 
- Utveckling av det gemensamma rummet 
- Marknad, kommunikation och information 
- Affärsutveckling för organisationens intressenter 

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 
§4 Föreningens hemvist 
Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. 
 
§5 Föreningens medlemmar 
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap.  
 
En sökande som förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver kan bli 
medlem i föreningen. Sökanden ska också uppfylla de krav som bör ställas på medlemmarna 
med hänsyn till föreningens verksamhet samt ska uppfylla följande krav på eget 
verksamhetsområde och geografiskt område; 
 

- Medlemmar i föreningen kan vara ägare av kommersiella fastigheter med 
verksamhet i centrala Uddevalla, se karta Bilaga 1.  
- Medlem kan även Uddevalla kommun vara 
- Medlemmar i föreningen kan vara näringsidkare i Uddevalla så kallade 
associerade medlemmar.  

 
Medlem skall vid anmälan ange och styrka vilken medlemsgrupp den representerar; 
fastighetsägare, näringsidkare/ associerade medlemmar, eller Uddevalla kommun.   
 
§6 Föreningens räkenskapsår 
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari-31 december. 
 
§7 Föreningsmöten 
Ordinarie årsmöte hålles årligen före april månads utgång. Utöver årsmöte skall ordinarie 
föreningsmöte hållas senast oktober månad för fastställande av nästkommande budget och 
verksamhetsplan.  
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Utöver dessa bestämda ordinarie föreningsmöten kan styrelsen eller revisorerna, när anledning 
därtill finnes, kalla till extra föreningsmöte. Till extra föreningsmöte skall även kallas när en tiondel 
av föreningens medlemmar till styrelsen inlämnar skriftlig anhållan därom, med angivande av de 
ärende som önskas behandlade på mötet. 
 
På föreningsmöten får enbart representanter/ombud för medlem deltaga. 
 
Kallelse till årsmöte och ordinarie föreningsmöte skall ske skriftligen/per mail och verkställas 
tidigast sex veckor och senast två veckor innan dagen för årsmöte respektive ordinarie 
föreningsmöte. Detsamma gäller för kallelse till extra föreningsmöte.  
 
Förslag till dagordning för föreningsmöte skall biläggas kallelsen. Till kallelsen till ordinarie 
årsmöte skall även bifogas styrelsens verksamhetsberättelse. Till kallelse till ordinarie 
föreningsmöte för fastställande av budget skall bifogas styrelsens förslag till budget och 
verksamhetsplan för följande verksamhetsår. 
 
Protokoll från styrelsemöten tillställes medlemmarna. Informationsmöte för medlemmarna hålles i 
samband med ordinarie föreningsmöten, d v s två gånger per år. 
 
§8 Anmälan om ärenden 
Medlem som önskar ärende behandlat på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte skall skriftligen 
anmäla ärendet hos styrelsen senast fyra veckor före mötet. Anmälan om ärende skall föranleda 
komplettering av dagordning. Detsamma gäller för ärende till extra föreningsmöte. 
 
§9 Ärenden vid föreningsmöte 
På föreningens ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: 

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 
b) Fastställande av röstlängd. 
c) Val av ordförande för mötet. 
d) Val av sekreterare och två justerare. 
e) Fastställande av procedurregler vid val. 
f) Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 
g) Föredragning styrelsens redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse samt 

revisorernas berättelse om det förflutna räkenskapsåret. 
h) Fastställande av balansräkning. 
i) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
j) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
k) Fastställande av ersättning till ordförande, styrelseledamöter och revisorer jämte 

revisorssuppleanter. 
l) Val av ordförande (tillika ordinarie styrelseledamot representerande fastighetsägarna) för 

en mandatperiod om ett år. 
m) Beslut om val av övriga styrelseledamöter representerande fastighetsägarna för en 

mandatperiod om två år. ** 
n) Beslut om val av styrelseledamöter representerande näringsidkare för en mandatperiod 

om två år. ** 
o) Anmälan av styrelseledamöter representerande Uddevalla kommun för en mandatperiod 

om två år. 
p) Beslut om val av valberedning. 
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
r) Andra ärenden som angivits i kallelsen till mötet eller om vars behandling framställande 

gjorts enligt §8. 
s) Övriga frågor. 

 
** Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes hälften/två styrelseledamöter för en mandatperiod om två år och en 
styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
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På föreningsmöte skall ovanstående ärenden, de under punkterna a-e, förekomma samt ärenden 
för vilka mötet utlysts och vilka angivits i kallelsen för detsamma. 
 
Nya ärenden kan framläggas i punkt ”Övriga frågor” på dagordningen. I ärenden som framlagts 
under punkt ”övriga frågor” kan endast beslut fattas om bordläggning och utredning av ärendet till 
nästa styrelse- eller föreningsmöte. 
 
Intill dess ordförande utsetts förs ordet av styrelsens ordförande eller vice ordförande. 
 
§10 Rösträtt 
Föreningsmöte är beslutfört då kallelse till mötet behörigen skett. 
 
Inför föreningsmöte skall röstlängden fastställas av styrelsen utifrån medlemsregistret, tidigast 
fyra veckor och senast två dagar före mötesdagen. 
 
Röstlängden fördelas enligt följande mellan de olika representantgrupperna: 

a) 1/2 andel till medlemmarna representerande fastighetsägarna som inom gruppen fördelas 
enligt punkt c nedan. 

b) 1/2 andel till medlemmarna representerande kommunen som inom gruppen fördelas 
enligt punkt d nedan. 

 
Röstlängden fördelas enligt följande inom respektive representantgrupp: 

c) Medlem som representerar fastighetsägarna innehar andelstal motsvarande egen 
uthyrningsbar yta i proportion till den totala uthyrningsbara yta som medlemmarna 
representerande fastighetsägarna innehar i området definierat i §5. 

d) Kommunen innehar ett andelstal (en röst) inom sin representantgrupp. 
 
Vid beviljande av ansvarsfrihet enligt §9h äger ej representanter för styrelsen rösträtt. 
 
Vid val av styrelseledamöter enligt §9m, §9n samt §9o gäller följande: 

e) Enbart medlemmar representerande fastighetsägarna äger rösträtt för val av 
representanter för fastighetsägarna enligt §9l. 

f) Enbart medlemmar representerande kommunen äger rösträtt för val av representanter för 
kommunen enligt §9n. 
 

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande, eller med fullmakt representerade, röstetal. 
Röstlängd fördelas enligt punkt a-f ovan. 
 
Omröstning vid föreningsmöte skall vara öppen. Vid votering skall omröstningen vara sluten. 
Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötets ordförande. 
Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina åtagande mot föreningen enligt 
dessa stadgar eller enligt lag. 
 
§11 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter samt en (1) till fyra (4) suppleanter utgörande 
av; 

a) fyra (4) representanter från fastighetsägarna 
b) fyra (4) representanter från Uddevalla kommun 

 
Styrelsemedlemmar representerande näringsidkare och fastighetsägare föreslås av 
valberedningen och väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober. Ledamot kan omväljas. 
Kommunens representanter utses av kommunen. 
 
Ordförande väljs för en mandatperiod om ett (1) år. 
Ledamöter väljs för en mandatperiod om två (2) år.  
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Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes två styrelseledamöter för en mandatperiod om 
två år och en styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya 
styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 
§12 Valberedning 
Valberedningen består av två (2) representanter från fastighetsägarna. Valberedningens 
ordförande är sammankallande. 
Valberedningen väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober för en tid om två (2) år. Ledamot 
kan omväljas. Kommunala representanter i styrelsen utses av kommunen. Fastighetsägarna 
fattar själva vilka som representeras i styrelsen, via en kommitté. 
 
Därest valberedningen ej kan skapa majoritet för val av styrelseledamot skall röstning ske på 
extra föreningsmöte. 
 
§13 Arbetsgrupper 
Organisation, personval och principer för representanter i arbetsgrupper beslutas av styrelsen. 
Kommunala representanter utses av kommunen.  
 
§14 Föreningens förvaltning 
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  
 
Styrelsen är beslutsför, med enkel majoritet, då ordförande eller vice ordförande samt totalt 
hälften av samtliga ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande eller, vid dennes frånvaro, vice ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 
 
Den löpande förvaltningen av ärenden rörande marknadsföring samt andra ärenden som 
styrelsen beslutar, skall handhas av den av styrelsen tillsatte Platsutvecklaren. Denna skall på 
styrelsens sammanträden redovisa sina åtgärder samt planer för kommande perioder. 
 
§15 Föreningens förvaltning 
Föreningens styrelse äger i alla avseenden såväl hos myndigheter som hos enskilda föra talan å 
föreningens vägnar. Firmateckningen beslutas på det konstituerande styrelsesammanträdet. 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 
 
Dock kan styrelsen för den löpande förvaltningen utse enskild juridisk person att ensam, via 
fullmakt, teckna föreningens firma gentemot bank och post samt teckna föreningens firma inom 
ramen för och i enlighet med beslutad budget för marknadsföring och andra aktiviteter som 
styrelsen beslutar. 
 
§16 Revisorer 
För granskning av styrelsen och Platsutvecklarens förvaltning skall vid årsmötet utses två (2) 
revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en period om två (2) år.  
Revisorerna tar del av protokoll, bokföring och redovisning. 
 
§17 Avgifter 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes. Kommunen beslutar inom sig om bidragets storlek och 
fastighetsägarna förbinder sig att minst erlägga det belopp som kommunen beslutar att tillföra 
föreningen. 
 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes av styrelsen inför kommande års budgetarbete. 
Bidraget erlägges årligen. 
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Utöver insatsen skall samtliga medlemmar betala en medlemsavgift om 500 kr/år. Denna avgift 
skall betalas in utan anmodan och vara föreningen tillhanda senast fyra veckor före 
föreningsmöte för att uppfylla medlemskapets förpliktelser till föreningsmötet. 
 
§18 Vinstfördelning 
Eventuell vinst vid räkenskapsårets slut skall återföras som outnyttjade medel till ägarna enligt 
principiell fördelning 50% fastighetsägare och 50% kommun. 
 
 
§19 Ordningsregler 
Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse de ordningsregler och andra föreskrifter som 
beslutas vid föreningsmöte. 
 
§20 Hyresavtal  
I hyresavtal informeras innehavaren om möjligheten att ansluta sig som medlem i föreningen.  
 
§21 Platsutvecklaren 
Platsutvecklaren utses av styrelsen som också beslutar om dennes villkor.  
Platsutvecklaren är föredragande i styrelsen samt sammankallande och föredragande i 
arbetsgrupper och äger därvid yttranderätt men ej rösträtt.  
 
§22 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller 
inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte efter påpekande gör rättelse kan uteslutas. 
Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman och träder i kraft omgående. Ärendet skall 
behandlas innan några frågor som föranleder val eller omröstningar, utöver mötets 
administration, hanteras. Den som utesluts förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar 
och beslut om föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning av medlem är giltig om den 
biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på föreningsmötet.  
Vid uteslutning enligt ovan återbetalas ingen medlemsavgift eller bidrag. Detta gäller även vid 
föreningens upphörande enligt §25. 
 
Utträde ur föreningen skall skriftligt anmälas senast en (1) månad före årsmötet. 
 
§23 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar kan ske antingen genom enhälligt beslut på föreningsmöte vid vilka 
samtliga medlemmar är representerade genom närvaro eller fullmakt,  
eller  
genom beslut på två av varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie 
föreningsmöte, och mellan vilka två månader förflutit och vid vilka möten medlemmar 
representerade minst två tredjedelar (2/3) av det totala vid respektive möte representerade 
röstetalet beslutar om ändring. 
 
§24 Undantagsbestämmelser 
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen medge medlem undantag från dessa stadgar. 
 
§25 Föreningens upphörande 
Enligt samma regler som gäller för stadgeändring i §22 kan beslutas om föreningens 
upphörande. Föreningens tillgångar skall vid upphörande fördelas mellan medlemmarna enligt 
samma princip och proportion såsom medlemsavgift tillsammans med bidrag till föreningen 
betalats till föreningen innevarande kalenderår.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KS 2021/00194  

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 
Sammanfattning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 
2021.  
  
Förslaget motiveras av att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad av 
social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar skolan 
att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen och 
därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet enbart 
för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna enbart för 
korta besök. Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska 
bli än större denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan 
med civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så 
stor del av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den 
övergripande samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  
  
Kommunfullmäktige föreslås avsätta 435 tkr enligt framtagen budget med poster för 
övergripande samordning, platsansvar stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå. 
Medlen föreslås ges som ett utökat kommunbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ge kultur- och fritidsnämnden utökat kommunbidrag om 435 tkr för utökade 
aktiviteter för unga under sommaren 2021, 
  
att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 
motsvarande belopp.  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 

Sammanfattning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 
2021.  
 
Förslaget motiveras av att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad av 
social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar skolan 
att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen och 
därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet enbart 
för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna enbart för 
korta besök. Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska 
bli än större denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan 
med civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så 
stor del av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den 
övergripande samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  
 
Kommunfullmäktige föreslås avsätta 435 tkr enligt framtagen budget med poster för 
övergripande samordning, platsansvar stöd till medverkande föreningar samt 
platsfaciliteter för de platser där det inte finns lokaler att tillgå. 
Medlen föreslås ges som ett utökat kommunbidrag till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden utökat kommunbidrag om 435 tkr för utökade 
aktiviteter för unga under sommaren 2021, 
 
att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 
motsvarande belopp.  

Ärendebeskrivning 

En planeringsgrupp inom kultur- och fritidsförvaltningen har efter samråd med 
kommundirektören initierat ett förslag om utökade aktiviteter för unga under sommaren 
2021.  
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Planeringsgruppen bedömer att den pågående pandemin har genererat en allt högre grad 
av social oro bland barn och unga. Bland annat på Dalaberg och Hovhult signalerar 
skolan att när föräldrar blir arbetslösa har barnen inte längre tillgång till fritidshemmen 
och därmed ingen plats att vara på efter skoltid. Öppen fritidsverksamhet har öppet 
enbart för aktiviteter med förbokade grupper och biblioteket har sina lokaler öppna 
enbart för korta besök.  
 
Effekterna av pandemin syntes redan förra sommaren och oron är att de ska bli än större 
denna sommar. En kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan med 
civilsamhället behöver göras för att kunna möta unga på fler platser och över så stor del 
av sommarlovet som möjligt. För detta behövs ett ekonomiskt stöd till den övergripande 
samordningen, platsansvariga, stöd till medverkande föreningar samt platsfaciliteter för 
de platser där det inte finns lokaler att tillgå.  
 
Under sommaren 2020 samverkade kommunala verksamheter kring ett informationstält 
på torget, Dalaberg. Detta var främst bemannat, och samordnat av samhällsvägledarna. 
Tältet fyllde funktionen som trygghetsskapare på torget. Inför sommaren 2021 har fler 
aktörer på Dalaberg efterfrågat samma insats från kommunen. Nu finns endast en 
samhällsvägledare kvar i kommunen. Därför behöver bemanningen av tältet göras i 
samverkan med civilsamhällets aktörer genom en samordnare för detta. 
 
Aktiviteter för unga under deras sommarlov har i flera år varit en angelägenhet för flera 
av kommunens verksamheter. Aktiviteterna har främst varit riktade till unga i 
kommunens utanförskapsområden i syfte att erbjuda meningsfulla aktiviteter med målet 
att minska den sociala oron. Under några år, 2017-2019, fördelade socialdepartementet, 
via Myndigheten för civilsamhälles och ungdomsfrågor, MCUF, medel till de 
kommuner som arrangerade aktiviteter för dessa unga. Uddevalla fick dessa medel alla 
tre åren och kunde genom kommunala verksamheter och föreningslivet erbjuda ett brett 
utbud av aktiviteter. Inför 2020 togs det statliga stödet bort och sommarlovsaktiviteterna 
som erbjöds var de som kommunen arrangerade.  
 
Öppen fritidsverksamhet och fältsekreterarverksamheten har erbjudit aktiviteter under 
delar av sommarlovet under flera år. 2018 arrangerade Kulturskolan sommarlovs-
aktiviteter för första gången på Hovhult och har därefter ökat omfattningen av 
aktiviteter varje år. 
 
2020 genomfördes aktiviteterna under två veckor på Tureborg, Dalaberg och Hovhult i 
samverkan med Öppen fritidsverksamhet, Biblioteket, Emaus, Ama, Uddevallahem och 
Hyresgästföreningen.   
 
Erfarenheterna av samverkan, vilken är nödvändig, är mycket goda och utvärderingen 
av genomförda aktiviteter under sommaren 2020 visade på att behovet är stort bland de 
unga och att samverkan ger effekt.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2021-03-17 Dnr KS 2021/00194 

  
 

 

 

 
Sommaren 2021 bedöms behoven vara större än tidigare. Meningsfulla aktiviteter 
behöver erbjudas på fler platser och över längre tid. För att klara detta behövs en 
kraftsamling av kommunala verksamheter i samverkan med varandra och med 
civilsamhället. 
 
För att få väntade synergieffekter krävs både en övergripande samordning, 
platsansvariga och ekonomiskt stöd till civilsamhällets föreningar och organisationer. 
 

Budget 
 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, enhet planering och styrning 



 

 

Från: Karin Engdahl <karin.engdahl@uddevalla.se> 

Skickat: den 17 mars 2021 14:49 

Till: Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se> 

Ämne: Avsägelse 

 

Hej!  
Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden från och med 19 
mars. 
 

Hälsningar  
Karin Engdahl (S)  
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Från: Stefan Eliasson <stefan.p.eliasson@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 mars 2021 12:40 
Till: Charlotte Larsson <charlotte.a.larsson@uddevalla.se> 
Kopia: Martin Pettersson <martin.pettersson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse uppdrag SOC 
  

Hej 
jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 
  

Med vänliga hälsningar. 

  

Stefan Eliasson 

Ledamot 

Kommunfullmäktige Uddevalla 

stefan.p.eliasson@Uddevalla.se 
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Från: Raymond Wälsjö <raymond.walsjo@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 mars 2021 09:18 
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Skulle härmed med dagens datum210312 vilja avsäga mina uppdrag som ledamot i Socialnämnden 
och som ledamot i Uddevalla vatten. 
Pga personliga skäl. 
Med vänlig hälsning / Raymond Wälsjö 
 
Hämta Outlook för iOS 
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Handläggare 

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

 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i sedvanlig ordning låtit utföra en grundläggande granskning 
av föregående års kommunala verksamhet. Granskningen har utmynnat i en 
granskningsrapport som har utgjort ett underlag för kommunens revisorers uttalande om 
ansvarsfrihet för ledamöterna i de kommunala organen. 
 
Revisorerna lämnar med anledning av granskningen två rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 
Se över kommunstyrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att 
väsentlig information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 
 
Överförmyndaren rekommenderas att: 
Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 
 
Granskningsrapporten anmäls hos kommunfullmäktige för kännedom. 
Överförmyndaren och kommunstyrelsen har att besvara de givna rekommendationerna 
senast den 25 juni 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Revisionsrapport grundläggande granskning 2020 
Följebrev till revisionsrapport om grundläggande granskning 2020 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Uddevalla kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och 

beredningar och har genomförts genom dokumentstudier, nämnddialoger och skriftliga frågor.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag 

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2020. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

redovisningsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per sista december 2020 i 

preliminär verksamhetsberättelse. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt 

kommunens styr- och ledningssystem har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse och 

nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan 

sammanställs vår bedömning av nämndernas arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Bedömningarna grundar sig på granskningens revisionskriterier 

och har resulterat i ett antal rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier 

 

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

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och 

överförmyndaren.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

6
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga 

i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån 

lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också 

ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styr- och 

ledningssystem samt riktlinjer2. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 

med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 

som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styr- och ledningssystem samt riktlinjer är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha 

genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och nämndens egna mått 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året3 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige4 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in underskott före årets slut, vid 

budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse 

till kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag  

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll  

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat nämndernas internkontrollarbete 

 

 

I följande kapitel beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppsikt, uppföljning och 

intern kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med presidium. Kapitlen avslutas med 

våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.  

 

2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll. 

3 Löpande delårsrapport per april och augusti, controllerrapport per februari och oktober.  

4 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska två controllerrapporter genomföras under 

året, som översänds till kommunstyrelsen i februari och oktober.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning 

Av uppföljning av kommunstyrelsens styrkort framgår att endast ett av elva mått har uppnåtts 

fullt ut 2020. I diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för kommunstyrelsen styrkort. Utöver 

uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 1: Redovisning av kommunstyrelsens styrkort 2020. Ett mått är helt uppfyllt (grön), två mått är delvis 

uppfyllda (gult), tre mått är ej uppfyllda (rött) och fem mått är ej redovisade (grått).  

4.2. Uppföljning 

Enligt uppgift från kommunledningskontoret har kommunstyrelsens presidium under 2020 inte 

haft uppsiktspliktsmöten med kommunens bolag. Kommunstyrelsens presidium har däremot 

deltagit vid bolagsdag och företagsdag med koncernbolagen.  

I lekmannarevisionens grundläggande granskning av Uddevalla Omnibus AB 2020 framkom 

att bolaget under året genomfört ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB. Det förvärvade bolaget 

har under året bedrivit privat beställningstrafik och trafik över länsgränsen vilket inte är förenligt 

med de kommunrättsliga principerna5. Uddevalla Utvecklings AB och Uddevalla Omnibus AB 

har i ett juridiskt utlåtande från en extern advokatbyrå informerats om de nämnda legala 

aspekterna av förvärvet. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande och oppositionsråd 

delgavs genom mailkorrespondens information om detta i februari. Gruppledare i 

kommunstyrelsen samt dåvarande ordförande i kommunfullmäktige delgavs informationen i 

april. Utifrån vår genomgång av protokoll och handlingar framgår inte att kommunstyrelsen i 

sin beredning av frågan har informerat kommunfullmäktige om dessa legala aspekter inför 

kommunfullmäktiges beslut om att godkänna affären i juli. 

 

5 Avseende Lokaliseringsprincipen och Likställighetsprincipen.  

1

2

3

5

Uppfyllelse av kommunstyrelsens styrkort 2020 

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att kommunstyrelsen löpande under året 

erhållit information avseende covid-19 genom särskilda informationsträffar och möten 

med fullmäktigepartiernas gruppledare. 

 

 Integration är en fortsatt utmaning för kommunen. Särskilt i kommunens 

utanförskapsområden Dalaberg, Hovhult och Tureborg där arbetslösheten bland 

utrikesfödda är hög. Av dialog framgår att andelen hushåll med försörjningsstöd har 

ökat de senaste två åren och att det finns en risk att pandemin förvärrar läget. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att 

kommunstyrelsens måluppfyllelse i arbetet utifrån styrkortet är låg och flertalet mått inte följts 

upp under 2020.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat Lysekils Busstrafik AB. I det 

juridiska utlåtandet som lämnats till kommunstyrelsens dåvarande ordförande, oppositionsråd 

och sedermera gruppledare i kommunstyrelsen framgår att delar av verksamheten som 

Lysekils Busstrafik AB bedriver inte ansetts vara förenlig med kommunallagen. Detta då 

bolaget bedrivit privat beställningstrafik och trafik över länsgränsen vilket inte är förenligt med 

de kommunrättsliga principerna. Vi konstaterar att kommunstyrelsen i sin beredning av ärendet 

inte skriftligen informerat kommunfullmäktige om dessa i vår mening väsentliga aspekter inför 

kommunfullmäktiges beslut om att godkänna affären. Detta finner vi bristfälligt och det kan 

därför inte uteslutas att kommunfullmäktige saknat väsentlig information till grund för beslut i 

frågan. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kommunstyrelsen har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar styrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 

5.1. Styrning 

Av uppföljning av barn- och utbildningsnämndens styrkort framgår att endast två mått har 

uppfyllts fullt ut 2020. I diagram 2diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för barn- och 

utbildningsnämndens styrkort. Utöver uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig 

uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 2: Redovisning av barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020. Två mått är helt uppfyllda (grön), två mått 

är ej uppfyllda (rött).  

5.2. Uppföljning 

Nämnden prognosticerade i sin februarirapport en negativ avvikelse på 14 mnkr. Underskottet 

kvarstod vid nämndens behandling av delårsbokslut per april. Av protokoll från 

kommunstyrelsens behandling av delårsbokslut per april den 27 maj framgår att avvikelsen 

inte föranleder några åtgärder6. I oktoberrapporten prognosticerade nämnden en positiv 

avvikelse om 9 mnkr. I övrigt finns inga avvikelser att notera för barn- och utbildningsnämndens 

uppföljning. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

 

6 Vid avvikelse överstigande 1 % av nämnds kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade 

helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. 

22

Uppfyllelse av barn- och utbildningsnämdens styrkort 2020 

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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5.4. Resultat av dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att nämnden under året erhållit 

regelbunden information gällande hanteringen av Covid-19. Förvaltningschef uppges 

ha haft en tät kontakt med smittskyddet under pandemin och beskriver att samverkan 

fungerat väl. Det framförs att nämndens utvecklingsarbete och kompetensutvecklingen 

har avstannat på grund av pandemin. Övergången till distansundervisning på 

gymnasiet och vuxenutbildningen ska i huvudsak ha fungerat bra. Det har enligt uppgift 

funnits goda förutsättningar att bedriva distansundervisning då elever redan haft egna 

datorer och övergången till distansundervisning således inte krävt några omfattande 

investeringar. 

 

 I dialogen beskrivs det som en utmaning att höja skolresultaten, särskilt för elever med 

utländsk bakgrund. Det framgår att segregationen på skolorna är ett problem och att 

nämnden arbetar för att hantera problematiken genom att arbeta strategiskt med 

skolstrukturen och lokalfrågor. 

 

 Av dialog framgår även att det finns en hög andel behöriga pedagoger inom förskolan 

men att det finns en utmaning gällande likvärdighet mellan förskolor. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens 

måluppfyllelse i arbetet utifrån styrkortet är begränsad.  

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering utifrån kommunens riktlinjer. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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6. Kultur- och fritidsnämnden  

6.1. Styrning 

Av uppföljning av kultur- och fritidsnämndens styrkort framgår att endast fem av totalt elva mått 

har uppnåtts fullt ut för 2020. I diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för kultur- och 

fritidsnämndens styrkort. Utöver uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av 

kommunfullmäktiges styrkort genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 3: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020. Fem mått är helt uppfyllda (grön), ett mått är 

delvis uppfyllt (gult), fyra mått är ej uppfyllda (rött) och ett mått är inte redovisat (grått).  

6.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden erhållit controllerrapport per februari vid sammanträdet i 

mars som ett informationsärende, däremot framgår inte huruvida nämnden godkänt rapporten. 

I övrigt finns inga avvikelser att notera för socialnämndens uppföljning. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

6.4. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2020 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (december 2020) beskrivs att Covid-19 har haft en kraftig påverkan 

på samtliga verksamheter. Det framgår att nämnden har tappat intäkter bland annat på 

grund av att badhuset har fått stänga, samtidigt har nämnden också fått minskade 

kostnader som balanserar upp resultatet. Den totala nettokostnaden för pandemin 

5

3

2

1

Uppfyllelse av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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uppges vara cirka 0,5 mnkr. Vidare beskrivs att bibliotekets verksamhet har stängts 

under året på grund av bristande följsamhet mot restriktionerna bland besökarna.  

 

 Kompetensförsörjning inom kulturskolan är en särskild utmaning, det är även en 

svårighet att rekrytera bibliotekarier. En kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplan har utarbetats för hela kommunen för att tillgodose 

kompetensförsörjningen.  

 

 Kulturskolans lokaler är i behov av underhåll. Det beskrivs att nämnden samverkar med 

samhällsbyggnadsnämnden gällande underhållet genom en lokalförsörjningsgrupp. 

  

 Nämnden beslutade i slutet av 2019 om besparingar på cirka 9 mnkr för 2020. Det 

framgår att beslutet om besparingar kommer att synas under 2021 och framåt.  

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden uppfyller cirka hälften 

av nämndens egna mått för 2020.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 

i enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden erhållit information om 

controllerrapport per februari, däremot framgår inte huruvida nämnden beslutat om att 

godkänna rapporten.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjer. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Styrning 

Av uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort framgår att tre av fyra mått har 

uppnåtts för 2020. I diagram 4diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för 

samhällsbyggnadsnämndens styrkort. Den skriftliga uppföljningen innehåller ingen information 

om måttens måluppfyllelse. 

 

Diagram 4: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020. Tre mått är helt uppfyllda (rött), ett mått är ej 

uppfyllt (rött). 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.4. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2020 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2020) beskrivs att nämnden under året erhållit 

regelbunden information gällande hanteringen av Covid-19. Det framgår att vissa 

verksamheter påverkats mer av pandemin, exempelvis kost och städ. Det beskrivs att 

förvaltningen möjliggjort för distansarbete vilket i huvudsak upplevs ha fungerat väl och 

därtill ska ha medfört kortare handläggningstider av bygglov. 

 

3

1

Uppfyllelse av samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2020
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 Kommunen saknar en strategi för hantering av förorenad mark. Det framgår av dialog 

att en kartläggning av förorenad mark pågått under 2020, arbetet beräknas fortsätt 

även under 2021. 

 

 I revisionsdialog 2019 framkom att lokalförsörjning var en av nämndens utmaningar. 

Vid dialogtillfället 2020 uppges att lokalsituationen förbättrats under 2020. Det uppges 

även att samverkan med övriga nämnder gällande lokalförsörjningen har blivit bättre. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med riktlinjer. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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8. Socialnämnden 

8.1. Styrning 

Av uppföljning av socialnämndens styrkort framgår att ett av fyra mått har uppnåtts för 2020. I 

diagram 3diagram 5 beskrivs måluppfyllelsen för socialnämndens styrkort. Utöver 

uppföljningen av måluppfyllelse har en skriftlig uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

genomförts där arbetet med måtten beskrivs.  

 

Diagram 5: Redovisning av socialnämndens styrkort 2020. Ett mått är helt uppfyllt, två mått är ej uppfyllda (rött) och 

ett mått är ej redovisat (grått). 

8.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden erhållit controllerrapport per februari vid sammanträdet i 

mars som ett informationsärende, däremot framgår inte huruvida nämnden godkänt rapporten. 

I övrigt finns inga avvikelser att notera för socialnämndens uppföljning. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.4. Resultat av dialog med socialnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället (november 2020) uppgavs att nämnden erhållit löpande information 

gällande hanteringen av Covid-19 vid varje sammanträde under året. Uppföljningen har 

bland annat avsett arbetet med att begränsa smittspridningen, hantering av 

skyddsutrustning, antalet smittade och avlidna. Nämndens presidium har under våren 

fått dagliga uppdateringar och lägesrapporter gällande pandemihanteringen.   

1

2

1
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 Den demografiska utvecklingen är en stor utmaning för nämnden, både gällande 

personalförsörjning och ekonomi. 2020 års befolkningsutveckling indikerar att andelen 

äldre kommer att öka i kommunen. Nämnden arbetar med strukturomvandlingar och 

teknisk utveckling för att möta de kommande utmaningarna. Nämnden kommer även 

fortsätta att arbeta med heltidsresan7. 

 

 Sjukfrånvaro är en utmaning för nämnden, då särskilt långtidssjukskrivningar. 

Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna återfinns inom äldreomsorgen. En särskild 

HR-funktion har anställts för att arbeta med att minska antalet långtidssjukskrivningar.  

 

 Antalet orosanmälningar uppges öka i kommunen såväl som i övriga riket. Fler 

socialsekreterare har anställts för att stävja utvecklingen och socialtjänsten arbetar 

tillsammans med grundskolan för att fånga upp ungdomar som riskerar att fara illa.  

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens mått är låg.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 

i enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden erhållit information om 

controllerrapport per februari, däremot framgår inte huruvida nämnden beslutat om att 

godkänna rapporten.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Inga avvikelser har 

noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  

 

 

7 SKR och Kommunal arbetar gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för 

Heltidsresan. 
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9. Överförmyndaren 

9.1. Styrning och uppföljning 

Överförmyndaren har antagit en verksamhetsplan för 2019–2020 med verksamhetsmål. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år vid nämndens sammanträden. 

9.2. Intern kontroll 

Överförmyndaren har inte utarbetat en riskanalys till grund för internkontrollplanen. Av skriftliga 

svar framgår att arbete med riskanalys pågår8. Inga avvikelser att notera i överförmyndarens 

internkontrollarbete i övrigt. 

9.3. Väsentliga händelser under året 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit av skriftliga 

svar. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt.  

 Covid-19 har försvårat rekryteringen av nya ställföreträdare och begränsat möjligheten 

till att genomföra utbildningar. I övrigt har pandemin haft en begränsad effekt på 

överförmyndarens verksamhet.  

 

 Tillgången på ställföreträdare är fortsatt låg, det beskrivs dock som lättare att rekrytera 

ställföreträdare i Uddevalla än i de övriga samverkande kommunerna. 

 

 Införandet av nytt ärendehanteringssystem har pågått under året. Systemet kommer 

tas i bruk under 2021.  

9.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren i huvudsak bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i 

kommunfullmäktiges reglemente. Utöver att en riskanalys inte utarbetats till grund för 

internkontrollarbetet har granskningen inte visat på avvikelser. 

 

I granskningen av överförmyndaren har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 

8 I överförmyndarens skriftliga svar på grundläggande granskning 2019 (2020-09-01) framförs att 

överförmyndaren från och med nästa internkontrollgranskning ska använda de kommungemensamma 

dokumenten, inklusive risk- och väsentlighetsanalys, inför framtagande av internkontrollplan. 
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10. Kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

10.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 

uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 

formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 

framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 

arbetsbeskrivning för beredningarna. 
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

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

KS             

BUN              

KFN             

SBN             

SN             

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2. 

 Styrning 
Uppföljning/arbete med 

uppdrag9 
Intern kontroll 

ÖFN   R 

DB    

VB    

 

 

 

        Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Tillräcklig styrning för att leva upp 

till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan 

med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort 

utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av 

kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande 

måluppfyllelse i arbetet med 

fullmäktiges och nämndens egna 

mått 

 

Tillräcklig uppföljning av 

verksamhet och ekonomi  

▪ B1. Följt upp verksamheten i 

delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid 

fyra eller fler tillfällen under året 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar 

till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

9 Arbete med uppdrag avser beredningar. 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in 

underskott före årets slut, vid 

budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk 

avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig 

uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag 

 

 

Systematiskt arbete med intern 

kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan 

utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med 

intern kontroll   

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat 

nämndernas internkontrollarbete 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

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

Vi konstaterat att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

nämndernas egna styrkort. 

Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga sakförhållanden till 

kommunfullmäktige inför beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt ett tillräckligt 

arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna.  

Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att 

verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. 

Undantaget är överförmyndarens avvikelse gällande internkontroll.  

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och 

överförmyndaren.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Se över styrelsens rutiner för beredning av ärenden i syfte att säkerställa att väsentlig 

information kommer kommunfullmäktige till del inför beslut. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 

Göteborg den 24 mars 2021   

  

Johan Palmgren   Thomas Edin  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

  

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  



 

20 

Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

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

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll10 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndaren, 

demokratiberedningen och valberedningen.11 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 2020. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

 

10 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 

11 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under innevarande år och omfattas därmed inte av 

granskningen.  
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sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges 

kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten 

för upp- 

följningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.  

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

 Kommunstyrelsen  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. 

Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga 

iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft 

möjlighet att lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive 

nämnd.  

 

Uppföljande granskning  

Inom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts  

av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2018. Den uppföljande 

granskningen har dokumenterats i en separat rapport.  
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Bilaga 2. Kommunens styr- och ledningssystem 

Kommunfullmäktige (fullmäktige) beslutade om sin nuvarande styrmodell den 13 mars 2019. I 

dokumentet ”Riktlinjer för styrning och ledning” framgår hur modellen ska tillämpas. I figur 2 

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

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 

styrande majoritet och opposition. Översiktsplanen utgör en koppling mellan kommunens 

vision och den strategiska planen som antas varje mandatperiod. Detta genom att identifiera 

de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör 

grunden för översiktsplanen. Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje 

mandatperiod. Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny 

mandatperiod. Planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar: 

 Kommunens vision. 

 Den styrande majoritetens politiska plattform. 

 Riktningar från översiktsplanen. 

 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 

 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 

och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 

tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 

samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 

innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 

Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 

internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 

politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 

nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 

nämndkort.  

 

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

 

 

 

 

 

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 

reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare12. I den 

grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 

om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 

verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 

verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 

reviderad den 9 september 2020 ). 

12.1.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 

kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 

utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 

initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 

projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 

hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

12.1.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval13. 

  

 

12 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 

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

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-11-18 

• Barn- och utbildningsnämnden   2020-11-18 

• Kultur- och fritidsnämnden_________ 2020-12-16 

• Samhällsbyggnadsnämnden________ 2020-11-05 

• Socialnämnden______________  2020-11-05 

Dokumentförteckning  

• Riktlinjer för ekonomistyrning  

• Riktlinjer för intern kontroll  

• Riktlinjer för styrning och ledning  

• Strategisk plan 2019–2022 

• Felårsplan 2020-2022 med budget 2020 

Årsredovisningar 2019 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

 

Verksamhetsplan med budget 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

•  

Protokoll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

•  

Delårsrapport per augusti  

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

•  

 



Till: Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
   

            2021-03-30    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Grundläggande granskning 2020 

 

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

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

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

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

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

konstaterar att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med nämndernas egna 

styrkort. Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Detta då kommunstyrelsen inte rapporterat väsentliga sakförhållanden till 

kommunfullmäktige inför beslut om Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik AB. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt 

väsentligt säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Slutligen 

bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. Undantaget är överförmyndarens 

avvikelse gällande internkontroll.  

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 31 mars 2021 

 

 

 

Tomas Amlöv       Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande        1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-03-01 Dnr KS 2021/00001 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
2020/289  
Joakim Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag om utomhus padelbanor i 
Ljungskile. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver en utredning kring att markanvisa 
kommunal mark för att få privata företag eller föreningar att bygga padelbanor utomhus. 
Banorna bör placeras så dem bidrar till stadsutvecklingen och stärka ytor som redan är 
avsatta för lek och rörelse. Kultur och fritidsförvaltningen helst ser att det lokala 
idrottslivet prioriteras vid sådan markupplåtelse. Kultur och fritidsnämnden beslutar att 
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 
möjligheterna att markanvisa mark i kommunen för uppförande av padelbanor utomhus. 
 
2020/651  
Ett medborgarförslag från Cecilia Cinar har inkommit om att återuppbygga bryggan 
som tidigare gick längs Rödön. Gångbryggan avvecklades då skicket var uttjänt och 
bryggan ansågs osäker. Platsen är otillgänglig och en ny brygga behöver byggas från 
pråm, byggnationen är inget kultur- och fritidsförvaltningen klarar inom förvaltningen 
utan entreprenaden behöver, om den ska utföras köpas in. Beräknad kostnad för 
byggnationen är uppskattad till ca 600 000 kr. Medel för detta finns inte avsatt i budget 
för 2021. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget då medel inte 
finns avsatta för byggnation av brygga längs Rödön i investeringsbudget för 2021. 
Kultur och fritidsnämnden inkluderar förslaget i budgetdialog för kommande år. 
 
2020/709 
Kristina Hamamieh Al Shaar inkom 12 november, 2020 med ett medborgarförslag om att 
anlägga en ny hundrastgård i Uddevalla Kommun. Detta eftersom den tidigare lades ner på 
grund av att Uddevallas nya brandstation ska byggas på området. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-16 om att anta en principiell bestämmelse 
att inga hundrastgårdar anläggs i kommunal regi. Förvaltningens förslag bygger på 
bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  
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2019/848  
Det har inkommit ett medborgarförslag om att genomföra en åtgärdsplan för att komma 
tillrätta med inlämnade tillbud på gator. Förslagsställaren skriver att denne inte fått gehör 
för sina synpunkter om att trafikljusanläggningen i korsningen Fjällvägen-Boxhultsvägen är 
felaktigt inställda. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunens rutin för 
medborgarförslag respektive enhetens arbetsordning av andra inkomna ärenden hanteras på 
ett korrekt sätt. Förvaltningen förordar att nuvarande funktion på trafikljusanläggningen i 
korsningen väg2069/Lelångevägen behålls. Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att avslå 
medborgarförslaget.   
 
Dok. 311711  
Protokoll från Västvatten AB fört vid bolagsstämma 2021-03-19 per capsulam 
 
Dok. 311712  
Protokoll från Uddevalla Vatten AB fört vid bolagsstämma 2021-03-19 per capsulam  
 
 
2021/128 
Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval till kommunfullmäktige, ingen ny ersättare 
kunde utses 
 
2021/219  
Beslut från Polisen om förordnande av ordningsvakter enligt § 3 lagen om 
ordningsvakter (LOV) i Uddevalla centrum, gäller tidsperioden 2021-03-26—2024-03-
25  
 
2021/227 
Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Kommunala rådet för äldres protokoll 2021-03-16 
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2021-03-16  
 
 
 
 
 
 



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 13:14 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Laddning el-bilar 
 
Ditt medborgarförslag: 
För att uppmuntra invånarna i Uddevalla kommun att byta till eldrivna personbilar bör kommunen 
arbeta för att denna förändring påskyndas. Ett sätt att uppmuntra invånarna att välja elbil/hybrid är 
att göra det kostnadsfritt att ladda sin elbil/elhybrid i kommunen. Även frågan om fri parkering på 
kommunala parkeringar kan vara aktuell. Det gjordes en likande åtgärds under början av 2010-talet 
gällande s.k miljöbilar, då ägaren kunde ansöka om ett tillstånd. Jag föreslår att de laddstolpar som 
inte ägs av kommunen avgiftbefrias för den som laddar alternativt att kommunen själva bygger ut 
infrastrukturen med ”egna” laddstolpar i en betydligt högre utsträckning än det som finns idag. 
 
Dagens datum: 
2021-03-08 
 
Namn: 
Martina Lindberg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 17:37 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ökad trafiksäkerhet för fotgängare i tättbebyggt område Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarförslag om farthinder/vägbulor på Pilvägen, Ljungskile 
 
På Pilvägen 12-32 i centrala Ljungskile passerar många bilar tvärs igenom bostadsområdet i hög fart. 
Detta till trots att det ligger många bostadshus på båda sidor denna väg och många barn passerar här 
dagligen till och från både förskola (Strumpan), grundskola (Ljungskileskolan) och Linnéaskolan samt 
Folkhögskolan m.m. Många föräldrar promenerar med sina yngre barn till och från förskolan och 
barnen gör utflykter med sina förskolelärare via denna väg. Många husdjur lever i området, t.ex. 
rastas många hundar längs denna väg. Många motionerar också i området.  
 
Det finns också en flitigt använd gångväg som leder till bland annat centrum och Ljungskile 
centralstation som passerar rakt över Pilvägen (nummer 22-24) där många elever, bland andra, 
dagligen korsar vägen till och från skolan. Denna gångväg trafikeras också dagligen av människor som 
bor i området, då det endast tar några få minuter att nå huvudgatan till fots. 
 
Jag menar därför att det finns starka skäl till att införa åtgärder som kan förhindra en framtida olycka 
på Pilvägen. Framförallt i form av farthinder/vägbulor på denna väg men även informativa skyltar och 
ett övergångsställe (i höjd med gångvägens korsning av vägbanan). 
 
Dagens datum: 
2021-03-08 
 
Namn: 
Sara Södergren 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Övergångställe 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej mitt föreslag är att det behövs övergångställen vid korsningen Packhusgatan och Tjärhovsgatan. 
 
I samband med att den korsningen är när liggande både gymnasium skola och affärer där många 
äldre handlar hos, så behövs det ett säkert sätt att komma över vägen. 
 
Dagens datum: 
2021-03-11 
 
Namn: 
Kristoffer Rydholm 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Övergångställe 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej mitt föreslag är att det behövs övergångställen vid korsningen Packhusgatan och Parkgatan. 
 
I samband med att den korsningen har närliggande lekplats så behövs det ett säkert sätt att komma 
över vägen. 
 
Dagens datum: 
2021-03-11 
 
Namn: 
Kristoffer Rydholm 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Detaljplaneröversyn  för ett hållbart samhälle 
 
Ditt medborgarförslag: 
Detaljplaneändringar/alternativt ökat avvikelsegodkännande  från DP, vid bygglovsansökan  som 
syftar till förverkligande  av ett  mer hållbart samhälle. 
 
Flera av kommunens detaljplaner innehåller en bestämmelse om att taken på husen ska vara orange, 
antingen i plåt, betongpannor eller tegel. Tyvärr motverkar detta möjligheten att få sätta integrerade 
solpaneler som tak vid  t ex ett byte av tak eller vid en ombyggnad.  De flesta integrerade soltak är 
svarta och kräver minst 21 graders vinkel för bästa energiproduktionsutfall. Dylika förändringar i 
detaljplanerna möjliggör att fler även skulle kunna skaffa  en elnätsoberoende  egen laddplats till ett 
framtida  elfordon förutom att en ökning av ytterligare energiproduktionskapacitet  skapas via 
privata investeringar. Som bekant ska ju Sverige bli fossilfritt enligt rikspolitiska beslut. I nuläget råder 
en situation i vårt länd där elen blir en bristvara vid minsta köldknäpp och elpriset rusar i höjden i de 
södra elområdena. Uddevalla kommun har ju gjort satsningar där solpaneler satts på åkermark vilket 
inte egentligen är en hållbar lösning. Åkermark ska ju brukas till livsmedelsframställning 
(närproduktion) och ev skapandet av vattentäkter som reservoarer i tider av torka. Jag föreslår att 
kommunens förtroendevalda möjliggör för fler privatpersoner i kommuen att kunna "hämta hem" 
solenergi via sina tak genom att en översyn och en förändring av detaljplanerna görs. Härvidlag 
måste även s k bevarandeintressen  ge vika, dessa tenderar att gå till överdrift när privata 
"fattigmanshus" som saknar t ex hygienutrymmen och uppfyllelse av Boverkets  
tillgänglighetsstandard nekas bygglov för om- och tillbyggnad av kommunala tjänstemän på 
samhällsbyggnad. 
Uddevalla Energis:s VD Björn Wolgast slår ju ett slag för el-bilens framtid i en insändare i 
Bohusläningen  2021-03-18. 
Mitt förslag är alltså  att en detaljplaneöversyn ska initieras, där syftet med detaljplanerna får en 
inriktning mot en mer hållbar framtid, där privata fastighetsägares miljöengagemang via miljövänliga 
investeringar inte hindras.  
Alternativt är att kommunens förtroendevalda ger samhällsbyggnad i uppdrag att tillämpa detta 
synsätt när det kommer in bygglovsansökningar. Avvikelser har förekommit i  enskilda fall hittills, ofta 
på andra grunder än miljömässiga., 
 
Dagens datum: 
2021-03-18 
 
  
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Förbättring i parken 
 
Ditt medborgarförslag: 
I den så kallade nya lekplatsen vid gamla badhuset ,borde det finnas en dusch under sommaren .Det 
är många barnfamiljer som besöker lekplatsen och i het sol med lek och spring är det jätteskönt att 
kunna svalka av sig. Jag har bott i Örebro och där hade man så i statsparken det funkade bra. 
 
Har också förslag på kiosk ,som allmänheten kunde få hyra / använda ,för att sälja :kaffe , läsk, saft, 
hembakat under sommaren och helger. Förslagsvis ungdomar som på detta sätt kan tjäna en slant 
och ta ansvar över sin verksamhet. 
 
Dagens datum: 
2021-03-23 
 
Namn: 
Mia Stenman 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 mars 2021 14:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Övergångsställe över kurverödsleden 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vid rondellen på Kurverödsleden finns endast övergångsställe över måndagsvägen och varvsvägen. 
Då många boende på Kurveröd använder busshållplatsen på andra sidan kurverödsleden behöver de 
korsa en hårt trafikerad led. Det är lite konstigt då det idag finns övergångsställen på de två andra 
vägarna vid rondellen men inte just över kurverödsleden. Jag ser själv ofta barn och ungdomar som 
korsar vägen och känner att det vore bra att få dit ett uppskyltat övergångsställe. 
 
Dagens datum: 
2021-03-24 
 
Namn: 
Carl Bjernstrand 
 
 
Skicka med en bilaga 
rondellen.PNG 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 





 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 29 mars 2021 19:21 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Mer p platser på Bleket 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
med anledning av att de kommer försvinna p platser för boende på bleket , vill jag ha en översyn av 
ytor som kan tillföra nya p platser i området . 
ett förslag är gräsytan bredvid Uttern 1på Blekevägen 
 
Dagens datum: 
21-03-29 
 
Namn: 
Per-Göran Olofsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 mars 2021 09:36 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Cigarettfimpar miljöhot mot havet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Elever får inte röka på skolgårdar så de ställer sig vid grindar och öppningar i anslutning till skolorna. 
Där finns inga askkoppar så fimparna slängs på marken. Där ligger de i drivor till regnet tar de med sig 
i dagvattenbrunnarna och ut i havet. 
Detta är ett verkligt miljöproblem, fimparna innehåller både plast och giftiga ämnen. 
kommunen borde montera askkoppar utanför åtminstone gymnasieskolorna, även friskolor, och 
tömma dessa med jämna mellanrum. 
 
Dagens datum: 
2021-o3-30 
 
Namn: 
Susanna Skymminge 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 mars 2021 19:31 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ökad tillgänglighet 
 
Ditt medborgarförslag: 
På bägge sidor av Ljungskile Kallbadhus snygga till strandskoning och fyll på med sand för att öka och 
förbättra tillgängligheten till stranden. 
Det är så många människor som nyttjar denna pärla och med enkla medel så borde detta  vara 
möjligt, om viljan finns ! 
 
Dagens datum: 
2021-03-30 
 
Namn: 
Lennart Laneby 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Discgolf 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Visst är det väl dags att anlägga en discgolfbana i Uddevalla? Inte nog med att sporten växer så 
det knakar, fr.o.m. imorgon stängs Ale Discgolfcenter ner och övriga banor i Västsverige lär bli totalt 
överbefolkade därefter. Efterfrågan är stor och tillgången liten. Kontakta discgolfpark.com och dra 
igång projektet! 
 
Dagens datum: 
20210331 
 
Namn: 
Mikael Andersson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 5 april 2021 19:52 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Multiarena KV Barken 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att göra om en nu öde plats till en mer aktiv plats enl bif pdf. 
 
Det ligger också i tiden att man får mer folk i rörelse och att man aktiverar sig. 
 
Förslaget är att göra KV Barken till ett sådant område. 
 
Dagens datum: 
20210405 
 
Namn: 
Roberto Sölsnaes 
 
 
Skicka med en bilaga 
Multiarena Kv Barken.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



M Ö T E S P L A T S

BARKEN
EN TRÄFFPUNKT FÖR FLERA SPORTER



Sen lång tid tillbaka har det alltid varit mycket aktiviteter 

i Kv Barken.

Fotboll, Hockey, evenemang från Polis och Brandkår m.m.

Trafikskola har det funnits likaså lekplatser.

Idag är den sista lekplatsen på väg att monteras ner och 

det som kvarstår är en öde plats

Tråkigt tycker jag.

Varför då inte ta och ändra på detta?

Mitt förslag ser ni på efterföljande sidor som jag tycker

hade passat alldeles utmärkt då det också finns tex 

omklädningsrum, fika möjligheter i när liggande 

Bowlinghallen/Stenabhallen.

Sen är det ju inte fel att vi får fler att utöva olika 

aktiviteter och att folk kommer i rörelse.

Mvh

Roberto Sölsnaes



A

B

C

2 st 40x20 m planer för Handboll, 

Futsal, Basket 3x3

Banmaterialet som används går även att nyttja 

vintertid då man kan spola banorna och ha en 
plan för fria åk samt en plan för Hockey tex. 

A
1 st plan 30x15 m för Beachhandboll, 

Beachvolleyboll samt Beachfotboll

B
2 st Paddelbanor 20x10 m
C

D

Boulebana15x4 m

D

Utegym med olika stationer.

E

F

E

Discgolfbana (frisbeegolf)

F



A
I kommunen idag så finns det inga fullmåttsplaner

Utomhus för Handboll samt Futsal

Handbollen är  idag i Uddevalla en av de största 

ungdomsidrotterna och växer

Futsal likaså.

Planerna går också att utnyttja till Street Basket 3x3, 

Innebandy, Tennis tex.

Vintertid kan man spola banorna så man kan åka skridskor.

Omklädningsmöjligheter har man i den närliggande arenan.

Tanken är man kan spontanidrotta men  även boka planerna

mot en liten avgift.



I Uddevalla idag så finns det 

Beachvolleyplaner men det finns ingen 

Beachhandbollsplan samt 

Beachfotbollsplan med rätt mått

Beachhandboll växer i Sverige men 

framförallt i Skåne där man bla har 2 

gigantiska turneringar med 30-40000 

besökare

Nu är det dags för Uddevalla att bygga en 

plan med tanke på att Uddevalla är en 

genuin handbollstad och är en stor 

ungdomsidrott.

Här kan vi kombinera tre sporter på en 

plan.

B



Paddeltennis-den snabbast växande racketsporten i världen

I Uddevalla idag så finns det privat ägda banor inomhus

I detta förslag så är det plats för två st utomhusbanor i kommunal regi

Fördelen att placera dessa banor i Kv Barken är att det finns omklädningsrum, man kan hyra tex. racket, 

ta en kopp kaffe eller en bit mat i närliggande Bowlinghallen.

C



Boule– samla ihop vänner, familjen 
eller kollegorna, här har ni en 
aktivitet där alla kan vara med.
Ung som gammal spelar 
tillsammans, perfekt utomhussport. 
Denna sport passar väldigt bra in i 
detta koncept, Barken Multiarena.

D



Hälsotrenden att röra sig ute blir allt starkare. Med ett utegym kan man skapa trivsamma, attraktiva och funktionella 

utemiljöer för alla, oavsett ålder och träningsnivå.

Genom att bygga ett utomhusgym i Kv Barken inbjuder man till spontan träning och rörelse under dygnets alla timmar, året om.

Med utegym och andra träningsstationer i olika utföranden och svårighetsgrader kan man erbjuda något för alla, med en 

hälsosammare livsstil som resultat.

E



Discgolf är en snabb växande sport i 

världen och det är lätt att förstå varför. Du 

får komma ut i naturen och precis som i 

vanlig golf är sporten en kombination av 

fysisk och psyke.

Och passar olika åldrar.

Nu är det dags att även Uddevalla får en 

sådan bana med tex 9-hål

Med Discgolf i Kvbarken har man ett ställe 

för flera sporter

Har man inga egna  Discar kan man tex 

hyra detta i Bowlinghallen.

F



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 12:23 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnebergsskolan 
 
Lämna förslag 
 
Matkort till alla kommunens ungdomar som har distansunder visning. Skolmaten är en stor trygghet 
för många unga och nu när många av kommunens ungdomar har distansundervisning så har den 
tryggheten för många barn försvunnit därför skulle det vara bra att få matkort under corona. Jag 
tänker mig att man använda de pengar som var för skolmaten  och ge varje elev ett matkort för 75kr 
som de kan köpa matt ifrån någon av kommunens restauranger,. För att då hjälper vi också 
restaurangerna i kommunen så att de kan driva fortsätta driva deras restauranger. 
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:no-reply@uddevalla.se
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