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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Östraboteatern kl. 17:30 onsdagen den 10 november 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra arbetsordningen i 

ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 2021/00176  

 

3.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif 

Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens vårdstruktur  
Dnr KS 2020/00556  

 

4.  Förslag på nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och 

Rönnhallsvägen 
Dnr KS 2021/00522  

 

5.  Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 
Dnr KS 2021/00463  

 

6.  Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom 

Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00137  

 

7.  Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Väst med 

anledning av upptagande av ny medlem, Melleruds kommun 
Dnr KS 2021/00571  

 

8.  Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/00534  

 

9.  Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med den 

idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  
Dnr KS 2021/00191  

 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Kommunfullmäktige 

 

2(3) 

2021-11-02  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Furuhall etapp 4, Svälte 1:178-1:190 
Dnr KS 2021/00552  

 

11.  Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Å-Lärkhöjden Å1:13, Å 1:22 och Å 1:27-1:46 
Dnr KS 2021/00551  

 

12.  Vision för stadsutveckling kring Bäveån 
Dnr KS 2021/00493  

 

13.  Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande stadshus 
Dnr KS 2021/00576  

 

14.  Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och 

Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande av nytt 

kommunhus/medborgarhus i Uddevalla  
Dnr KS 2021/00475  

 

15.  Införande av markplan samt ändrat ansvar för köp och försäljning av 

mark, revidering av reglementen 
Dnr KS 2021/00158  

 

16.  Fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Henrik 

Sundström (M)  
Dnr KS 2021/00488  

 

17.  Avsägelse från Kurt Hansson (UP) för uppdraget som ledamot i 

kommunens revisorer 
Dnr KS 2021/00623  

 

18.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

19.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  
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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. Ta inte med citrusfrukter. 
 
På grund av rådande pandemi uppmanas ledamöterna att under mötet hålla avstånd samt i övrigt iaktta 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
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


  2 (2) 
   

 

 

Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktiges ledamöterna ombeds att iaktta de rekommendationer 
och råd från myndigheterna för att hindra smittspridning under 
sammanträdet. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2021/00176 

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra 
arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har lagt fram ett ungdomsförslag om utöka antalet möten, från tre 
gånger per termin som är arbetsordningen idag. Anledningen är att de vill få mer gjort 
under en mandatperiod. På senaste ungdomsfullmäktige den 25 maj beslutade 
ledamöterna att ett möte i månaden är en bra mötesfrekvens, vilket också följer de andra 
politiska organen. 
  
Ungdomsfullmäktige byts ut varje höst och därför kan engagemanget och behov av 
möten variera beroende på grupp. För att göra bestämmelsen om antal möten mer 
flexibel kan arbetsordningen revideras till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 möten per 
läsår (mandatperiod). Genom en sådan arbetsordning kan ungdomsfullmäktige lägga till 
möten vid behov, exempelvis under vårterminen då det i nuläget blir glest mellan 
mötena.  
  
Ledamöterna i ungdomsfullmäktige arvoderas för sin mötestid på samma sätt som 
förtroendevalda. Arvodekostnaderna har under våren varit ca. 4000 kr per sammanträde, 
med fem deltagande ledamöter. En ökning i antal möten (och antal ledamöter) innebär 
också en ökning av arvodeskostnaderna.  
  

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-09-09 § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Ungdomsförslag daterat 2021-03-08 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
  
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 
möten per läsår (mandatperiod). 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 



 
 

 
 

Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2021/00176  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra 
arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har lagt fram ett ungdomsförslag om att utöka antalet möten, från 
tre gånger per termin som är arbetsordningen idag. Anledningen är att de vill få mer 
gjort under en mandatperiod. På senaste ungdomsfullmäktige den 25 maj beslutade 
ledamöterna att ett möte i månaden är en bra mötesfrekvens, vilket också följer de andra 
politiska organen. 
  
Ungdomsfullmäktige byts ut varje höst och därför kan engagemanget och behov av 
möten variera beroende på grupp. För att göra bestämmelsen om antal möten mer 
flexibel kan arbetsordningen revideras till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 möten per 
läsår (mandatperiod). Genom en sådan arbetsordning kan ungdomsfullmäktige lägga till 
möten vid behov, exempelvis under vårterminen då det i nuläget blir glest mellan 
mötena.  
  
Ledamöterna i ungdomsfullmäktige arvoderas för sin mötestid på samma sätt som 
förtroendevalda. Arvodekostnaderna har under våren varit ca. 4000 kr per sammanträde, 
med fem deltagande ledamöter. En ökning i antal möten (och antal ledamöter) innebär 
också en ökning av arvodeskostnaderna.  
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Ungdomsförslag daterat 2021-03-08 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
  
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 
möten per läsår (mandatperiod) 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-08-31 Dnr KS 2021/00176 

  

 

Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Telefon  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra 

arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har lagt fram ett ungdomsförslag om utöka antalet möten, från tre 
gånger per termin som är arbetsordningen idag. Anledningen är att de vill få mer gjort 
under en mandatperiod. På senaste ungdomsfullmäktige den 25 maj beslutade 
ledamöterna att ett möte i månaden är en bra mötesfrekvens, vilket också följer de andra 
politiska organen. 
 
Ungdomsfullmäktige byts ut varje höst och därför kan engagemanget och behov av 
möten variera beroende på grupp. För att göra bestämmelsen om antal möten mer 
flexibel kan arbetsordningen revideras till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 möten per 
läsår (mandatperiod). Genom en sådan arbetsordning kan ungdomsfullmäktige lägga till 
möten vid behov, exempelvis under vårterminen då det i nuläget blir glest mellan 
mötena.  
 
Ledamöterna i ungdomsfullmäktige arvoderas för sin mötestid på samma sätt som 
förtroendevalda. Arvodekostnaderna har under våren varit ca. 4000 kr per sammanträde, 
med fem deltagande ledamöter. En ökning i antal möten (och antal ledamöter) innebär 
också en ökning av arvodeskostnaderna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Ungdomsförslag daterat 2021-03-08 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning till att ungdomsfullmäktige ska ha 6-8 
möten per läsår (mandatperiod) 
 
 
Peter Larsson Andréa Kihl 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till berörda 
 



-----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 
Ändring på arbetsordningen till fler möten. Ungdomsfullmäktige känneratt de har för få mitten att få 
saker att gjort på. Därför skulle det vara bättre om man ändrade på arbetsordningen och gör så att 
Ungdomsfullmäktig har fler möten så att de får saker gjort.   
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr KS 2020/00556 

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

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) har 
inkommit med motion om att Uddevalla kommun ska bli pilotkommun för framtidens 
vård. 
  
Motionen har remitterats till socialnämnden som i sitt remissvar skriver att motionen 
lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” frågan. Ett 
pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt. 
  
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete. 
Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och 
sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun. 
Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta 
har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även 
tillsatt en utredning om en ny äldreomsorgslag där utredaren ska redovisa hur medicinsk 
kompetens kan säkerställas i kommunerna.  
  
En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och 
kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. Socialförvaltningen anser att det 
är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, dels utredningen om ny 
äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 2022. Båda dessa 
rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige samt tankar om 
hur en ny vårdstruktur kan se ut.  
  
Socialnämnden föreslår att kommunen ska avvakta med att ansöka om att bli 
pilotkommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07. 
Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 101. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 
Motion från Ann-Charlotte Hustafsson (UP) m.fl.  
Yrkanden 

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

Propositionsordningar 

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



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 265 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-09-07 Dnr KS 2020/00556 

  

 

Handläggare 

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

 

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

och Leif Dolonius (UP) om att bli pilotkommun för framtidens 

vårdstruktur  

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) har 
inkommit med motion om att Uddevalla kommun ska bli pilotkommun för framtidens 
vård. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som i sitt remissvar skriver att motionen 
lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” frågan. Ett 
pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt. 
  
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete. 
Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och 
sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun. 
Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta 
har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även 
tillsatt en utredning om en ny äldreomsorgslag där utredaren ska redovisa hur medicinsk 
kompetens kan säkerställas i kommunerna.  
 
En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och 
kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. Socialförvaltningen anser att det 
är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, dels utredningen om ny 
äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 2022. Båda dessa 
rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige samt tankar om 
hur en ny vårdstruktur kan se ut.  
 
Socialnämnden föreslår att kommunen ska avvakta med att ansöka om att bli 
pilotkommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07. 
Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 101. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 
Motion från Ann-Charlotte Hustafsson (UP) m.fl.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-09-07 Dnr KS 2020/00556 

  

 

 

 

 
att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

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



Motion:    Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård 

 

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt 

berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av 

akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. 

till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom 

områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur 

förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa 

tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci. 

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka 

äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk 

ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt 

hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar. 

 Man måste således hitta en annan vårdstruktur. 

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat 

centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den 

högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, 

primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som 

ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. 

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda 

myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, 

tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till 

särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna 

Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 

2017:01). 

 I mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och 

chefen för socialdepartementet Lena Hallengren. 

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det 

skrivs bl.a. att ”vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att 



erbjuda utgör primärvård” samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska 

ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. 

Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som 

redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning.  

Uddevalla har idag ett antal lyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt 

- trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas 

vidare i synergier med kommunens verksamheter. 

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och 

tyngden av vården kommer att förflyttas. 

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning 

och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör 

startas upp under ledning av kommunledningskontoret. 

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som 

patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner 

förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta. 

 

Uddevallapartiet vill: 

att Uddevalla kommun i samarbete med kommunalförbundet ska bli pilotkommun för hur 

man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur. 

 

För Uddevallapartiet 

 

Ann-Charlott Gustafsson  Merja Henning Leif Dolonius 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr SN 2020/00193  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) 
om att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens 
vård 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet föreslår i en motion att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun i 
syfte att arbeta fram en ny vårdstruktur. Kommunledningskontoret föreslås leda 
arbetet. Kommunfullmäktige har skickat frågan på remiss till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 211 Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om att Uddevalla 
kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård. 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius 
(UP) om att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) yrkar på återremiss. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på om ärenden ska avgöras idag och finner att 
socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner att 
socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avvakta med att ansöka om att bli pilotkommun. 

Reservation 

Socialnämndens ledamöter i Uddevallapartiet (UP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2021-06-22 
Stefan Skoglund,  Merja Henning 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-23 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2021-06-24 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

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

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) om 

att Uddevalla kommun skall bli pilotkommun för framtidens 

vård 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet föreslår i en motion att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun i 
syfte att arbeta fram en ny vårdstruktur. Kommunledningskontoret föreslås leda arbetet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att  
 
föreslå kommunstyrelsen att avvakta att ansöka om att bli pilotkommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet föreslår att Uddevalla kommun skall bli en pilotkommun för hur en 
framtida vårdstruktur skall formas. Kommunledningskontoret föreslås leda detta arbete. 
 
I motionen beskrivs att det redan idag finns många exempel där kommunen och 
regionen samverkar/organiserar sig på ett framgångsrikt sätt. Kommunens Trygg 
hemgång, regionens mobila team samt samverkande sjukvård. 
 
Utvecklingsarbete pågår för att underlätta informationsutbyte inom vården. Nationell 
läkemedelslista är efter lång tid på gång. Västra Götaland regionen och kommunerna 
arbetar med att införa FVM, framtidens vårdinformation. Västra Götaland regionen 
tillsammans med kommunrepresentanter tittar på förutsättningarna för 
hemmonitorering. Alla på sitt sätt ett led i utvecklingen mot nära vård i hemmet. 
 
Samverkan mellan kommun och region sker idag på politisk och tjänstemannanivå inom 
ramen för vårdsamverkan Fyrbodal. 
 
En åldrande befolkning, med ett ökande vårdbehov, samt nya tekniska lösningar som 
främjar vård i hemmet kommer öka kraven på samverkan. 
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Det finns en rad statliga utredningar som berör ämnet om hur vården utvecklas och dess 
organisation. Detta är också föremål för en politisk diskussion om hur vården skall 
organiseras i framtiden. 
 
Den pågående pandemin har visat på brister inom vården. Coronakommissionen 
kommer med sin slutrapport under februari 2022. 
 
Växjö kommun ansökte hos regeringen, under hösten 2020, att få anställa en kommunal 
läkare. Regeringen avslog ansökan med hänvisning till att utredning om ny 
äldreomsorgslag var tillsatt. 
 
Enligt Fyrbodals kommunalförbund finns i dagsläget inga tankar om att utse någon 
pilotkommun i syfte att forma framtidens vårdstruktur. 
 

Förvaltningens bedömning 

Motionen lyfter en stor fråga där det kan vara svårt för en enskild kommun att ”äga” 
frågan. Ett pilotprojekt måste även stödjas av regionen och troligtvis även nationellt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att delta i ett framåtsyftande pilotarbete. 
 
Samverkan med regionen fungerar bra. Utmaningen för den kommunala hälso- och 
sjukvården är att ansvaret för brukaren/patienten är delat mellan region och kommun. 
Kommunen ansvarar för vården upp till sköterskenivå och regionen för läkarnivå. Detta 
har påpekats i den första delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen har även 
tillsatt en utredning av en ny äldreomsorgslag där utredaren skall redovisa hur 
medicinsk kompetens kan säkerställas i kommunerna.  
 
En ny vårdstruktur måste fungera i alla regioner och alla kommuner. Både regioner och 
kommuner har stor variation i befolkningsunderlaget. 
 
Förvaltningen anser att det är klokt att avvakta dels Coronakommissionens slutrapport, 
dels utredningen om ny äldreomsorgslag. Rapporterna kommer februari 2022 samt juni 
2022. Båda dessa rapporter kan ge vägledning om behovet av ny vårdstruktur i Sverige 
samt tankar om hur en ny vårdstruktur kan se ut. 
 
 
 
Roger Granat 
Socialchef  
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 266 Dnr KS 2021/00522 

Förslag på nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och 
Rönnhallsvägen 

Sammanfattning 

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012, ska två nya gator 
byggas ut. För övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.  
  
Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd 
har skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat 
Furuhallsvägen, Björkhallsvägen och Ekhallsvägen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 369. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13.  
Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen för de nya gatorna inom 
området Furuhall.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Förslag på nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och 

Rönnhallsvägen 

Sammanfattning 

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012, ska två nya gator byggas 
ut. För övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.  
 
Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd har 
skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat Furuhallsvägen, 
Björkhallsvägen och Ekhallsvägen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-23. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 369. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13.  
Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen för de nya gatorna inom 
området Furuhall.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för vidare expediering 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 369 Dnr SBN 2021/00425  

Nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och Rönnhallsvägen 

Sammanfattning 

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012 ska två nya gator 
byggas ut. Övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.  
Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd 
har skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat 
Furuhallsvägen, Björkhallsvägen och Ekhallsvägen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24 

Yrkanden 

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

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och 
Bokhallsvägen för de nya gatorna inom området Furuhall 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2021-09-21  
Mikael Staxäng  
Mattias Forseng  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-21 intygar  
Ola Löfgren  
  
Skickat 2021-09-22 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2021-08-13 Dnr SBN 2021/00425 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 
Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Nya vägnamn på Furuhall, Bokhallsvägen och 

Rönnhallsvägen 

Sammanfattning 

På området Furuhall vid Rotviksbro, med en detaljplan från 2012 ska två nya gator 
byggas ut. Övriga gator inom området beslutades vägnamn 2012-10-10.  
Namnberedningen föreslår gatunamnen Rönnhallsvägen och Bokhallsvägen. Samråd 
har skett med exploatören i området. Övriga gator i området heter bland annat 
Furuhallsvägen, Björkhallsvägen och Ekhallsvägen.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Karta med föreslagna vägnamn 2021-08-24 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Rönnhallsvägen och 
Bokhallsvägen för de nya gatorna inom området Furuhall 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Frida Läckström 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Markbygg AB 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr KS 2021/00463 

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och  
bygglovstaxan för Uddevalla kommun. 
 
Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen  
samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd  
arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer. 
 
Förändringar av taxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02  
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan, 
  
att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 2022-01-01, och 
tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas. 
  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till revidering av plan- och 
bygglovstaxan för Uddevalla kommun. 
 
Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen 
samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd 
arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer. 
 
Förändringar av taxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02  
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan 
 
att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 2022-01-01, och 
tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har ett aktivt förbättringsarbete och identifierar ständigt 
förbättringspotential. Sedan 2019 har vi årligen genomfört revideringar av plan- och 
bygglovstaxan. De justeringar som nu genomförs är följande:  
 
Förtydligande så att taxan med tydlighet gäller för ärenden som tas av kommunstyrelsen 
i ärenden som kan uppfattas som jävsrelaterade.  
 
Justering av vissa avgifter för att bättre motsvara nedlagt arbetstid. Både höjningar och 
sänkningar genomförs.  
Avgiften för förhandsbesked justeras upp med 50%, och den missade N-faktorn för 
förhandsbesked i taxan som kom från SKL (SKR) år 2011, införs precis som för andra 
typer av ärenden. Ändringen medför att avgiften för förhandsbesked höjs från 4760 kr 
till 8568 kr, vilket ändå inte täcker nedlagt arbete men i alla fall täcker en större del av 
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arbetet. Eftersom kostnadstäckningsgraden för myndighetens verksamhet ska täckas av 
avgifter och bara en mindre del ska täckas av skattemedel, främst då vad gäller tillsyn 
och service, ser vi att höjningen går i linje med vad politiken har som uppdrag för 
nämndens verksamhet. Sett till andra kommuner i Västra Götaland är den nya avgiften 
mer i nivå med de andra kommunerna.  
 
Den administrativa avgiften för expediering, remisser, kungörelse, grannehörande med 
mera, införlivas i avgiften för beslut om lov och förhandsbesked för att minska det 
administrativa arbetet med redovisning av avgiften som ändå är en del i den 
obligatoriska handläggningen. Denna ändring har Göteborgs Stad, som vi samarbetat 
med runt arbetet med planavgiften, redan införlivat.  
 
Planavgiften förtydligas i rena beloppsnivåer per kvadratmeter för planer som inte 
ersatts via planavtal eller liknade. 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr SBN 2021/00382  

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen 
samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd 
arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer. En möjlighet för 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra justeringar som är av mindre art föreslås 
införas, vilket gör att för marginella justeringar slipper taxan gå via kommunfullmäktige 
om det är något litet som behöver justeras. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02 
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
  
att  anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan - giltig från 2022-01-01 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2021-08-24  
Henrik Sundström 
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-24 intygar 
Ola Löfgren 
 

Skickat 2021-08-24 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Byggnadsingenjör Pontus Gläntegård 
Telefon 0522-69 63 30 
pontus.glantegård@uddevalla.se 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen 
samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd 
arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer. En möjlighet för 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra justeringar som är av mindre art föreslås 
införas, vilket gör att för marginella justeringar slipper taxan gå via kommunfullmäktige 
om det är något litet som behöver justeras. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02 
Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan - giltig från 2022-01-01 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har ett aktivt förbättringsarbete och identifierar ständigt 
förbättringspotential. Sedan 2019 har vi årligen genomfört revideringar av plan- och 
bygglovstaxan. De justeringar som nu genomförs är följande: 
 
Förtydligande så att taxan med tydlighet gäller för ärenden som tas av kommunstyrelsen 
i ärenden som kan uppfattas som jävsrelaterade. 
 
Justering av vissa avgifter för att bättre motsvara nedlagt arbetstid. Både höjningar och 
sänkningar genomförs. 
 
Avgiften för förhandsbesked justeras upp med 50%, och den missade N-faktorn för 
förhandsbesked i taxan som kom från SKL (SKR) år 2011, införs precis som för andra 
typer av ärenden. Ändringen medför att avgiften för förhandsbesked höjs från 4760 kr 
till 8568 kr, vilket ändå inte täcker nedlagt arbete men i alla fall täcker en större del av 
arbetet. Eftersom kostnadstäckningsgraden för myndighetens verksamhet ska täckas av 
avgifter och bara en mindre del ska täckas av skattemedel, främst då vad gäller tillsyn 
och service, ser vi att höjningen går i linje med vad politiken har som uppdrag för 
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nämndens verksamhet. Sett till andra kommuner i Västra Götaland är den nya avgiften 
mer i nivå med de andra kommunerna. 
 
Den administrativa avgiften för expediering, remisser, kungörelse, grannehörande med 
mera, införlivas i avgiften för beslut om lov och förhandsbesked för att minska det 
administrativa arbetet med redovisning av avgiften som ändå är en del i den 
obligatoriska handläggningen. Denna ändring har Göteborgs Stad, som vi samarbetat 
med runt arbetet med planavgiften, redan införlivat. 
 
Planavgiften förtydligas i rena beloppsnivåer per kvadratmeter för planer som inte 
ersatts via planavtal eller liknade.  
 
 
 
 
 
Lisa Cronholm Pontus Gläntegård 
Avdelningschef Byggnadsingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen  

 

§ 1 Inledande bestämmelser 

 

1.1  

Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och 

byggnadsväsendet. Taxan gäller i tillämpliga delar även i de fall kommunen genom 

kommunstyrelsen eller liknade är beslutande organ, även där det står utryckligen 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna 

är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen 

eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består 

av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  

 

Enligt denna taxa erläggs avgift för: 

 

* beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked,  

* beslut om lov,  

* tekniska samråd och slutsamråd,  

* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  

* framställning av arkivbeständiga handlingar,  

* planavgift, 

* kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  

* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  kommunen får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en 

planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som 

behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet 

som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som 

enligt ovan gäller för en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver 

bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL. 

 

1.2   Ändring av taxan 

Grunderna för hur avgifter ska beräknas ska anges i taxa som beslutas av kom-

munfullmäktige. Ändringar i taxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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§ 2 Allmänna bestämmelser 

 

2.1 Beräkning av avgift enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

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

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

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor N 

lagts till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 

kommunen. 

 

N=1,2   
 

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

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

 

 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter: 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor, anges tidigare i detta dokument 

OF Objektfaktor 

ha Hektar 

KF Kartfaktor 

MF Mätningsfaktor 

np Detaljplaners svårighetsgrad, faktorn framgår av den antagna planen 

 

 

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

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

(OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-

 förd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

 volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

 betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

 funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
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Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard 

SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 

noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler 

och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timavgift. 

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

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

Finner Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande att det finns skäl som 

motiverar en höjning eller minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av 

ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om sådan. 

 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellen, beslutar 

Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande om skälig avgift grundad på 

tidsersättning. 

 

2.2 Mervärdesskatt (moms)  

Samtliga belopp i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt.  

Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. 

Mervärdesskatt tillkommer på avgifter som kommunen tillhandahåller som är annat än 

myndighetsutövning. 

 

2.3 Avgiftens erläggande 

Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne 

tillställts Samhällsbyggnadsnämndens beslut eller om särskilt beslut inte fattas i 

ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits. 

 

Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta kan, om nämnden finner det lämpligt, 

debiteras senare.  

 

Avgift får även uttagas i förskott. 

 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av 

lovavgift för samma åtgärd. 

 

2.4 Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos Samhällsbyggnadsnämnden eller 

motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 

enligt 10 kap. kommunallagen. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 13 kap. 3 § plan- och 

bygglagen lämna in handlingarna till beslutande myndighet inom tre veckor från den 

dag klaganden fått del av beslut. 
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§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 

 

3.1 Avräkning 

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott 

erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att 

kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 

förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 

betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription 

sker efter tio år. 

3.2 Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

från förfallodagen tills betalning sker. 

 

3.3 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. 

I de fall lagstadgad tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om 

lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är endast vissa av de 

avgiftsberättigade tjänsterna som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller 

anmälan som ska reduceras.  

 

3.4 Byggsanktionsavgift 

Om någon utför en åtgärd utan tillstånd utgår byggsanktionsavgift enligt 9 kap Plan- 

och byggförordningen (PBF).  

 

§ 4  Avgift för planbesked, detaljplanearbete och 

områdesbestämmelser samt planavtal 

 

4.1  Planbesked  

En begäran om planbesked får enligt 5 kap 2 § PBL göras av den som har för avsikt 

att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, 

ändras eller upphävs. Samhällsbyggnadsnämndens avgift för planbesked motsvarar 

30 timmars arbete. Om arbetet uppskattas överstiga 30 timmar kommer avgiften för 

planbesked att utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen timersättning i 

överenskommelse med sökanden. Avgift utgår även vid negativt besked. Vid 

återtagande av ansökan om planbesked utgår avgift för nedlagd tid.  

 

4.2  Avgift för detaljplanearbete och områdesbestämmelser samt planavtal  

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

upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser – separat eller i anslutning till 

handläggning av ett annat ärende. Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta 

fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av 

åtgärden. Kostnader för eventuella program i detaljplaneprocessen är inberäknad i 

planavgiften.  
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En planavgift ska motsvara Samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för arbete 

utfört av egen personal och eventuellt inhyrd personal. Kostnaden beräknas enligt 

den tid (antal timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för 

handläggningen. I kostnaden ingår också ersättning för verksamhetens andel av 

gemensamma kostnader.  

 

Avgift för detaljplanearbete regleras genom avtal mellan exploatör och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

  

För uppdragets nedlagda arbetstid debiteras tidsersättning enligt 

handläggningskostnad per timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar planavtalet 

exploatörens betalningsansvar för övriga med planarbetet sammanhängande 

kostnader som till exempel grundkarta, fastighetsförteckning och övriga nödvändiga 

utredningar som behövs för prövning av planen. Samtliga utredningar ska bekostas 

av exploatören.  

 

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som krävs för 

planarbetet. Det är även Samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar 

exploatören kan beställa/tillhandahålla respektive vilka utredningar som det är 

lämpligt att Samhällsbyggnadsnämnden utför eller beställer. Om ytterligare 

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

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

exploatören baserat på tidsåtgång.  

 

Om Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det behövs ett program för att 

underlätta planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om 

ett program har upprättats i förväg ska hela eller delar av kostnaden ingå i planavgiften 

om programmet fortfarande är aktuellt och bidrar till att planarbetet underlättas.  

 

Om ett planarbete har flera exploatörer fördelas planavgiften schablonmässigt mellan de 

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

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med exploatörer i övrigt överenskommer.  

 

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

som söker bygglov för åtgärder enligt gällande bestämmelse i samband med beslut 

om lov. Avgiften beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och eventuella 

öppenarea aktuellt lov avser i förhållande till detaljplanens totala bruttoarea, 

öppenarea och planens totala kostnad. Avgiften tas ut utifrån den för detaljplanen 

angivna svårighetsgraden som relateras till kvadratmeterpris enligt följande för 

detaljplaner antagna före 2021. 

np  Avgift 

1  =  150kr/kvm 

1,5 = 200kr/kvm 

2  = 250kr/kvm 

 

För planer antagna 2021 och senare anges kvadratmeteravgift utifrån vad 

detaljplanen kostade att ta fram samt uppskattat administrativt arbete även framledes. 

Även om planen anger byggnadsarea som begränsning tas avgiften ut på samma 

beräkningsgrund som för bygglovsavgiften, bruttoarea + öppenarea. 
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Tabell 1 Ny- och tillbyggnad 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader  

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

Area (m2) – BTA + OPA OF HF 1 HF 2 

Mindre än 16 m2 2 17 15 

16-34 2 17 18 

35-50 3 17 18 

51-70 4 17 23  

71-99 5 24 28 

100-150 7 24 28 

151-199 8 24 28 

200-250 10 24 28 

251-299 11 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 85 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Härutöver  + 3/1000 m2 24 28 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ 

beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2a Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

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

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 

givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av grundläggning och 

dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning  

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  

Utrymnings- och räddningsvägar 

Måttgranskning 

Besiktning 

7 

 

Tabell 2b Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

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

(OF enligt tabell 1)  

Åtgärder Handläggningsfaktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

Startbesked inklusive tekniskt samråd och 

fastställande av kontrollplan 

10 

Startbesked och fastställande av kontrollplan 5 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd 3 

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

 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning vid 

nyetablering utan förhandsbesked 

utanför detaljplan 

30 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 30 % påslag på bygglovavgiften 

Tidsbegränsat bygglov 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 75 % av bygglovavgift 

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 

lagerbyggnad, växthus), minst 99 m2 

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

 

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

Denna tabell används när kungörelse (även via Post och Inrikes tidning), remisser, 

underrättelse/hörande av sakägare, kommunicering m.m. krävs. Avgiften tillkommer 

utöver de avgifter som visas i de flesta ovanstående tabeller. Avgiften enligt denna 

tabell ingår i övriga tabellers uträkning och betecknas som ADM i deras formel, då 

det är en del av ärendehandläggningen. Avgiften för ev. kungörelse av beslut i Post- 

och Inrikes Tidningar (POIT) kan även tillkomma enligt tabellen nedan.  

 

ADM = KOM x mPBB x N 

 Kungörelse, kommunicering, 

remiss till annan myndighet, 

underrättelse eller hörande på 

annat sätt 

Kommentar KOM 

4a Ärenden som behöver kungöras, 

kommuniceras, remiss eller 

underättelse via brev eller 

liknande. 

Inklusive avgift för POIT 

(om ytterligare externa 

avgifter uppkommer kan 

dessa tillkomma). 

20 

4b Ärenden som behöver kungörelse 

eller underättelse via ortstidning 

eller liknade 

eller Tidersättning (minst 1 

tim) + annonskostnad 

80  
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Tabell 5 Avgift för besked 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 100 150 x mPBB x N + ADM 

Återkallat 

förhandsbesked 

Tidersättning (minst 1 timma) maxbelopp 100 150 x mPBB 

x N + ADM 

Ingripandebesked Tidersättning (minst 1 timma) 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning 

av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid 

bygglovprövningen) 

Ytterliggare avgift för kommunicering kan tillkommer enligt tabell 4. 

Tabell 6 Avgift för avslag m.m. 

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

Åtgärd Avgift 

Beslut om anstånd i avvaktan på plan Ingen avgift 

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som förhandsbesked 

Om inget annat anges i respektive tabell 

ska full avgift HF 1 eller tidersättning för 

nedlagd tid debiteras 

Avvisande/avskrivning/återkallad av 

ansökan/anmälan 

OF 2 HF 7 

Nekat startbesked Avgift HF 2 eller tidersättning för 

nedlagd tid 

Tabell 7 Övriga åtgärder 

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

Åtgärd OF HF1 HF2 

Balkong 1-2 st. 2 17 15 

Balkong fler än 2 st. 4 17 15 

Fasadändring mindre 9 kap. 2 § 3 c 

PBL 

1 17 15 

Fasadändring större 9 kap. 2 § 3 c 

PBL 

3 17 15 

Ändrad användning 9 kap. 2 § 3 a 

PBL 

OF enligt 

tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

Inredande av ytterligare bostad eller 

lokal 9 kap. 2 § 3 b PBL 

OF enligt 

tabell 1 x 0,5 

17 23 eller tabell 2b 

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

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

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

Anläggning OF HF1 HF2 

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 

skidbackar med liftar, kabinbanor, 

campingplatser, skjutbanor, motorbanor och 

golfbanor. 

Tabell 1 x 0,3 17 15 

Transformatorstation 4 17 15 

Murar och plank, liten inverkan på omgivning 2 3 17 15 

Murar och plank, stor inverkan på omgivning 4 5 17 23 

Parkeringsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Upplag/ materialgård Tabell 1 x 0,2 17 15 

Tunnel/ bergrum Tabell 1 x 0,3 17 15 

Begravningsplats Tabell 1 x 0,3 17 15 

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar 

för kemiska produkter som är hälso- och 

miljöfarliga och för varor som kan medföra 

brand eller andra olyckshändelser. 

Tabell 1 17 15 

Prövning av ansökan om bygglov för mast, torn 

eller vindkraftverk över 20 m högt 

Höjd x 0,1 24 28 

 

Anläggning i vatten  

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

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

Hamn över 5000m2, 

flera bryggor 

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

Prövning ska ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

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

Större och komplicerade ärenden kan kräva lång handläggningstid. För dessa fall kan 

tidersättning tas ut. 

Typ Påverkan på stadsbilden OF HF1 HF2 

Prövning av skylt  Liten  2 17 15 

 Stor 6 17 15 

-  därutöver per skylt 

i ansökan  

Liten  1 7 7 

 Stor  2 17 15 

Skylt på skyltpelare 

≤ 3m hög 

Liten  2 17 15 

 Stor  5 17 15 

Skylt på skyltpelare. 

Högre än 3m 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn. 

Liten  3 17 15 

 Stor  6 17 15 

 

Tabell 10 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning + ADM 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked 

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

Rivning OF HF 1 HF 2 

mindre än 16 m2 1 7 13 

16-60 m2 1 17 15 

61-250 m2  1 24 28 

251-1 000 m2  2 24 28 

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

Avgift = mPBB x OF x HF2 x N 

Åtgärd OF HF2 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad. 1,5 15 

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

Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden. 

4 15 

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation för 

enbostadshus och komplementbyggnader. 

2 15 

Ventilationsanläggning övriga. 4 15 

Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som skyddas 

genom områdesbestämmelse eller detaljplan. 

1 15 

Avsevärd ändring av planlösning. 4 15 

Ändring av bärande konstruktion 4 15 

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning för 

vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. t.ex 

anslutning av kommunalt VA, stambyte, fettavskiljare. 

2 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk lägre än 20m 

och inte bygglovspliktigt. 

3 15 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk högre än 

120m och/eller med miljöprövning. 

- Tid- 

ersättning 

Rivning utanför detaljplan för byggnader som inte kräver rivningslov 

eller är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, 

skogsbruk eller annan liknande näring. 6 kap. 5-6 §§ PBF. 

2 15 

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7§ PBL i DP har 

undantagits från krav på bygglov. Om detta kräver anmälan enligt 6 

kap. PBF. 

2 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 

a § PBL om byggnaden ska inrymma bostad.  

5 15 

Uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 

a § PBL om byggnaden inte inrymmer bostad.  

3 4 15 

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett 

komplementbostadshus. 9 kap. 4a § PBL. 

4 15 

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

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

PBL. 

4 15 
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Tabell 13 Godkännande av kontrollansvarig 

Avgift = OF x HF2 x mPBB x N 

Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser  

Åtgärd OF HF2 

Ny sakkunnig 2 12 

 

Tabell 14 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 

1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

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

 

  



   

    

  15 (17) 

 

Tabell 15 Avgift för nybyggnadskarta och lokaliseringskarta 

Avgift = KF x mPBB x N  

 
Typ av karta Nybyggnadskartfaktor 

(KF) 

Fullständig nybyggnadskarta med fältkontroll 110 

Enkel nybyggnadskarta karta med fältkontroll 90 

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll 50 

Lokaliseringskarta 15 

 

Tabell 16 Avgift för utstakning 

Utstakningsavgift = MF x mPBB x N 

Objekt/tomtyta Utstakningsfaktor  

(MF) 

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

Bostadshus med kompletterande byggnad 140 

Kompletterande- eller tillbyggnad  50 

Extra utstakning utöver ovan nämnda Enligt timtaxa 

Tabell 17 Lägeskontroll 

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

Objekt  Mätningsfaktor (MF) 

Lägeskontroll 40 

 

Tabell 18 Avgift för digital storskalig vektorkarta  

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

ha KF/ha 

0,1-5,0 15 

5,1-30,0 8 

30,1-100,0 4 

100,1- 2 

 

Tabell 19 Gränsvisning 

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

Gränsvisning Timtaxa 

 

Tabell 20 Stomnätsuppgifter 

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

Koordinater och skiss Mätfaktor (MF) 

För de två första 

 

6 

För resterande  

 

3/st 

 

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

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

Objekt MF 

GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster Timtaxa 

 

 

Taxa för förrättningsverksamheten 
Taxan följer statliga Lantmäteriets taxa förutom att statliga Lantmäteriet har ett 

grundbelopp på förstadagsåtgärder. KLM Uddevalla tillämpar timtaxa även på 

förstadagsåtgärder. 
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Tabell 22 Timtaxa vid tidersättning 

Tabellen visar avgiften per timme vid tidersättning.  

 

Avgiften per timme är: timmar x 17 x mPBB x N.  

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för externa lokaler 

som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.  

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr KS 2021/00137 

Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats. De förändringar som föreslås är bland annat att 
foodtrucks särskiljs från mobila mindre anläggningar så som kaffemoped och 
korvvagnar och bildar två olika kategorier. Vidare höjs priset för upplåtelsen av 
foodtrucks till 2 500 kr/månad exklusive el. Det har också lagts till en kategori för 
mobilmast med teknikbod samt en kategori för upplåtelse av postlådesamlingar på 
allmän plats. 
 
Elving Andersson (C) informerar om att vissa redaktionella förändringar bör göras av 
underlaget inför kommunfullmäktiges beslut, vilken ordförande ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-26.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 364. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30.  
Förslag till reviderade avgifter för markupplåtelse på allmän plats. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun från 2022-01-01 
med den ändringen att upplåtelse för s.k. foodtruck skall vara 5 000 kronor / månad och 
plats exklusive kostnad för el. 
 

Propositionsordningar 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla 
kommun att gälla från och med 2022-01-01 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Beslutsunderlaget är felaktigt vad avser den ytan som  
matvagnarna faktiskt tar i anspråk, detta då bord, stolar med mera tillåtes utöver  
fordonets uppställningsplats. Dokumentet redogör för en yta om 15 kvadratmeter  
medans det i verkligheten rör sig om närmare 30 kvadratmeter. Därmed blir också  
redovisade jämförelserna gentemot korvvagnar och annat felaktiga. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 268  

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-09-30 Dnr KS 2021/00137 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av avgifter för markupplåtelse på allmän plats 

inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om revidering av avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats.  
 
De förändringar som föreslås är bland annat att foodtrucks särskiljs från mindre mobila 
anläggningar så som kaffemoped och korvvagnar och bildar två olika kategorier. Vidare 
höjs priset för upplåtelsen av foodtrucks till 2 500 kr/månad exklusive el. Det har också 
lagts till en kategori för mobilmast med teknikbod samt en kategori för upplåtelse av 
postlådesamlingar på allmän plats.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-26. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 364. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30. 
Förslag till reviderade avgifter för markupplåtelse på allmän plats. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla 
kommun att gälla från och med 2022-01-01. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 364 Dnr SBN 2020/00318  

Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats 
inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun. Syftet var i första hand att uppdatera avgifterna 
gällande foodtrucks, som varit för låg, men även att se över dokumentet i sin helhet för 
att göra justeringar som stämmer överens den politiska viljan, samt gå hand i hand med 
övriga relaterade styrdokument i kommunen. 
  
De förändringar som gjorts i förslaget är bland annat att: 
  
- Man särskiljer foodtrucks och mindre mobila anläggningar så som kaffemoped och 
korvvagnar till två olika kategorier, samt höjer priset för upplåtelsen av foodtrucks till 
2 500 kr/månad exklusive el (Uddevalla energi). 
  
- Tillagt en kategori för mobilmast med teknikbod.  
  
- Tillagt en kategori för upplåtelse av postlådesamlingar på allmän plats. 
  
Detta ärende var uppe som informationspunkt i Samhällsbyggnadsnämnden i januari 
2021. Där kom man fram till att en omvärldsbevakning av lokalhyror för somliga 
snabbmatsrestauranger i Uddevalla skulle göras, för att i en jämförelse se om den 
föreslagna markhyran för foodtrucks är rimlig. Omvärldsbevakningen samt några 
mindre justeringar är nu gjorda och förslag till beslut lyfts igen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26  
Förslag till avgifter för markupplåtelser i färg 2021-08-26 
Kommunledningskontorets delegationsbeslut 2021-04-27 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-02-16 
Information gällande lokalhyror för snabbmatsrestauranger i Uddevalla 2021-01-29 
Synpunkter från avdelningen för hållbar tillväxt 2021-01-29 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2013-05-08 
(reviderad 2015-12-09)   

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun från 2022-01-01 
med den ändringen att upplåtelse för s.k. foodtruck skall vara 5 000 kronor / månad och 
plats exklusive kostnad för el. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Martin Petterssons (SD) yrkande. 
 
Anna-Lena Heydar (S), Swen Stålros (M), Torun Elgebäck (C) och Carl-Gustav 
Gustafsson (L): bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att summan ”1048 
kr/plats/månad” läggs till i handling ´ Förslag till avgifter för markupplåtelser i färg´ vid 
raden ´Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, kaffe eller dylikt´ i 
kolumnen ’Kungstorget och Ljungskile torg´. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundins (KD) 
yrkande och Anna-Lena Heydar (S) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med Anna-Lena Heydar (S) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun från 2022-01-01 
 
att lägga till summan ”1048 kr/plats/månad” läggs till i handling ´ Förslag till avgifter 
för markupplåtelser i färg´ vid raden ´Mindre mobila anläggningar, för försäljning av 
korv, kaffe eller dylikt´ i kolumnen ’Kungstorget och Ljungskile torg´ 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande protokollsanteckning: Beslutsunderlaget är felaktigt vad avser den ytan som 
matvagnarna faktiskt tar i anspråk, detta då bord, stolar med mera tillåtes utöver 
fordonets uppställningsplats. Dokumentet redogör för en yta om 15 kvadratmeter 
medans det i verkligheten rör sig om närmare 30 kvadratmeter. Därmed blir också 
redovisade jämförelserna gentemot korvvagnar och annat felaktiga. 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2021-09-21 
Mikael Staxäng 
Mattias Forseng 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-21 intygar 
Ola Löfgren 

  
Skickat 2021-09-22 till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-08-26 Dnr SBN 2020/00318 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 
Telefon 0522-69 73 97 
anna.sallstrom@uddevalla.se 

 

Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats 

inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag från ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun. Syftet var i första hand att uppdatera avgifterna 
gällande foodtrucks, som varit för låg, men även att se över dokumentet i sin helhet för 
att göra justeringar som stämmer överens den politiska viljan, samt gå hand i hand med 
övriga relaterade styrdokument i kommunen. 
 
De förändringar som gjorts i förslaget är bland annat att: 
 
- Man särskiljer foodtrucks och mindre mobila anläggningar så som kaffemoped och 
korvvagnar till två olika kategorier, samt höjer priset för upplåtelsen av foodtrucks till 
2 500 kr/månad exklusive el (Uddevalla energi). 
 
- Tillagt en kategori för mobilmast med teknikbod.  
 
- Tillagt en kategori för upplåtelse av postlådesamlingar på allmän plats. 
 
Detta ärende var uppe som informationspunkt i Samhällsbyggnadsnämnden i januari 
2021. Där kom man fram till att en omvärldsbevakning av lokalhyror för somliga 
snabbmatsrestauranger i Uddevalla skulle göras, för att i en jämförelse se om den 
föreslagna markhyran för foodtrucks är rimlig. Omvärldsbevakningen samt några 
mindre justeringar är nu gjorda och förslag till beslut lyfts igen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26  
Förslag till avgifter för markupplåtelser i färg 2021-08-26 
Kommunledningskontorets delegationsbeslut 2021-04-27 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-02-16 
Information gällande lokalhyror för snabbmatsrestauranger i Uddevalla 2021-01-29 
Synpunkter från avdelningen för hållbar tillväxt 2021-01-29 
Avgifter för markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun 2013-05-08 
(reviderad 2015-12-09)   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-08-26 Dnr SBN 2020/00318 

  

 

 

 

 
att föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av Avgifter för markupplåtelse på 
allmän plats inom Uddevalla kommun från 2022-01-01 
 
Maria Jacobsson                                             Anna Sällström 
Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 1 

 
UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, § 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, § 305. 

 

 
Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 
Utförandeindex oktober 2019: 336,04 

 

 
 
 
 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 039 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 
dylikt 

 

 
ingen upplåtelse 

 

 
10 039 kr/plats/år 

 

 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 387 kr/plats/säsong 

1 796 kr/plats/mån 

492 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 029 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 320 kr/plats (3x3m)/säsong 

a) 1 440 kr/plats (3x3m/mån 

 
b) 1 974 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 658 kr/plats (3x3m)/mån 

 
 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 146 kr/plats (3x3m)/säsong 
b) 1 048 kr/plats (3x3m)/mån 

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och 
dylikt 

Pris exclusive el 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 2 500 kr/plats/mån 

2 500 kr/plats (15 kvm)/mån Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang 2 500 kr/plats/mån 

 
Ljungskile torg 2 500 kr/plats (15 kvm)/mån 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 2 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Mobila mindre anläggningar, för försäljning av korv, kaffe 
eller dylikt 

Pris exclusive el 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 

658 kr/plats/mån Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang 1 048 kr/plats/mån 

 
Ljungskile torg 1 048 kr/plats/mån 

Lotteriförsäljning från stand 278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats (3x3m)/dag 

359 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor från stånd 1 000 kr/plats (3x3m)/dag 667 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

 
Julgranförsäljning 

 
ingen upplåtelse 

139 kr/plats/dag 

 
359 kr är minsta avgift 

278 kr/plats/dag 

 
359 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 
 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 
friluftsserveringar 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
374 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 
runt) 

232 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
232 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
348 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

374 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
374kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 
öppettider) 

 
561 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

 
Serveringstält 

 

 
1 332 kr/plats/dag 

 

 
667 kr/plats/dag 

 

 
1 332 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ och  

affichering 

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
698 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
486 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Skyltar med rörlig bild Ingen upplåtelse 16 527 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 3 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
 

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts. 
 
Tidningsställ 

 

 
 
698 kr/plats/år 

 

 
 
486kr/plats/år 

 

 
 
ingen upplåtelse 

Trottoarpratare 895 kr/plats/år 465 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skyltvaror utanför butik 936 kr/plats/år 613 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skylt- och flaggmaster 332 kr/plats/mån 225 kr/plats/mån ingen upplåtelse 

 

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt 

Utställnings-/marknadsföringstält 

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget) 

 
 
1 000 kr/plats/dag 

 
 
667 kr/plats/dag 

 
 
1 145 kr/plats/dag, inklusive elanslutning 

 
5. Evenemang 

 
2 148 kr/dag för yta á 1000 kvm 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och 
tivoli 

 
Parkering Kampenhof 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Museiparken 10 691 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Riversideängen 5 344 kr/tillfälle (1-3 dag) 

Övrig yta 1 074 kr/dag för yta á 1000 kvm 

 
5 344 kr/tillfälle(1- 3 dag) 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 4 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
6. Byggnadsställningar, upplag, containrar 

 
Byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader, 
bostadsmoduler och dylikt 

 
 
76 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
53 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
 
76 kr/kvm/mån 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
Byggnadsupplag 

 
32 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
16 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

 
32 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

Skylift 574 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

287 kr/plats/vecka 
minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

574 kr/plats/vecka 

minsta avgift 421 kr/upplåtelse 

Containrar 287 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

574 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

143 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

287 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

 287 kr/plats/vecka (<10m
3
)  

 

574 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 428 kr/upplåtelse 

Annat nyttjande av allmän plats 12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

8 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse 

 12 kr/kvm/mån  
minsta avgift är 428 kr/upplåtelse  

 

 

7. Torghandel 

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
3 547 kr/år (3x3 meter) 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 5 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
7. Torghandel, forts. 

 
b) saluplatser vid månadsmarkand, 

årsplats, 1dag/mån 

 

ingen upplåtelse ingen upplåtelse 
2 061 kr (3x3meter)

 

4 022 kr (6x3 meter) 
 

5 895 kr (9x 3 meter) 

7 724 kr (12x 3 meter) 

 
c) tillfällig saluplats under en dag ingen upplåtelse ingen upplåtelse 241 kr (3x3 meter) 

481 kr (6x3 meter) 

723 kr (9x3 meter) 

961 kr (12x3 meter) 

 
Elanslutning för torghandelsplatser inklusive elförbrukning 59 kr/tillfälle 

8. Telemast och teknikbod Ingen upplåtelse 10 000 kr/telemast/år 

5 000 kr/teknikbod/år 

Ingen upplåtelse 

 

9. Postlådesamlingar Ingen upplåtelse 1 000 kr/plats/år Ingen upplåtelse 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2021/00571 

Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Väst 
med anledning av upptagande av ny medlem, Melleruds 
kommun 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med förslag om reviderad förbundsordning 
med anledning av att Melleruds kommun vill upptas i förbundet. Melleruds kommun 
ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg. Beslut har fattats om att upplösa 
förbundet vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun 
har inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. Styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att 
diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas 
medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst 
from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar ha beslutat om ny förbundsordning 
för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för 
Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds 
kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut. Samordningsförbundet Väst 
fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas 
med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla 
beslut som Samordningsförbundet Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun. I 
samband med att Melleruds kommun skrivs in som medlem i förbundsordningens § 3 
föreslår förbundsdirektionen några andra ändringar, bl.a. ett nytt stycke om 
återbetalning av medlemsbidrag, samt några ändringar av mindre betydelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14.  
Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.  
Befintlig förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. 
Avsiktsförklaring till medlemmar i samordningsförbundet Väst.  
Beslut kommunfullmäktige Mellerud 2021-09-22.  
Ansökan från Melleruds kommun om att bli medlem i Samordningsförbundet Väst. 
Samordningsförbundet Väst, bidrag per part 2022.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget till förändrad förbundsordning.  
 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2021-10-29: Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29: Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-10-14 Dnr KS 2021/00571 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

med anledning av upptagande av ny medlem, Melleruds 

kommun 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med förslag om reviderad förbundsordning 
med anledning av att Melleruds kommun vill upptas i förbundet.  
 
Melleruds kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg. Beslut har fattats om 
att upplösa förbundet vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun 
har inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 
oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas 
medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst 
from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar ha beslutat om ny förbundsordning 
för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för 
Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds 
kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut.  Samordningsförbundet Väst 
fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas 
med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla 
beslut som Samordningsförbundet Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun. 
 
I samband med att Melleruds kommun skrivs in som medlem i förbundsordningens § 3 
föreslår förbundsdirektionen några andra ändringar, bl.a. ett nytt stycke om 
återbetalning av medlemsbidrag, samt några ändringar av mindre betydelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14. 
Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. 
Befintlig förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 
Avsiktsförklaring till medlemmar i samordningsförbundet Väst. 
Beslut kommunfullmäktige Mellerud 2021-09-22. 
Ansökan från Melleruds kommun om att bli medlem i Samordningsförbundet Väst. 
Samordningsförbundet Väst, bidrag per part 2022.  
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Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-10-14 Dnr KS 2021/00571 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till förändrad förbundsordning.  

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med förslag om reviderad förbundsordning 
med anledning av att Melleruds kommun vill upptas i förbundet.  
 
Melleruds kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg. Beslut har fattats om 
att upplösa förbundet vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun 
har inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 
oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas 
medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst 
from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar ha beslutat om ny förbundsordning 
för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för 
Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds 
kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut. Samordningsförbundet Väst 
fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas 
med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla 
beslut som Samordningsförbundet Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun. 
 
I samband med att Melleruds kommun skrivs in som medlem i förbundsordningens § 3 
föreslår förbundsdirektionen några andra ändringar, bl.a. ett nytt stycke om 
återbetalning av medlemsbidrag, samt några ändringar av mindre betydelse. 
 
Ändringarna är följande: 
 

 § 3 Mellerud är tillagd 
 

 § 5, delvis ny lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och 
med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har 
ägt rum.  
 
Tidigare stod det: Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 
januari 2015 till och med den 31 december 2018. Härefter väljs ledamöter och 
ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
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 § 16, ett nytt stycke tillagt: I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller 
slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella 
kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av 
kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av 
inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna.  

 
 § 20: tillagt: Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, 

under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna 
förbundsordning.  

 
Dessutom har det skrivits ”kommunerna” i stället för att räkna upp alla 9 kommuner och 
begreppet part har ändrats till medlem.  
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samordningsförbundet Väst 



Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  

och till Melleruds kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Färgelanda kommun 

Lysekils kommun 

Melleruds kommun  

Munkedals kommun  

Orust kommun 

Sotenäs kommun 

Strömstads Kommun 

Tanums kommun 

Uddevalla kommun 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-

ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      

Sammanfattning:  

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-

gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-

lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 

beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 

Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 

Ärende:  

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-

ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-

ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 

som var den 28 september.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-

kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 

Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 

i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 

ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 

om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-

leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-

utsättningar för att fatta beslut i tid. 

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 

kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 

tidigare även för Melleruds kommun. 

Avsiktsförklaring
(Signerat, SHA-256 3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346)
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Sof Väst Ekonomi  

Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  

Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-

sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 

från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 

155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  

Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 

med 590 tkr. 

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-

lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 

framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-

ningsförbundet Väst. 

Samordningsförbundet Väst verksamhet  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-

hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 

att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-

sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 

pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 

Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 

årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 

Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-

parterna i Mellerud.   

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 

nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 

närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-

das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 

utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   

Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  

 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 

övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-

munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 

 

Förlag till beslut:  

att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 

stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   

 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-

ari 2022 

 

Avsiktsförklaring
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att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 

”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-

går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-

nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

  

 

Uddevalla 12 oktober 2021 

 

Samordningsförbundet Väst:  

 

Kenneth Carlsson    Anders Paulson  

ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  

 

Melleruds kommun:  

 

Morgan E Andersson    Daniel Jensen   

ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 

 

Bilagor: 

1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 

 

2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  

 

3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 

 

4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

MORGAN ANDERSSONNamn: 
2021-10-12 12:13Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

DANIEL JENSENNamn: 
2021-10-12 11:16Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

Avsiktsförklaring
(Signerat, SHA-256 3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346)
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se6 Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.

Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju s Utdragsbestyrka nde
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas till
Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J ustera ndes n Utd ragsbestyrka nde





Kommun

Befolkning 

16 - 64 år % exkl. Me % inkl. Me Helår 2021

helår 2022 exkl. 

Mellerud

helår 2022 inkl. 

Mellerud

Skillnad med 

Mellerud

Färgelanda 3 777 4,75% 4,46% 113 011 113 011 112 708 -303

Sotenäs 4 920 6,19% 5,81% 147 211 147 211 146 816 -395

Mellerud 5 157 6,09% 0 153 888 153 888

Munkedal 5 969 7,50% 7,05% 178 598 178 598 178 119 -479

Tanum 7 069 8,89% 8,35% 211 511 211 511 210 943 -568

Strömstad 7 803 9,81% 9,21% 233 473 233 473 232 846 -627

Lysekil 8 042 10,11% 9,49% 240 624 240 624 239 978 -646

Orust 8 347 10,49% 9,85% 249 750 249 750 249 080 -670

Uddevalla 33 616 42,26% 39,69% 1 005 822 1 005 822 1 003 122 -2 700

Totalt 

kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Exkl mellerud 79 543

VG regionen 79 543 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Staten/FK+AF 79 543 200,00% 4 760 000 4 760 000 5 055 000 295 000

Total budget 9 520 000 9 520 000 10 110 000 590 000



Samordningsförbundet Väst 
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
  

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 
222000-2030 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

 
Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
1§ Förbundets namn 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer är 222000-2030 
 
2§ Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Tanums kommun 
 
3§ Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas 
kommuner. 
 
4§ Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 
5§ Styrelsen 
 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 
 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 
förutom kommunerna som utser sju ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 
styrelsen. 
 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter.  
 

Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 
december 2018. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 
januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
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6§ Uppgifter och beslutanderätt 
 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
Förbundet har till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 
 
7§ Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8§ Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9§ Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10§ Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell 
anslagstavla hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 
 
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del 
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel 
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). 
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla) 
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finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det 
år val har ägt rum. 
 
12§ Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
13§ Budget 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.  
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 

Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret 
(kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14§ Revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla samt Västra Götalandsregionen ska utse en 
gemensam revisor. 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 
5 § i denna förbundsordning. 
 

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan 
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. 
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 11 § i denna förbundsordning. 
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16§ Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
 
 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 
 
17§ Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
 

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra 
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska 
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. 
 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode 
för heltidsarvoderat regionråd.  
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 
 
19§ Arkivtillsyn 
 

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
20§  Förbundets bildande 
 

Förbundet bildas den 1 januari 2015 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbundsordning.  
 
21§ Ändringar i förbundsordningen 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

 
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1§ Förbundets namn 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030. 
 
2§ Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Tanums kommun 
 
3§ Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
kommuner. 
 
4§ Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 
5§ Styrelsen 
 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter.  
 
6§ Uppgifter och beslutanderätt 
 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.   
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se
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Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 
 
7§ Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8§ Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9§ Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10§ Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor. 
 
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del 
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel 
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). 
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 
november det år val har ägt rum. 
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12§ Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
13§ Budget och verksamhetsplan 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.  
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14§ Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska 
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 
5 § i denna förbundsordning. 
 

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan 
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. 
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 11 § i denna förbundsordning. 
 

16§ Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.  
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 
 

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om 
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna.  
 
17§ Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
 

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra 
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska 
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. 
 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode 
för heltidsarvoderat regionråd.  
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 
 
19§ Arkivtillsyn 
 

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
20§  Förbundets bildande 
 

Förbundet bildas den 1 januari 2015.  
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att 
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.  
 
21§ Ändringar i förbundsordningen 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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Minnesanteckningar medlemsdialog-/samråd 2021-10-15 
 

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om 

medlemskap i förbundet  genomfördes en  medlemsdialog/samråd enligt §9 i förbundsordningen för 

Samordningsförbundet Väst 

9§ Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 

verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 

förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra 

sina uppgifter. 
 

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar hade skickats till 

medlemmarna inför mötet, samt information om att styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig 

enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar Melleruds kommun välkomna. 

Närvarande:  

Försäkringskassan:  Lina Edfeldt 

Arbetsförmedlingen:  Anna Johansson 

VG regionen:  Maria Nilsson och Elisabeth Rahmberg 

Färgelanda kommun:  Ulla Börjesson 

Lysekils kommun:  Jan-Olof Johansson 

Sotenäs kommun:  Olof Börjesson 

Strömstad kommun:  Mats Granberg 

Uddevalla kommun:  Ingemar Samuelsson 

Samordningsförbundet Väst: Kenneth Carlsson, Anders Paulsson och Gudrun Emilsdottir 

 

Dagordning: 

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 
 

Kenneth Carlsson ordförande för Samordningsförbundet Väst öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Kenneth förklarade anledningen till detta extra insatta medlemsråd och lämnade över till förbundschef 

Gudrun Emilsdottir att förklara bakgrunden.   

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upphör vid årsskiftet, Vänersborgs kommun har valt att 

ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, medan Melleruds 

kommun har valt att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst). 

Melleruds kommun förklarar sitt val att vilja ingå i Sof Väst att det är ett Samordningsförbund med flera 

mindre kommuner i liknande storlek som Mellerud. 

Kenneth lämnade sedan ordet fritt för diskussion. 
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Förbundschefen Gudrun Emilsdottir förklarade att Melleruds kommun är informerat om att Sof Väst inte 

tar över några pågående insatser från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, utan att Melleruds 

kommun kommer att få tillgång till planerade och pågående insatser hos Sof Väst. 

Tiden är knapp för att alla ska kunna ha beslutat om ny förbundsordning före 30 november. 

I kommunerna måste beslut om den ny förbundsordningen fattas av kommunfullmäktige. Hos regionen är 

beslutet om ny förbundsordning delegerat till regionstyrelsen. Hos staten Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan är det korta beslutsvägar på tjänstemanna nivå. 

Sedan blev det laget runt med synpunkter. 

Alla ställde sig positiva till att Melleruds kommun blir medlem av Samordningsförbundet Väst och lovade 

att göra allt för att det skulle hinnas med inom utsatt tid så att de kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 

Hos de flesta av medlemmarna är processen redan i gång. 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir hade varit i kontakt med medlemsrepresentanter från Orust, Tanum och 

Munkedals kommuner som inte hade möjlighet att delta i dag på medlemssamrådet, men alla de hälsade så 

gott och meddelade att de ställer sig  positiva till Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. 

Ordförande Kenneth Carlsson sammanfattade att samtliga medlemmar är positiva och ingen har någon 

avvikande åsikt om Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. Vi går vidare med att Melleruds kommuns 

ansökan att ingå i Sof Väst from 2022-01-01.  

Kenneth avslutade mötet med att tacka alla för att ha gett sig tid och medverka vid mötet.  

 

 

 

 

 Antecknad av  

 

 

    

  Gudrun Emilsdottir, förbundschef Sof Väst   
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2021/00534 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2022 som uppgår till 12,1 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 framgår förslag till fördelning av 
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 
berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse kring budget för kommunens revisorer 
2022     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna denna verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 
kommunfullmäktiges budgetram 2022. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
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Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, vänortskommittén och överförmyndaren. 
Förslaget bygger på en preliminär budgetram för 2022 som uppgår till 12,1 mkr. I 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 framgår förslag till fördelning av 
budgetramen. Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med kommunallagen 
berett förslaget till budget för kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12  
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse kring budget för kommunens revisorer 2022     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna denna verksamhetsplan och fastställa fördelningen av 
kommunfullmäktiges budgetram 2022.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges preliminära budgetram för 2022 uppgår till 12,1 mkr i löpande 
pris och innefattar omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. 
 

mkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget  
Fast pris 
2022 

Budget 
löpande 
pris 2022 

Plan 
2023 

Plan  
2024 

Kommunbidrag 11,1 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1 

Investeringar 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Budget per verksamhetsområde  

mkr Intäkter Kostnader Netto = 

budgetram 2022 

Kommunfullmäktige 0,00 3,16 3,16 

Kommunens revisorer 0,00 2,13 2,13 

Överförmyndaren 0,07 6,45 6,38 

Vänortskommittén 0,00 0,48 0,48 

Summa 0,1 12,2 12,1 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-10-12 Dnr KS 2021/00534 

  

 

 

 

 
 

 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till 
ledamöter och ersättare, lokalhyra, webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning 
på rådhuset. I budgeten ingår även kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning, demokratiberedningen och 
ungdomsfullmäktige. Under januari införs ett nytt närvaro- och voteringssystem.  Den 
15 oktober 2022 tillträder det nyvalda kommunfullmäktige. Under mandatperioden 
2021-2022 har ungdomsfullmäktige 18 stycken invalda ledamöter och 5 ersättare. Det 
första sammanträdet hålls den 8 oktober 2021 och det sista i maj/juni 2022. 
Ungdomsfullmäktige beräknas ha 6-8 sammanträden under 2022, vid höstens 2022 
tillträder ett nytt Ungdomsfullmäktige. 
 
Kommunens revisorer 
Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt biträde 
beträffande administration och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster 
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. Kommunrevisionen består av 
fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, bevakningsgrupper, samt 
projektgrupper. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli 
månad. Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa 
aktuella ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare 
(kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. 
Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade 
kommunala revisionsuppdraget. Det förekommer ibland behov av att bevaka en särskild 
frågeställning, till exempel ett investeringsprojekt, som berör flera nämnder/styrelser. 
Revisionen kan då besluta om särskild bevakningsgrupp för dessa. Vid fördjupade 
granskningar och förstudier så tillsätts även en projektgrupp för detta uppdrag. 
 
Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för 
överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 
utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 
Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska situation. Kontorets 
kostnader utgörs huvudsakligen av personal- och lokalkostnader.   
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Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 
kontaktverksamhet, samt arvoden till ledamöter. 2022 kommer det att vara 
vänortskonferens i Skien. Konferensen med de nordiska vänorterna utgörs av 3 delar, 
politiker/tjänstemanna-konferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med deltagare 
från alla nordiska länder. För 2022 planeras ungdomsutbyte med Japan och norden. 
Under året kommer också Corona boken med texter från unga hur de upplevt pandemin. 
Under 2023 kommer Uddevalla kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska 
vänorterna. 
 
 
 
Peter Larsson Micaela Fondin 
Kommundirektör Ekonom 
 
Beslutet och beslutsunderlaget skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, enheten planering och styrning 
Kommunledningskontoret, avd. juridik och administration, ekonomi 
Kommunens revisioner 
Överförmyndaren 
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Kommunledningskontoret 
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Budget för kommunens revisorer 2022 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av 
fullmäktiges presidium senast före oktober månads utgång. 
 
Kommunens revisorer har under de senaste åren redovisat ett överskott mot budget. För 
2020 var resultatet 470 tkr, för 2019 var det 232 tkr och för 2018 uppgick det till 48 tkr. 
Avvikelser för 2020 beror till större delen på minskade kostnader för arvoden och 
aktiviteter, vilket till stor del kan kopplas till Corona. För 2021 prognostiseras ett 
överskott på 60 tkr. Den ingående budgetramen för 2021 uppgick till 2 100 tkr för 
kommunens revisorer. Budgeten 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.  Inför 2022 har avstämning gjorts med 
ordförande för kommunens revisorer och bedömningen är att budgeten för 2022 bör 
uppgå till 2 134 tkr.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2021-10-04 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att kommunbidraget för kommunens revisorer ska uppgå till 2 134 tkr för år 2022.   
 
 
 
 
 
Elving Andersson        Louise Åsenfors Christina Nilsson 
Ordförande                   Förste vice ordförande  Andre vice ordförande  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr KS 2021/00191 

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med 
den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 
tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 
partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 
förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 
överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats 
och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten 
varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan 
kommunen och idéburen sektor.  

Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden 
och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två 
underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan 
och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och 
arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp. 
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 
idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-10-05 § 58 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10. 
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 
Uddevalla kommun partsgemensamma arbetsgruppens förslag september 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revideringen av överenskommelsen och därmed kommunens ansvar och 
åtaganden som står beskrivna i den. 

 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2021-10-29: Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29: Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-10-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2021/00191 

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med 
den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 
tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 
partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 
förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 
överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats 
och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten 
varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan 
kommunen och idéburen sektor.  
  
Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden 
och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två 
underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan 
och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och 
arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp. 
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 
idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10. 
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 
Uddevalla kommun partsgemensamma arbetsgruppens förslag september 2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta 
  
att godkänna revideringen av överenskommelsen och därmed kommunens ansvar och 
åtaganden som står beskrivna i den. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-09-13 Dnr KS 2021/00191 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med 

den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 
tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 
partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 
förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 
överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats 
och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten 
varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan 
kommunen och idéburen sektor.  
 
Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden 
och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två 
underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan 
och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och 
arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp. 
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 
idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 
ÖK Idé  Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 
Uddevalla kommun partsgemensamma arbetsgruppens förslag september 2021 
 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att godkänna revideringen av överenskommelsen och därmed kommunens ansvar och 
åtaganden som står beskrivna i den. 
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Ärendebeskrivning 

Beskrivning av ÖK Idé, samverkansplan och aktivitetsplan.  

Grunddokumentet ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna 

sektorn i Uddevalla.  

Detta dokument är strategiskt och politiskt förankrat under en längre tidsperiod. 
Dokumentet beskriver i huvudsak syfte och bakgrund, beskrivning av parter, 
värdegrund och principer för samverkan samt ansvar och åtaganden som utgör 
förutsättningar för samverkan. Dokumentet reglerar också innehåll i samverkansplanen.  
 
Kommunens ansvar och åtaganden i överenskommelsen kan delas upp i områden som 
delas med idéburen sektor i Uddevalla, gemensamma ansvar, och i områden och 
åtaganden som kommunen ensamt ansvarar för, enligt punkter nedan: 
 
Gemensamt ansvar:  

 Värdegrunden med överenskommelsens principer ska genomsyra all samverkan  
 Var och en för sig och gemensamt ska utveckla befintliga och nya former för 

samverkan  
 Gemensamt upprätta en samverkansplan som ska omfatta:   

o Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring   
o Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för 

samverkan   
o Beskrivning av organisation och dess uppdrag, årshjul, kommunikation 

och resurser för genomförande av aktiviteter i samverkansplanen.  
 Båda parter ansvarar för samverkansplanen och för att arbetet organiseras, 

genomförs och följs upp.  
  
Uddevalla kommun ansvarar för:  

 Att resurser avsätts för processledare för vardera 
parten och för verksamhetsmedel.  

 Att upprätthålla samverkansavtal med idéburen sektor kring processledare för 
att säkerställa kontinuerlig bemanning av uppdraget.  

 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna ÖK Idé och för 
varje mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

 Att utse representanter från kommunens förvaltningar som ska 
bemanna samverkansforum utifrån överenskommelsen. 

 Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisationer ska finnas 
med som en del av kommunens övergripande styrkort.  

 Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen inom den 
kommunala organisationen.  

 Att göra en årlig uppföljning av samverkan mellan Uddevalla kommun och 
idéburen sektor i Uddevalla i kommunens uppföljningssystem.   
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Samverkansplan 

Samverkansplanen arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning 
av processledarna. Samverkansplan beskriver inriktning och organisation för samverkan 
och ska enligt grunddokumentet innehålla: prioriterade samhällsutmaningar att 
samverka kring, utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för 
samverkan samt beskrivning av organisation och dess uppdrag, årshjul, kommunikation 
och resurser för genomförande av aktiviteter i samverkansplanen. 
 
Aktivitetsplan 

Aktivitetsplanen beskriver aktiviteter kopplade till samverkansplattformen ÖK Idé och 
uppdateras och följs upp årligen.   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Folkhälsostrategen 



ÖK Idé 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN DEN IDÉBURNA SEKTORN I UDDEVALLA 

OCH UDDEVALLA KOMMUN 

För stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd. 

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 

sektor i Uddevalla. Syftet är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för  

stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  

 

Överenskommelsen utgörs av detta strategiska dokument, som är politiskt antaget och 

beskriver förutsättningar och värdegrund för samverkan. Överenskommelsen omfattar också 

en samverkansplan som beskriver inriktning och organisation för samverkan, samt en 

aktivitetsplan vilken uppdateras årligen.  

 

Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska föreningar och organisationer 

med Uddevalla som verksamhetsområde. Föreningar och organisationer från idéburen sektor i 

Uddevalla som vill vara med att utveckla samverkansplanen och dess aktiviteter välkomnas 

att ansluta sig till processen genom att signera överenskommelsen. 

 

 

ÖK IDÉ 
ÖK Idé består av en gemensam värdegrund med principer och ansvarsfördelning som 

underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 

 

Genom gemensamma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar grund 

för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla kommun samt direkt mellan 

olika idéburna organisationer. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang 

tillvaratas är grunden för en stark demokrati. 

 

Syftet med ÖK Idé är att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för stärkt demokrati, 

rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  

 

ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017 och signerades av 

kommunfullmäktiges ordförande och de första idéburna organisationerna under högtidliga 

former den 6 september samma år. De idéburna organisationer som signerar 

överenskommelsen väljer att delta i utvecklingsarbetet inom ÖK Idé. 

 

Vi som samverkar 
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen sektor, näringslivet och 

den privata sfären. Alla delar behöver fungera och ha förutsättningar för att utvecklas både var 

för sig och tillsammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna skapas 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 

 

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 

parter med olika roller.  



Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mellan olika idéburna 

organisationer kan ske inom många olika områden, i olika former och på olika nivåer. 

 

 

Idéburen sektor 
Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi eller folkrörelse. Den 

idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som 

främsta mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan eget vinstintresse. 

Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna 

företag, folkbildning och stiftelser etc.   

 

De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade människor och varje enskild 

organisation har sitt eget syfte och inriktning. Många av de idéburna organisationerna bärs av 

medlemmarnas ideella engagemang och styrs av en vald styrelse, ibland finns även anställda. 

 

De idéburna organisationerna har flera roller. De är röstbärare i det offentliga rummet, en 

skolning i demokrati och anordnare av aktiviteter.  

 

De skapar gemenskap och mening för många människor och är en stark utvecklingskraft. 

 

 

Uddevalla Kommun  
Kommunen är en politiskt styrd organisation bestående av nämnder, förvaltningar och bolag. 

Kommunen ansvarar för större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten 

finansieras via skattemedel och avgifter.  

 

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart 

fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta. Kommunens verksamhet är organiserad 

i nämnder och förvaltningar med särskilda ansvarsområden. Den politiska organisationen 

fattar beslut och ger förvaltningarna uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde. Vissa 

verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och 

beslutas av lokala förtroendevalda. Tjänstemän och andra anställda inom förvaltningarna 

bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att förverkliga politikernas planer och beslut i 

kommunens verksamheter.   

 

 

VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN 
 

En överenskommelse med principer för samverkan är en etablerad samverkansmodell mellan 

kommuner/regioner och idéburen sektor och används på flera håll i landet. Vårt gemensamma 

arbete underlättas om vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra. Vår värdegrund är ett 

gemensamt förhållningssätt med viktiga principer för samverkan. I arbetet med vår lokala 

överenskommelse, ÖK Idé, har vi tillsammans utvecklat principerna och kommit överens om 

vad samverkan betyder för oss här i Uddevalla.  

Vårt arbete med att utveckla samhället genom samverkan utgår, i såväl arbetssätt som 

förhållningssätt, från FN:s mänskliga rättigheter. Det är i vardagen som de mänskliga 

rättigheterna förverkligas och därför behöver vårt gemensamma arbete varje dag präglas av att 



i ord och handling respektera människors lika värde, rättigheter och möjligheter - oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Principer 
För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäller följande principer: 

 

Dialog 

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisationer är grundläggande för 

att vi tillsammans ska kunna arbeta för kommuninvånarnas bästa. För en god dialog krävs 

kunskap, engagemang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar. 

Dialogen ska: 

• bygga på tillit, respekt och förtroende 

• präglas av ansvar 

• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens 

• vara framtids- och lösningsfokuserad 

 

Helhetssyn 

Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras olika styrkor och 

kompetenser för Uddevallas invånares bästa. Idéburen sektor och kommunorganisationen har 

olika uppdrag och perspektiv dessa sammanförs genom ÖK Idé för att skapa nödvändig 

helhetssyn. 

 

För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och målmedveten dialog inom och 

mellan parterna, inte minst för att dela kunskap och analys kring vår närmiljö och omvärld. 

 

Kvalitet 

Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen sektor som kommunen. 

Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om: 

• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet 

• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten 

• kontinuerlig utveckling 

I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 

och utvärdering ingå. 

 

Långsiktighet 

Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tillvaratas. 

En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idéburna organisationer 

som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor och 

tydlighet i hur samarbetet ska bedrivas i form av avtal, partnerskap eller liknande. 

 

Mångfald 

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett vilken livssituation och 

bakgrund man har. Mångfalden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 

områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och möjlighet till inflytande. 

Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter och att erbjuda öppna arenor 

skapas även en mångfald av aktiviteter och möjligheter. 

 



Självständighet och oberoende 

Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga parter med olika roller. 

Detta innebär att samverkan ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna. De 

idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i 

förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer. 

 

Öppenhet och insyn 

Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta långsiktigt hållbara beslut för 

Uddevalla och dess invånare. Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet 

och vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur ska genomsyra även det 

framtida samarbetet mellan kommunen och idéburen sektor. 

 

ANSVAR OCH ÅTAGANDEN 
 

Parterna har ansvar för att ÖK Idés mål och syfte ska uppfyllas, tillsammans och var för sig.  

 

Gemensamt ansvar: 

• Värdegrunden med överenskommelsens principer ska genomsyra all samverkan 

• Var och en för sig och gemensamt ska utveckla befintliga och nya former för 

samverkan 

• Gemensamt upprätta en samverkansplan som ska omfatta:  

o Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring  

o Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för 

samverkan  

o Beskrivning av organisation och dess uppdrag, årshjul, kommunikation och 

resurser för genomförande av aktiviteter i samverkansplanen. 

• Båda parter ansvarar för samverkansplanen och för att arbetet organiseras, genomförs 

och följs upp. 

 

Uddevalla kommun ansvarar för: 

• Att resurser avsätts för processledare för vardera parten och för verksamhetsmedel. 

• Att upprätthålla samverkansavtal med idéburen sektor kring processledare för att 

säkerställa kontinuerlig bemanning av uppdraget. 

• I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

• Att utse representanter från kommunens förvaltningar som ska bemanna 

samverkansforum utifrån överenskommelsen. 

• Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisationer ska finnas med 

som en del av kommunens övergripande styrkort. 

• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen inom den 

kommunala organisationen. 

• Att göra en årlig uppföljning av samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 

sektor i Uddevalla i kommunens uppföljningssystem.  

 



Idéburen sektor i Uddevalla ansvarar för: 

• Att utse representanter från anslutna organisationer som ska bemanna 

samverkansforum utifrån överenskommelsen. 

• Att bidra till en årlig rapportering/uppföljning av samverkan mellan idéburen sektor i 

Uddevalla och Uddevalla kommun.   

• Att sprida information om överenskommelsen och samarbetsplanen till aktörer inom 

den idéburna sektorn. 

• De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivaransvar för de idéburna 

organisationernas processledare. Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av 

Uddevalla kommun enligt särskilt avtal. 

 

Processledarna från respektive part ansvarar gemensamt för: 
ÖK Idé samordnas av Uddevalla kommun och den idéburna sektorn tillsammans. Det 

övergripande uppdraget till processledarfunktionen är att främja möjligheterna för kommunen 

och de idéburna organisationerna att samverka kring aktuella samhällsutmaningar.  

 

I processledarnas ansvar ingår samordning i upprättande och uppföljning av 

samverkansplanen, budgetering av verksamhetsmedlen, samt att värna det gemensamma 

ansvaret för överenskommelsen och dess principer. 

 

 

Utvärdering och revidering  
ÖK Idé ska utvärderas och revideras 2026. 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr KS 2021/00552 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, Furuhall etapp 4, Svälte 1:178-1:190 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har genom beslut 2021-09-30 § 15 föreslagit att bilda ett nytt 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området Furuhall etapp 4. 
Området består av 13 fastigheter.  
 
Ett antagandebeslut krävs enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2021-09-30 
Uddevalla Vattens tjänsteskrivelse, karta och fastighetsregister 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dagvatten enligt 
bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 4  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten, Furuhall etapp 4, Svälte 1:178-1:190 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har genom beslut 2021-09-30 § 15 föreslagit att bilda ett nytt 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området Furuhall etapp 4. 
Området består av 13 fastigheter. 
 
Ett antagandebeslut krävs enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2021-09-30 
Uddevalla Vattens tjänsteskrivelse, karta och fastighetsregister 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dagvatten enligt 
bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 4 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Vatten AB för vidare expediering till fastighetsägare 
Samhällsbyggnadsnämndens avdelningar Myndighet och Planering 
Översiktsplaneraren. 
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Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2020/215 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 44 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 

Furuhall etapp 4 
Ansökan om verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.

Sammanfattning 
Området är beläget längst in i Havsstensfjorden i södra delen av Rotviksbro. 

Området som föreslås att ingå i verksamhetsområdet består av 13 fastigheter. 

Entreprenadarbetet för anläggande av vatten, spillvatten och dagvatten och 

färdigställdes under våren 2021. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2021-05-27 

Förslag till beslut 

Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verk-

samhetsområde för vatten, 1spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och 

förteckning för Furuhall etapp 4. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsområdet består av 13 stycken fastigheter. 

Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt VA tryggas 

fastigheternas vattenförsörjning, spillvattenförbrukning och dagvattenhantering. 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Simon Wilhelmsson 

Projektledare 

Bilagor 

1. Förteckning över ingående fastighet i verksamhetsområdet

2. Yttrande VO Furuhall etapp 4

3. Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2021-05-27

4. Översiktskarta över områdets lokalisering
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 
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Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2020/215 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 54 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för 

Furuhall etapp 4 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 

Följande fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområdet 

Svälte 1:178 

Svälte 1:179 

Svälte 1:180 

Svälte 1:181 

Svälte 1:182 

Svälte 1:183 

Svälte 1:184 

Svälte 1:185 

Svälte 1:186 

Svälte 1:187 

Svälte 1:188 

Svälte 1:189 

Svälte 1:190 

mailto:simon.wilhelmsson@vastvatten.se


Verksamhetsområde Furuhall etapp 4 2021-05-27

Skala 1:1000



Översiktskarta Furuhall etapp 4 2021-05-27

Skala 1:6000



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr KS 2021/00551 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, Å-Lärkhöjden Å1:13, Å 1:22 och Å 1:27-1:46 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2021-09 30 § 16 att anta ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Å-Lärkhöjden. Området är under 
exploatering och omfattar totalt 22 fastigheter, varav 20 är nya.  
 
Ett antagande av verksamhetsområdet krävs enligt lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13  
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2021-09-30  
Västvattens tjänsteskrivelse, kartmaterial och fastighetsförteckning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 
förteckning för Å-Lärkhöjden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten, Å-Lärkhöjden Å1:13, Å 1:22 och Å 1:27-1:46 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2021-09 30 § 16 att anta ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Å-Lärkhöjden. Området är under 
exploatering och omfattar totalt 22 fastigheter, varav 20 är nya. 
 
Ett antagande av verksamhetsområdet krävs enligt lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2021-09-30  
Tjänsteskrivelse, kartmaterial och fastighetsförteckning 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 
förteckning för Å-Lärkhöjden. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Vatten AB för vidare expediering till berörda fastighetsägare 
Samhällsbyggnadsnämndens avdelningar Myndighet och Planering 
Översiktsplaneraren 
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2019/100 

 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Niklas Ryrmalm 
0522-63 88 39 
niklas.ryrmalm@vastvatten.se 

Kommunstyrelsen 
Uddevalla kommun 
 

 

Tjänsteskrivelse 
Å-Lärkhöjden, verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
 
Sammanfattning 
Området är ett exploateringsområde, som ligger i anslutning till befintligt 

verksamhetsområde, för 20 nya fastigheter och två befintliga fastigheter. 

Entreprenaden för VA ledningarna startade under sommaren 2020. 
 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över ingående fastigheter i det förslagna verksamhetsområdet 

- Kartor över förslaget verksamhetsområde, daterad 2020-12-11 
 

Förslag till beslut 
Västvatten föreslår Uddevalla vatten AB: 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för 

Å-Lärkhöjden 

 

Ärendebeskrivning 
Området består av totalt 20 nya fastigheter i exploateringsområdet och 2 befintliga 

fastigheter i direkt anslutning och behöver förses med kommunalt VA 
 

Antagandet av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldighet enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412) 
 

Exploatören kommer löpande informera fastighetsägarna om ledningarnas läge, 

dimensioner, rörmaterial mm 

 

Slutbesiktning 
Området är slutbesiktigat. 

 
Med vänliga hälsning 

VÄSTVATTEN AB 

Niklas Ryrmalm 

Projektledare 
 

Bilagor 

1. Översiktskarta över områdets lokalisering 

2. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet 

3. En karta över föreslaget verksamhetsområdet, 2020-12-11 





  
 

  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2019/100 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Niklas Ryrmalm 
0522-63 88 39 
niklas.ryrmalm@vastvatten.se 

Kommunstyrelsen 
Uddevalla kommun 

 

Bilaga 2 

 

Förteckning över ingående fastigheter i föreslaget verksamhetsområde: 

 

Å 1:13, befintlig fastighet 

Å 1:22, befintlig fastighet 

Å 1:27, ny 

Å 1:28, ny 

Å 1:29, ny 

Å 1:30, ny 

Å 1:31, ny 

Å 1:32, ny 

Å 1:33, ny 

Å 1:34, ny 

Å 1:35, ny 

Å 1:36, ny 

Å 1:37, ny 

Å 1:38, ny 

Å 1:39, ny 

Å 1:40, ny 

Å 1:41, ny 

Å 1:42, ny 

Å 1:43, ny 

Å 1:44, ny 

Å 1:45, ny 

Å 1:46, ny 

 















 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr KS 2021/00493 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Sammanfattning 

Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 
utgjorde start för de stadsutvecklingsprojekt som påbörjades 2017 och 2020. 
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 
varandra.  
  
Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett vägledande dokument för 
nuvarande och kommande generationer i planeringen och beslut av planprogram, 
detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt förhållningssätt skapa en än 
mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 
  
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 
stort behov av klimatanpassning. 
  
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Uddevallas vision, 
översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett 
livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och 
tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån fördjupas visionen 
och områdesplanen. 
  
Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från 
kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller 
engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och 
äldre.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08. 
Vision för stadsutveckling kring Bäveån 2021-10-19 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts § 274 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa Vision för stadsutveckling kring Bäveån, 
 
att visionen ska vara vägledande för kommunens planering och utveckling av området, 
  
att avvikelser från visionen ska beslutas av kommunstyrelsen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Sammanfattning 

Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 
utgjorde start för de stadsutvecklingsprojekt som påbörjades 2017 och 2020. 
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 
varandra.  
 
Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett vägledande dokument för 
nuvarande och kommande generationer i planeringen och beslut av planprogram, 
detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt förhållningssätt skapa en än 
mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 
 
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 
stort behov av klimatanpassning. 
 
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Uddevallas vision, 
översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska ha ett 
livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur och 
tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån fördjupas visionen 
och områdesplanen. 
 
Visionen har arbetats fram genom en process som involverat både tjänstepersoner från 
kommunens olika förvaltningar och verksamheter och representanter för eller 
engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, besöksnäring, unga och 
äldre.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08. 
Vision för stadsutveckling kring Bäveån. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Vision för stadsutveckling kring Bäveån, 
 
att visionen ska vara vägledande för kommunens planering och utveckling av området, 
 
att avvikelser från visionen ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Områdesplanen för Uddevalla centrum som antogs i kommunfullmäktige hösten 2016, 
var startskottet för de stadsutvecklingsprojekt som startade 2017 och 2020. 
Kunskapsläget har ökat allteftersom förståelsen av hur komplext det är att bygga en 
hållbar stad. Sammantaget har detta resulterat i ett behov att kunna se och förstå 
helheten och hur olika såväl tekniska som sociala aspekter hänger ihop och påverkar 
varandra.  
 
I två olika omgångar har denna vision arbetats fram i såväl breda tjänstemannagrupper 
som med professionellt stöd. Visionen sträcker sig fram till 2050 och ska vara ett 
vägledande dokument för nuvarande och kommande generationer i planeringen och 
beslut av planprogram, detaljplaner och logistik. Syftet är att med ett mer framsynt 
förhållningssätt skapa en än mer attraktiv, trygg, tillgänglig och hållbar stad. 
 
Uddevalla har ett fantastiskt område för stadsutveckling med drygt 4,5 kilometer strand- 
och kustlinje i och omkring Bäveån och dess utlopp i Byfjorden. På tio minuter nås hela 
centrala Uddevalla med cykel och en promenad på 15 minuter tar dig hela vägen från 
Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve. Med framtida snabbtåg och 
klimatsmarta resor och station i centrum ökar attraktiviteten ytterligare. 
 
Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig från Västerbron i öster till 
Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden som tidigare använts för allehanda 
industri- och hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad utmaningar att bemästra, 
exempelvis låglänt samt skred- och sättningsbenägen mark med föroreningar från 
tidigare verksamheter, buller och risker från befintliga verksamheter och inte minst ett 
stort behov av klimatanpassning. Det gör att stadsutvecklingsområdet kring Bäveån 
både är ett av västkustens största och mer komplexa. 
 
En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt strategi som omfattar riktlinjer 
och målsättningar för utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. Olika intressen vägs mot 
varandra för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Uddevallas 
vision, översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån syftar till att ge 
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riktlinjer kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det goda livet. Uddevalla ska 
ha ett livligt centrum och erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant 
infrastruktur och tillgänglig kollektivtrafik. I Vision för Stadsutveckling kring Bäveån 
fördjupas visionen och områdesplanen med utgångspunkt i stadens unika förutsättningar 
och kvaliteter och med fokus på livet mellan husen, nedanför bergen och vid vattnet. 
Målet är att skapa miljöer som är hållbara över tid och ger människor en attraktiv 
livsmiljö.  
 
Visionen för stadsutveckling kring Bäveån har till syfte att skapa gemensam riktning 
och helhetssyn. Den har arbetats fram genom en process som involverat både 
tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och verksamheter och 
representanter för eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv, 
besöksnäring, unga och äldre. I två större workshops fick deltagarna samtala och ge sina 
tankar om vad som är viktigt att bevara i Uddevalla och vad som behöver utvecklas. De 
fick samtidigt ge sin syn på för vem staden utvecklas. Alla deltagare fick också 
möjlighet att lämna in sina individuella synpunkter kring vad som är viktigt när staden 
utvecklas. Allt resultat och material sammanställdes och utgjorde underlag i ytterligare 
möten med gestaltningsråd och arbetsgrupp.  
 
Diskussioner och bearbetning av underlaget i arbetsgruppen mynnade ut i en vision för 
stadsutveckling i Uddevalla som sedan bearbetats och remissbehandlats i 
förvaltningsorganisationen och kommunala bolag. 
 
 
Följande dokument har utgjort underlag vid framtagandet av Vision för stadsutveckling 
kring Bäveån: 
 
Sweco 2021; Strategi för planeringsnivåer för skyfallssäkring i Uddevalla, koncept PM, 2021-03-10 

Sweco 2021; PM Skyfallskanaler, 2021-05-03 

Sweco 2019; PM Klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer i Byfjorden, påverkan av 
skyfall samt flöden i Bäveån, 2019-04-01. 

Sydväst arkitektur och landskap 2020; Gestaltningsprogram ÖS etapp 1, 2020-05-29 

Sydväst arkitektur och landskap 2019; Gestaltningsförslag Å-rummet, Hasselbacken & Dyrehaven, 2019-
05-13.  

Trivector Traffic 2019; Stråkstudie centrala Uddevalla, 2019-11-04.  

Trivector Traffic 2016; Funktionsutredning kollektivtrafiknoder i Uddevalla, 2016-05-02  

Uddevalla kommun 2020; Trafikutredning PM, 2020-06-02 

Uddevalla kommun 2020; Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla, Fördjupad 
förstudie, 2020-05-29.  

Uddevalla kommun 2019; Stadsutveckling vid Bäveån - förslag till stadsutvecklingsvision, 2019-08-29.  
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Uddevalla kommun 2019; Strategisk Plan 2019-2022, 2019-03-13.  

Uddevalla kommun 2018; Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun, 2018-04-11.  

Uddevalla kommun 2017; Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort, 2017-10-11.  

Uddevalla kommun 2016a; Områdesplan för Bäveån, 2016-11-23.  

Uddevalla kommun 2016b; Gestaltningsprogram för Uddevalla stad, 2016-11-09.  

Uddevalla kommun 2015; Centrumplan för Uddevalla stad, 2015-03-15.  

Uddevalla kommun 2013; Maritim strategi, 2013-06-12.  

Uddevalla kommun 2010; Översiktsplan 2010 för Uddevalla kommun, 2010-09-08. 

Uddevalla kommun 2021; Översiktsplan för Uddevalla kommun (ej antagen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 



STADSUTVECKLING KRING BÄVEÅN

Vision för   

Uddevalla, en hel stad för det gemensammas bästa.  
Gaturum, stadsrum och vattenrum är livsrum, vardagsrum  
och lekrum som tillhör oss alla
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Detta dokument blir optimerat i liggande format A4.Vid utskrift: 

- tryck på skriv ut (print)

- välj egenskap (properties)
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Uddevalla har ett fantastiskt område för stadsutveckling 
med drygt 4,5 kilometer strand- och kustlinje i och 
omkring Bäveån och dess utlopp i Byfjorden. På tio 
minuter nås hela centrala Uddevalla med cykel och 
en promenad på 15 minuter tar dig hela vägen från 
Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve. Med 
framtida snabbtåg och klimatsmarta resor och station i 
centrum ökar attraktiviteten ytterligare!

Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån sträcker sig 
från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster 
och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder. 
Utvecklingen sker till stor del på utfyllnadsområden 
som tidigare använts för allehanda industri- och 
hamnverksamhet. Förutsättningarna ger en rad 
utmaningar att bemästra, exempelvis låglänt samt 
skred- och  sättningsbenägen mark med föroreningar 
från tidigare verksamheter, buller och risker från 
befintliga verksamheter och inte minst ett stort behov av 
klimatanpassning. Det gör att stadsutvecklingsområdet 
kring Bäveån både är ett av västkustens största och mer 
komplexa.

En fortsatt stadsutveckling behöver en väl genomtänkt 
strategi som omfattar riktlinjer och målsättningar för 
utveckling av fysisk planering för bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och klimatanpassning. 
Olika intressen vägs mot varandra för att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Uddevallas vision, översiktsplanens riktningar och 
områdesplanen för Bäveån syftar till att ge riktlinjer 
kring hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det 
goda livet. Uddevalla ska ha ett livligt centrum och 

erbjuda attraktiva vattennära mötesplatser, relevant 
infrastruktur och tillgänglig kollektivtrafik. I dokumentet 
som du håller i din hand ”Vision för Stadsutveckling 
kring Bäveån” fördjupas visionen och områdesplanen 
med utgångspunkt i stadens unika förutsättningar och 
kvaliteter och med fokus på livet mellan husen, nedanför 
bergen och vid vattnet. Målet är att skapa miljöer som är 
hållbara över tid och ger människor en attraktiv livsmiljö. 

Visionen för stadsutveckling i Uddevalla (sid 8) har till 
syfte att skapa gemensam riktning och helhetssyn. 
Den har arbetats fram genom en process som 
involverat både tjänstepersoner från kommunens olika 
förvaltningar och verksamheter och representanter för 
eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, 
näringsliv, besöksnäring, unga och äldre.
I två större workshops fick deltagarna samtala 
och ge sina tankar om: Vad är viktigt att bevara 
i Uddevalla och vad behöver utvecklas? De fick 
samtidigt ge sin syn på: För vem utvecklas staden? 
Alla deltagare fick också möjlighet att lämna 
in sina individuella synpunkter kring vad som 
är viktigt när staden utvecklas. Allt resultat och 
material sammanställdes och utgjorde underlag 
i ytterligare möten med Gestaltningsråd och 
arbetsgrupp. 

Diskussioner och bearbetning av underlaget 
i arbetsgruppen mynnade ut i en vision för 
stadsutveckling i Uddevalla som sedan bearbetats och 
remissats i tjänsteorganisation och kommunala bolag.

Uddevallas väg mot en hållbar framtid
Introduktion

Torp Sörvik Uddevalla
centrum

Uddevalla

Göteborg

Oslo

NO / SE

Stenungssund

Tanum

Askim

Halden

Strömstad

Munkedal

Kungälv

Sarpsborg

Ski

 Sträckning och stationer längs 
Skagerrakbanan som i framtiden kan förbinda 
Oslo med Östfold, Bohuslän och Göteborg och 
som kan bli den första delen av en ny stambana 
till Köpenhamn och Europa
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Läsanvisningar  
Detta dokument sammanfattar stadsutveckling i Uddevallas 
ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet. Det består av tre 
huvudsakliga kapitel.

• Det första kapitlet innehåller Stadsutvecklingsvisionen, en 
konkretisering av stadens vision och de fastställda riktningarna från 
översiktsplanen, som visar i vilken riktning som kommunen ska gå 
för att nå visionen. 

• Utifrån olika tematik samlar nästa kapitel områdets redan idag 
unika kvalitéer som viktiga utgångspunkter att bygga vidare på.

• I det sista kapitlet bryts det stora stadsutvecklingsområdet ner i fyra 
(stads)delar utifrån sin unika kontext och förhållande till vattnet.

I de fall markhöjder eller vattennivåer nämns är samtliga
angivna i höjdkoordinatsystem RH2000.

Avgränsningar
Dokumentet beskriver vision och mål formulerade utifrån stadens 
unika förutsättningar tillsammans med antagna planeringsriktningar 
och resultat av genomförda dialoger samt visioner om ett framtida 
stadsliv.  
Syftet med dokumentet är att vara vägledande i såväl planerandet 
som genomförandet av om- och nybyggnad kring Bäveån.

• Dokumentet innehåller inga åtgärder utan dessa hanteras
i separata handlingsprogram och regleras i detaljplaner
och avtal.

• Dokumentet omfattar inte befintliga verksamheter och
regional infrastruktur, dessa utgör dock viktiga förutsättningar
som tas hänsyn till i planeringen.

• Dokumentet omfattar endast mål och ambitioner utöver
lagstiftade krav.

Remissgrupp inför beslut
Patrik Petré, strategisk stadsutveckling Kommunledningskontoret
Anders Brunberg, chef hållbar tillväxt Kommunledningskontoret 
Sven Andersson, strateg Kommunledningskontoret
Mattias Hagelberg, strateg Kommunledningskontoret
Jenny Martinsson, kommunikation Kommunledningskont
Maria Jacobsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Stefan Björling, chef plan- och exploatering Samhällsbyggnad
Paula Nyman, förvaltningschef Kultur och fritid 

Arbetsgrupp Stadsutvecklingsvision 2021
Patrik Petré, strategisk stadsutveckling Kommunledningskontoret
Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Åsa von Malortie, Sydväst arkitektur och landskap
Andreas Mayor, Sydväst arkitektur och landskap 
Mattias Salomonsson, Sweco 

Arbetsgrupp Stadsutvecklingsvision 2019-2020
Patrik Petré, chef strategisk samhällsplanering    
Kommunledningskontoret
Andreas Roos, chef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad
Gunilla Hedlund, projektchef stadsutveckling    
Kommunledningskontoret 

Helen Tisell, projektledare Samhällsbyggnad
Ewa Christiansson, projektledare Samhällsbyggnad 
Lina Wahlgren, utvecklare Kommunledningskontoret
Elin Carlsson, strateg Kommunledningskontoret
Åsa von Malortie, Sydväst arkitektur och landskap 
Per Andersson, Sydväst arkitektur och landskap
Maria Wilhelmsdotter, Agens AB   

Konsult Vision för stadsutveckling kring 

Bäveån
Sydväst arkitektur och landskap

Illustrationer (där inget annat anges) 
Sydväst arkitektur och landskap

Fotografier (där inget annat anges) 
Uddevalla kommun, Sydväst arkitektur och landskap eller fria bilder 
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VISION
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän 

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

LIV - I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna - 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

LUST - Uddevalla kommuns 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 kommun är en självklar del av 
tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i 
hjärtat i Bohuslän och den unika kombinationen av hav, 
fjäll och fjord. 

VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna – mångfald och 

tolerans stimulerar hållbar utveckling.  

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevalla kommuns 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 kommun 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.

Beslutad
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RIKTNINGAR
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i 
vilken riktning som kommunen ska gå för att nå visionen

Beslutade

I Uddevalla kommun bedrivs en god    

och trygg utbildning inför framtiden 

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna 
unga och vuxna som vill fortsätta växa. 
Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för 
att utvecklas så långt som möjligt. De når minst kunskapskraven och 
inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen. 
Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och 
leder till högre studier, företagande eller anställning.

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara 

boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts och 

samspelar

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas 
liv. Kommunen har utvecklats genom sjöfart, båtbyggande, handel, 
turism, industri och utbildning. 

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever 
hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, vårdar och utvecklar 
kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur 
kring torg, rådhus och kyrka. Arv och traditioner tas tillvara 
samtidigt som vi möter framtiden och dess behov.
Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö 
och intensivt arbete pågår kontinuerligt med att höja kvaliteten  
på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 
samhällsaktörer.

Uddevalla kommun är en självklar

tillväxtmotor för en mer utvecklad region  

 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas 
Uddevalla som en av regionens fyra delregionala centra. De 
beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen 
till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och 
kultur, samt pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. 
En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika 
transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop 
sjöfart, järnvägar och vägar. 

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, 
sysselsättning och företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och 
utveckling.

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle 

tillsammans

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt 
förenings- och näringsliv. Detta skapas i samverkan och dialog 
och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. Verktyg för 
samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, 
aktivitetscentra och idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart samhälle och får en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap.

Uddevalla är en kustkommun som    

tar vara på vattnets potential 

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten 
skapar attraktiva boendemiljöer och är självklara tillväxtområden för 
Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 
vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring
gemensamt utvecklas. 

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika 
inlandsområden där en mängd sjöar och vattendrag utgör betydande 
tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, 
skyddade fiskeområden och naturreservat.
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Med plats för alla 

Vår stad är en tillåtande stad där alla får plats. Staden ska inte 
utesluta någon utan ska utvecklas för att stärka variation och 
mångfald. Inte bara människor ska rymmas i staden utan även andra 
arter som djur och växter.
Stadens miljöer ska vara trygga att vistas i för så väl barn som äldre. 
Strävan är att det som staden har att erbjuda ska vara tillgängligt 
för alla. Det innebär att det alltid ska finnas plats för alla även om 
våra olikheter gör att vi har olika förutsättningar att ta del av stadens 
utbud och upplevelser.
Planeringen av staden ska möjliggöra möten mellan människor och 
vara en demokratisk arena för att på så vis skapa ökad förståelse.

Med utrymme för rörelse 

Uddevalla ska vara en stad i rörelse med förutsättningar för alla 
människor att vara kreativa, röra på sig och uppleva saker.
Generösa och tillgängliga ytor ska uppmuntra och bjuda in till 
aktivitet och upplevelser, både planerade och spontana. Konst och 
kultur i det offentliga rummet ger mervärde och ska vara en naturlig 
del av staden.
I en stadskärna prioriterad för gång- och cykeltrafik är det lätt att ta 
sig fram, och med välplanerade stråk skapas en sammanhållen stad. 
Knutpunkter, kommunikationer och infrastruktur ska planeras med 
tanke på människors rörelser inom, men också till och från staden.
Med människor i rörelse blir Uddevalla en stad som möjliggör 
uttryck, skapar intryck och sätter avtryck.

STADSUTVECKLINGSVISION

Med rum för liv

I Uddevalla ska det finnas rum för liv hela året – genom hela livet. 
Med det som utgångspunkt är det livet för Uddevallas invånare 
som sätts i första rummet då staden utvecklas, förändras och växer. 
Stadens bästa lägen är i första hand till för det gemensamma. 
Människor, djur och natur ska ha företräde när ny stad planeras. 
Gemensamma rum i de bästa lägena ska utgöra mötesplatser för alla.
Platser nära vattnet och grönområden ger möjlighet till umgänge, 
rekreation och vila samtidigt som de erbjuder upplevelse och 
aktivitet.
Liv innebär också att ha någonstans att bo och en vardag som 
fungerar. Bostäder ska byggas långsiktigt för framtiden med hög 
kvalitet och hållbarhet som ambition. Funktioner som skolor, service 
och omsorg är nödvändiga för ett fungerande liv och måste därför 
planeras i samklang med bostäder.
Rörelse ger liv till staden och för att stödja hur människor färdas 
runt i staden ska den hållas samman och möjliggöra vardagslivets 
förflyttningar.
Ett rikt näringsliv och verksamheter av olika slag ger utbud 
och upplevelser till stadens invånare, samtidigt som det ger 
arbetstillfällen och sysselsättning. Med fokus på ett gemensamt 
myllrande och levande stadsliv ska stadsutveckling skapa 
möjligheter för handel, företagande och föreningsliv.
Levande atmosfär med intressant utbud och unika upplevelser gör 
Uddevalla till en stad att leva i, besöka och återvända till.

Med hänsyn till det som är

Uddevalla har ett unikt geografiskt läge med både vatten, berg och 
natur alldeles nära staden. När staden växer och förändras ska den 
göra det i harmoni med både berg och vatten. Staden har en naturlig 
skönhet och topografi som ska värnas och lyftas fram.
Genom stadskärnan flyter Bäveån kring vilken staden en gång kom 
till. Över tid har staden växt, förändrats och utvecklats runt just detta 
vatten. Utveckling av stadskärnan kring Bäveån ska därför utgöra en 
naturlig fortsättning på det som en gång lade grunden för Uddevalla.
Det historiska arvet är viktigt och avgörande för en stads identitet så 
berättelsen om staden ska hållas levande och synliggöras.
Genom stadsutveckling ska det nya utvecklas och det gamla 
förstärkas. På så sätt blir Uddevalla en modern stad i en historisk 
miljö.

Med tanke på framtiden

Vi bygger stad för det som är nu, men lika mycket för det som 
kommer sen. För kommande generationer och för framtida 
utmaningar. Därför ska stadsutveckling inte lösa gårdagens problem 
utan istället sikta framåt och skapa långsiktiga lösningar med 
kvalitet och hållbarhet i fokus.
Klimatpåverkan ska minimeras i varje detalj och samtidigt ska 
staden rustas för att möta översvämning och extremväder som ökar i 
och med förändringar av vårt klimat.
Uddevalla ska vara en modig stad som tar ansvar för framtiden 
och som drivs av samhällsnytta som varar. Det går inte att lösa alla 
problem på en gång, men små steg måste tas kontinuerligt och med 
vetskap om hur dessa påverkar och bidrar till helheten och framtida liv.

Uddevalla, en hel stad för det gemensammas bästa. Gaturum, stadsrum 

och vattenrum är livsrum, vardagsrum och lekrum som tillhör oss alla. 
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Vilt och naturligtKulturhistoria Park i stadenUtvidgad stadskärnaFlera kopplingar 
över vattnet

Mötesplats vid 
vattnet

Vattennära bostäder

Det gemensamma livet kring Bäveån 
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9 nov 2016 antog kommunfullmäktige Områdesplan för 
Bäveån som vägledande dokument för kommunens 
planering i stadsutvecklingsområdet kring Bäveån. Syftet 
med Områdesplanen var att minska avståndet från 
översiktlig strategisk planering till detaljplanering och 
genomförande. I områdesplanen tecknas en bild av hur 
staden på ömse sidor av Bäveån ska utvecklas. Fokus 
ligger på att gestalta en struktur med gator, platser och 
kvarter som tillsammans bildar en helhet där varje enskilt 
objekt/ kvarter ingår som en pusselbit.

Några års aktivt prövande av områdesplanen som 
vägledande dokument har gett både ny och fördjupad 
kunskap samt insikter om:  

• områdets komplexitet och hur olika förutsättningar, 
delar och projekt påverkar varandra 

• hur områdets unika kvaliteter kan och bör utnyttjas 
• hur områdesplanens övergripande struktur kan och 
bör utvecklas för att ta vara på områdets potential, öka 
områdets attraktivitet och ekonomiska genomförbarhet

• behovet av en gemensam vision om livet mellan husen 
och hur det tillsammans med en robust struktur kan 
fungera vägledande när många intressen ska vägas 
samman

Stadens fysiska struktur ger förutsättningar och 
begränsningar för vad som är möjligt att uppnå. Vad 
människor och tidigare verksamheter har lämnat efter 
sig under markytan påverkar också. Stadsutveckling 
kring Bäveån sker till övervägande del på tidigare 
utfyllda vattenytor där utfyllnadsytorna generellt sett 
har dålig bärighet och innehåller miljöföroreningar. 
Här behöver stadsutvecklingen ses som en plats 
där lösningar kan ske genom helhetsgrepp och väl 
utarbetade strategier.

Stadsutveckling kan också uppmuntra förändrade 
vanor hos medborgare, besökare, företag och andra 
organisationer, något som är nödvändigt om hållbarhet 
ska uppnås. Den framtida staden kan alltså, beroende 
på inriktning och struktur, erbjuda förutsättningarna för 
och stödja en mer hållbar livsstil som i sin tur gynnar 
staden och det gemensamma livet.

Uddevalla kommuns vision innehåller orden liv, lust och 
läge. I Stadsutveckling kring Bäveån börjar vi bakifrån 
genom att beskriva:

• hur de unika LÄGENA i det som ska bli den framtida 
stadsväven kan förvaltas, utvecklas och kopplas 
samman i olika strukturer

• hur den fysiska strukturen kan erbjuda framtida 
attraktiva och LUSTFYLLDA livsrum för Uddevallabor, 
besökare, djur och växter och på så sätt gynna hela 
staden, de individuella valen och det gemensamma 
livet i staden.

• hur olika vägval ger olika förutsättningar för LIV och 
livsstil i den framtida staden.

Uddevalla 
kommuns 

vision
ÖP-riktningar

Vision för  
Stadsutveckling
  kring Bäveån

Fördjupad översiktsplan

Utredning

Direktiv

Projekt

Detaljplan

Förstudie

Vision för



Stadskärnan utvecklas 
med Bäveån i centrum

Vattenrum & vattenfront 
stärker mötet med å & fjord

Stadsbergen & grönstråk förädlas 
och stadens grönska utvecklas

Strandpromenaderna som 
stadens rekreativa ryggrad

Verksamheter & infrastruktur med 
människan & stadslivet i fokus
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STADENS UNIKA KVALITETER UTVECKLAS 

FÖR ATT MÖTA MORGONDAGENS BEHOV
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Stadskärnan utvecklas 
med Bäveån i centrum

Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. 
När staden nu utvecklas vidare sker det återigen med 
vattnet som förutsättning. Med Bäveån i centrum, längs 
attraktiva stränder och med broar över vattnet kan 
den sammanhängande och attraktiva stadskärnan 
bli verklighet. Inom 10 minuters promenad nås service, 
handel, kultur, park och regional kollektivtrafik - vilka 
goda förutsättningar för stadsutveckling i bästa läge! 

Stadskärnan har legat på samma plats i flera hundra år och 
rutnätsstrukturen som vi ser den idag sedan den kom till efter 
branden 1806. De raka gatorna skär tvärs genom landskapet och 
erbjuder vyer mot vatten, skog, berg och ibland ett mindre hus 
vid dess fot, allt beroende på var du befinner dig i rutnätet och åt 
vilket håll du tittar. Flera gator är förlängda med broar över Bäveån 
och fortsätter i samma sträckning på andra sidan. Västerbron är 
den senaste och den mest använda kopplingen över Bäveån och 
ett svar på bilsamhällets behov under första halvan av 1900-talet. 
Stadskärnans tyngdpunkt ligger idag kring Kungstorget med 
dragning mot Västerlånggatan och Kampenhofs regionbussterminal 
där många rörelser koncentreras. Med stadsutveckling kring 
Bäveån utvidgas stadskärnan inifrån och ut och tyngdpunkten 
förskjuts västerut. Inom centrumplaneringen har ett helhetsgrepp 
på den befintliga stadskärnan tagits. En utveckling av bland annat 
Kungsgatan, Kungstorget och Hasselbacken är nyligen genomförd 
och Å-rummet står på tur. Den påbörjade omvandlingen har 
en strukturellt naturlig fortsättning väster om Västerlånggatan, 
både längs ån, i förlängningen av Kungsgatan och i en utvecklad 

offentlig plats i anslutning till Bohusläns museum som en pendang 
till Kungstorget men med vattnet och ån ännu mer i fokus. De två 
centrala, offentliga platserna, Kungstorget och Platsen vid Inre 
Hamnen, är viktiga eftersom de möjliggör ett utbyte mellan stadens 
två mest centrala stråk; Gågatan med bebyggelse på båda sidor 
och strandpromenaden i söderläge längs vattnet. Stråken har olika 
karaktär och kontext, men är lika viktiga eftersom de attraherar olika 
målgrupper och aktörer. Med två centrala stråk och två centrala 
platser formas ett robust centrum och en utgångspunkt för det 
gemensamma livet i stadskärnan, gammal och ny, i det framtida 
Uddevalla.

Uddevallas stadskärna har nära till allt som behövs utom till den 
spårbundna kollektivtrafiken. Även med resecentrum flyttat österut 
till förlängningen av Bävebäcksgatan ligger den ena av stadens 
resenoder några minuters promenad från stadskärnan och vattnet. 
Med ett utvecklat stråk och en platsbildning på halva vägen mellan 
Strömstadvägen, Kungsgatan och Bäveån, kan den till synes 
dåliga geografiska förutsättningen vändas till något positivt; ett 
nytt nord-sydligt stråk som prioriterar gående och som har goda 

stadskärnan

resecentrum

WOW!

förutsättningar för att kunna utvecklas till en livgivande ryggrad 
i Västra Centrum. Förutsättningarna är goda eftersom de två 
kollektivtrafiknoderna, Uddevalla C/Resecentrum och Kampenhofs 
regionbussterminal kopplas samman, och utbytet mellan dem och 
centrum genererar stadsliv. Genom att planera för prioriterade 
stråk och där investera i hög kvalitet koncentreras rörelser, vilket 
i sin tur ger en trygg stadsmiljö. En underjordisk station centralt 
längs Västerlånggatan, ett av stoppen längs Skagerrakbanan, ökar 
attraktiviteten och koncentrationen av rörelser i centrum ytterligare. 

”I ett Uddevalla som främjar det goda 
livet finns evenemang och platser för att 

uppleva, trivas och minnas. Genom att flera 
funktioner samsas kan man skapa bra och 

trygga (häng)platser” 
Citat från visionsworkshop 4 dec 2019
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Flygvy som redovisar hur gatustruktur, huvudstråk och övriga offentliga platser skapar attraktiva lägen för ny bebyggelse när centrum utvidgas.

STRÅK RESECENTRUM

VÄSTERLÅNGGATAN

GÖTEBORGSVÄGEN

KUNGSTORGET



SKANSBERGET

ORMBERGET

KÅLGÅRDS-
BERGET

HÅLJUTEBERGET

ca 5 min

ca 10 min
ca 15 min

400 m

800 m

1200 m

ca 2 min

ca 4 min
ca 6 min

LÖVÅSBERGET
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SKISS - VÅGSKÅLARNA

Tillgängligt & nära 
Avståndscirklarna på bilden till höger visar att i princip hela centrala 
Uddevalla, både befintliga och utvecklade delar, är möjligt att 
nå från punkten vid nuvarande Kampenhofs busstation på en 15 
minuters promenad. Dagens stadskärna och stadsutvecklingsområdet 
har dessutom små höjdskillnader till skillnad från resten av staden. 
Redan idag är man i centrum av den anledningen mer benägen 
att välja cykeln som transportmedel än i andra stadsdelar, enligt 
genomförda resvaneundersökningar. Med dessa förutsättningar finns 
goda förutsättningar att genom prioritering av gång-, cykel- och 
kollektivtrafik minimera den ytterligare fordonstrafikbelastning som 
stadsutvecklingen kring Bäveån ofrånkomligen innebär. 

För att det ska vara attraktivt att välja att gå, cykla eller att åka 
kollektivt behöver det löna sig att göra ett sådant val. Eller 
åtminstone inte kosta i form av stora tidsförluster. I centrum finns 
idag fyra befintliga kopplingar över ån. Broarna ligger tätt, en i 
varje nordsydligt stråk från Västerlånggatan till Kungstorget. I en 
promenadstad där vattnet ses som en resurs är möjligheten att röra 
sig över vattnet den faktor som avgör hur väl sammanhängande 
staden blir. Med kopplingar över vattnet kan man bo och gå i skolan 
på olika sidor av ån utan att behöva skjuts. Med kopplingar över 
ån kan man bo i norrläge på Anegrund och med en kort promenad 
över ån njuta av solen på den södervända Riversidestranden. 
Med en bro mellan Södra Hamnplan och Bohusläns Museum kan 
man gå över vattnet och äta lunch och vara tillbaka igen på en 
halvtimme. För att åstadkomma en sammanhängande stad belägen 

på var sida om vattnet behöver kopplingarna prioriteras även i 
planeringen av helheten. Hårt belastade bilvägar utgör barriärer, 
likaså gör ett vattendrag utan broar över. För att åstadkomma den 
sammanhängande staden behöver den övergripande strukturen 
därför säkerställa goda flöden för gång och cykel både över vatten 
och tvärs vägar och på vissa ställen kan motorfordonstrafik till och 
med behöva exkluderas helt. Simuleringar av trafikslagens rörelser i 
olika alternativ kan utgöra underlag för val av väg tillsammans med 
visionen om vilket stadsliv som önskas.

Placemaking & tillfälliga lösningar 
Att bygga stad tar lång tid. Därför är det en bra strategi att börja 
etablera platser för ett tänkt framtida liv redan i ett tidigt skede. Det 
kan vara tillfälliga eller permanenta platser. Permanenta där platsen 
är strukturellt självklar och kan fungera som en stadsbyggnadsmotor 
som skapar mervärden för både brukare och exploatörer. Tillfälliga 
av delvis samma anledning, men också för att kunna studera hur 
en plats används för att kunna fatta beslut eller erbjuda plats för 
tillfälliga arrangemang som skapar liv direkt eller varför inte med 
enkla medel skapa en meningsfull användning i väntan på en 
permanent lösning. 
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Visionsbild Museiparken

       Befintlig gatustruktur förlängs över Väster-
långgatan och Göteborgsvägen. Befintlig och 
ny stad får därmed naturliga kopplingar och 

centrum utvidgas

       Strandpromenader och vattenfront är vik-

tiga, men räcker inte för att skapa attraktivitet i 

hela stadsutvecklingsområdet, även övergripan-

de struktur behöver stödja möten med vattnet

       Med vattnet i centrum binds staden sam-

man med nya kopplingar över ån där oskyd-

dade trafikanter prioriteras

       Västerlånggatan är stadens ryggrad som 

omvandlas från led till stadsgata där befintliga 
och nya centrala funktioner samlas och skapar 

stadspuls

       Vid Bohusläns museum möts de två viktigas-

te stråken i stadskärnan och bildar ett attraktivt 

stadsrum som utnyttjar söderläget vid vattnet.

       Badhusparken blir tillsammans med ån och 

den offentliga platsen i anslutning till Bohusläns 

museum stadens stadspark och en länk mellan 

stadskärnan och Södra Å-staden

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Pop-up matmarknad. Bild: Copenhagen Media Center

”Det är en kvalitet att nå det mesta till fots. 
Då kan också barnen gå själva och man 

slipper skjutsa med bil” 
Citat från visionsdialog 14 maj 2019 Bild: Bohuslänningen
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Karta från 1855 över Uddevallas möte med vattnet, viss utfyllnad påbörjad

Vattenfronten från Västerbron och ut längs Bäveån, 
Badö-Bäve och Kasebuktens östra kant mäts till drygt 
4,5 km. Erfarenhetsmässigt vet vi att rätt förvaltade finns 
de mest attraktiva lägena i anslutning till vattenfronten. 
Tänk om det gick att skapa ytterligare en dryg kilometer 
vattenfront i centrala Uddevalla väster om Västerbron. 
En vattenfront med olika platsspecifika kvaliteter och 
innehåll - en ny urban arkipelag där å möter fjord.

Genom historien har havet, fjorden och ån försörjt människorna i 
och kring Uddevalla. Det ser vi i allt från lämningarna från gamla 
bosättningar i anslutning till den dåvarande strandlinjen till industri-
byggnader och kajer. Staden har alltid haft en relation till vattnet och 
har varit ett handelscentrum under århundraden. Stadskärnan ligger i 
anslutning till vattnet och därifrån klättrar stadsdelarna uppåt i olika 
riktningar. Under de senaste decenierna har vattnets betydelse för-
ändrats från att vara en plats för arbete och näring till rekreation och 
attraktiva boendemiljöer. Den omställningen behöver stöttas med en 
strukturell omvandling av staden där motorfordon lämnar plats för 
fotgängare och cyklister närmast vattnet. 

Å genom staden 
På samma vis som avstånden mellan broar anpassas efter den 
mänskliga skalan och tiden det tar att förflytta sig till fots, behöver 
planering och utformning av vattenfronten och de vattennära miljö-
erna utgå ifrån människans mått, hastighet och behov av detaljering. 
De varierade vattenrummen, några smala och långsträckta, andra 
mindre och samlade, ger olika rumsliga förhållanden som utnyttjas 

Vattenrum & vattenfront 
stärker mötet med å & fjord

för att skapa variation och ta tillvara på unika lägen. Två signatur-
byggnader, en vid Västerbrons norra brofäste och en längst ut på 
nya Badö kan prata med varandra över det långsträckta vattnet. De 
kan med den placeringen både vara orienteringspunkter i det större 
stadssammanhanget och samtidigt fungera som identitetsskapare och 
stadsutvecklingsmotorer. För att inte förta effekten som landmärken 
kan ge behöver bebyggelsens skala och höjd däremellan vara en 
annan. 

Vattenfront i alla väderstreck
Möjligheten att kunna skapa vattenfront i alla olika vädersträck är 
en styrka för området som helhet. Bebyggelse och platser anpassas 
beroende på vädersträck för att på bästa sätt utnyttja varje läge. De 
mest attraktiva platserna hittas generellt sett i söder- och väster-
läge. Även österlägen med morgonsol kan rätt utnyttjade erbjuda 
stora kvaliteter, medan speciellt norrlägena behöver mer omsorg då 
skuggiga platser inte automatiskt attraherar lika mycket folkliv. Den 
offentliga platsen i anslutning till Bohusläns museum i Inre Hamnen 
disponeras och utformas så att alla kanter erbjuder goda, solbelysta 
lägen under någon del av dagen. En längre vattenfront kan också ge 
fler A-lägen, det vill säga lägen med högst kommersiellt värde.

Vattnet - både resurs och hot 
Bäveån som rinner genom stadskärnan är ett levande inslag i stads-
miljön och en del av stadens identitet. Historiskt och i nutid har 
industrier och hamnverksamhet präglat stora stadsnära områden. 
Vid och i Bäveån finns turistbåtstrafik, fritidsbåtsplatser, turistbyrå, 
Bohusläns museum och Promarinas serviceanläggning. Det är vik-

tigt att båtliv och verksamheter som drar nytta av det som utbytet 
mellan vatten och land kan erbjuda ges plats. Maritima näringar, 
icke störande verksamheter och föreningsliv ger alla liv och mening 
till stadsmiljö och medborgare, som tillsammans kan skapa ett unikt 
Uddevalla. 

Vattnet som både skapar attraktivitet och arbetstillfällen utgör ty-
värr också ett hot. Stora delar av centrala Uddevalla är beläget i ett 
låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden. Vid hög-
vatten i Byfjorden drabbas staden återkommande av översvämningar 
med större eller mindre omfattning. De omkringliggande delarna är 
mer höglänta och innebär att stora avrinningsområden har sitt utlopp 
i stadens centrala delar. Vid skyfall innebär detta att stora mängder 
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Flygvy över delar av stadskärnan och Badö-Bäveområdet där en ny urban skärgård utgör mötet mellan Uddevallas centrala delar och Byfjorden.

Vattenfront mot å och fjord
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vid simulerad 100-årshändelse avseende skyfall

1 tankbil vatten/sek

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

Avrinningsområden med med vatten som rinner ut i Bäveån vid översvämningsskyddet

Skyfall i Uddevalla, september 1957 Bildkälla: Bohusläns museum

Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning.  
Bildkälla: Uddevalla kommun



Utbytet mellan land och vatten maximeras för att skapa en levande stad

Exempel på byggnader med mellanliggande skydd som tillsammans skyddar 
innanförliggande stad mot översvämning vid en högvattenhändelse

Medelvatten - nivå idag

Genomsnittlig befintlig marknivå

+3.6 färdig golvhöjd

+2.3 skyddsnivå 2070
Det är en utmaning att åstadkomma aktiva bottenvåningar som bidrar till en 
levande stad med vattenkontakt eftersom befintlig mark ligger lågt i förhållan-
de till krav på färdig golvnivå och skyddsnivå för översvämningsskydd

19

       Klimatscenarier är forskarnas sätt att formulera 

svar på frågan om hur klimatet kan förändras om 

atmosfärens innehåll förändras. ”RCP8,5  – fortsatt 

höga utsläpp av koldioxid” är värstascenariot 

över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 

framtiden. 

       Karakteristiska vattenstånd enligt SMHI base-

rat på klimatscenariot RCP8,5 är: 

       

       Höjden på det permanenta skyddet behöver 

vara minst +2,3 (fram till år 2070) och vara utfor-

mat så att det är förändrings-/ eller påbyggnads-

bart till +2,8 (fram emot år 2100).

       2020    2070    2100 
Högsta högvatten  
HHW100       1,89    2,04    2,25 

Medelvatten MW     -0,03    0,31    0,63

vatten rinner ner mot centrum och orsaka problem med
översvämningar och skador på byggnader. Sedan en tid tillbaka 
byggs och planeras därför ett översvämningsskydd och även kli-
matanpassning med tanke på skyfall utreds. Där bebyggelse och 
stadsstruktur ska behållas på lång sikt, måste anpassning göras till 
befintliga marknivåer och ett tekniskt skydd kommer att sticka upp 
och utgöra en barriär mot vattnet. För att skyfallsvatten som rinner 
på markytan inte ska orsaka skada behöver det finns öppningar i 
översvämningsskyddet i lågpunkter mot vilket vatten leds. Största 
delen av stadsutvecklingsområdet innebär dock exploatering i en 
ny stadsstruktur och en annan strategi behövs för att undvika ett 
uppstickande skydd som skär av vattnetkontakten. Ny bebyggelse 
bör i dessa områden säkras mot översvämning via planläggning. I 
första hand genom byggande på säker nivå (golvnivå på +3,6) och 
eventuella avsteg från detta motiveras. Först i andra hand bör det 
ske genom tekniska skydd. Vid stadsplanering tas sedan hänsyn till 
både högvatten i havet, nederbörd/skyfall, höga flöden i Bäveån och 
höga grundvattennivåer. Anpassning ska ske med helhetssyn och god 
systemförståelse så att risk för negativa följdeffekter inte förbises. 

En komplicerande faktor är att stadsutvecklingsområdet kring Bä-
veån i centrala Uddevalla ligger i ett fjordlandskap som formats 
under mycket lång tid och sedan fyllts ut. I det konstgjort flacka 
landområde som människan har skapat genom utfyllnad har skyfall 
svårt att nå recipienten utan att åstadkomma översvämning. När 
staden utvecklas är visionen att framtida stadsstruktur tillsammans 
med skyfallsåtgärder löser både befintlig och ny stads skyfallspro-
blem. Detta för att i efterhand slippa gå in i befintliga områden och 
göra dyra anpassningar eller till och med tvingas riva byggnader för 
att skapa plats för vattnet. I både Västra Centrum och Södra Åstaden 
behöver sannolikt avståndet till Bäveån kortas genom att anlägga 
konstgjorda kanaler för att skyfallsvatten ska kunna rinna ut med 
självfall. Rätt strukturerad och utformad kan stadens gator och par-
ker också utgöra skyfallsleder och fördröjningsmagasin vid skyfall 
och tåla viss översvämning vid högvattenhändelser. På det viset 
minskar kostnaden för dyra konstruktioner under mark samtidigt 
som vattnet, när det inte längre utgör ett hot, skapar attraktion. Även 
när det gäller klimatanpassning av staden avseende skyfall bör en 
etappvis anpassning tillämpas i takt med att staden utvecklas. 

STIGANDE HAV OCH EXTREMHÄNDELSER

       Öka den sammantagna vattenkontakten och 

tillgängligt vatten i hela utbyggnadsområdet

       Beakta och värna siktlinjer längs och mot 

vattnet 

       Minimera behovet av översvämningsskydd 

och där översvämningsskydd behövs utformas 

det för så litet visuellt intryck som möjligt

       Framtida stadsstruktur och skyfallsåtgärder 

löser både befintlig och ny stads skyfallsproblem

       Gynna och utveckla båtlivet även med nya 

kopplingar över ån

       Utveckla Uddevalla som ett maritimt centrum 

där utbytet mellan land och vatten maximeras för 

att skapa en levande stad

FÖRHÅLLNINGSSÄTT



STRAND-
PARKEN

LÖVÅSBERGET

SKANSBERGET

TEATER-
PLANTAGET

SKEPPSHOLMSPIREN

SKANS-
PARKEN
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ORMBERGETLÖVÅSÄNGEN

 kajpromenad med 

 översvämningsskydd (ÖS) skyddar 

 befintlig stad

 nyexploatering och över- 

 svämningsskydd skyddar 

 innanförliggande ny och 

 befintlig stad

 stad byggs på säker nivå och   

 inget översvämningsskydd  

 behövs

I stadsdelar med övervägande befintlig bebyggelse 
och stadsstruktur som ska behållas på lång sikt 
måste anpassning göras till befintliga marknivåer 
och ett tekniskt skydd kommer att sticka upp och 
utgöra en barriär mot vattnet. Där det är möjligt 
bör därför mark höjas till +2,3 för att undvika ett 
uppstickande skydd (fram till omkring år 2070) 
samtidigt som utlopp för skyfallsleder etableras.

Stora delar av Anegrund ligger idag så lågt som 
+1,0. En generell höjning av området till +2.3 i 
samband med exploatering är sannolikt inte möj-
lig. Delar av exploateringsområdet kan dock höjas. 
Bebyggelse tillsammans med mellanliggande över-
svämningsskydd kan då skydda innanförliggande 
ny och befintlig stad, samtidigt som mötet med 
vattnet kan ske utan fysiskt och visuellt hinder. 

Väster om Riverside Hotell finns det goda förut-
sättningar för att ta ett helt nytt grepp. Genom att 
planera för att mark antingen tål att översvämmas 
eller planeras på säker nivå behövs inget separat 
översvämningsskydd.

skyfallsvatten, riktning

skyfallsled 

behov av magasin
Exempel på långsträckt strandpark med 
tekniskt skydd integrerat i bakkant

Två exempel på uppstickande tekniskt skydd 

Exempel på integrerat tekniskt skydd 
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       Skyfallsleder lokaliseras i första hand till 

landskapets lågstråk. Ofta finns dessa där 
vattendrag tidigare funnits

       Vägnät och cykelstråk där de sammanfaller 

med vattnets flödesriktning fungerar naturligt som 
skyfallsleder vare sig de är utformade/tänkta som 

skyfallsleder eller ej 

       Uppströmsåtgärder som ger stor effekt och 

som är kostnadseffektiva prioriteras

       Markanvändningen i nya områden anpassas 

efter framtida 100-årshändelse avseende skyfall 

       Skyfallsleder kombineras i största möjligaste 

mån med annan markanvändning som tillför 

värden till stadsmiljön alla de dagar när det inte 

är skyfall

       Skyfallsvatten i den stora omfattning som har 

sitt utlopp i Bäveån väster om Västerbron behöver 

rinna ut med självfall (kan ej pumpas), marknivåer 

i skyfallsleder blir således successivt lägre ju 

närmare Bäveån vi kommer

       Offentliga stadsrum vid Bäveån behöver ligga 

högt för att översvämningsskydd inte ska utgöra 

visuell barriär samtidigt behöver tillräckligt stor 

del av markytan - skyfallsled/er - ligga lågt för att 

vatten som rinner på markytan inte ska skapa 

översvämning på insidan av skyddet

       Gröna och ännu hellre blå strukturer är att 

föredra i kombination med funktion som skyfallsled 

eftersom dessa kan tillåtas översvämmas 

mycket utan att det orsakar skada eller hindrar 

samhällsviktiga funktioner

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Klimatanpassning
Till följd av tidigare beslut planeras ett tekniskt skydd på +2,6 som 
på sikt ska vara påbyggbart till +3,7. Dessa projektförutsättningar 
ger, förutom en stad avskuren från vattnet, en framtung investering 
och en teknisk anläggning som behövs som mest när konstruktioner-
na redan börjar bli uttjänta. Under 2019 arbetade kommunen fram 
förslag till nya planeringsnivåer för fler tidspunkter; år 2050, 2070 
(+2,3) och 2100 (+2,8), för att kunna anpassa planerad anläggning 
och dess livslängd efter prognostiserad havsnivå vid en 100-årshän-
delse avseende havsnivå respektive skyfall. I stadskärnan och Västra 
Centrum optimeras den ekonomiska investeringen genom att bygga 
ett skydd först när det behövs och anpassat för havsnivåer kring 
år 2070. Det ger också mindre ingrepp i stadsmiljön. Beroende på 
hur långt från strandlinjen skyddet placeras kan vinsterna bli ännu 

större då befintlig mark generellt är som lägst närmast kajkant och 
stiger inåt land. På längre sikt kommer ett högre skydd behövas. Det 
kan göras genom att då befintliga skydd byggs på eller med annan 
lösning t ex en yttre port i Byfjorden som tillsammans med pumpar 
kan hålla vattennivå på en tillräckligt låg nivå så att Bäveån oavsett 
havsvattenstånd kan fungera som ett magasin för skyfallsvatten. 
Kostnads/nyttoanalys mellan olika alternativ; stor investering i att 
höja och bygga mark på säker nivå eller behålla dagens låga mark 
med investering i ett yttre skydd, får sannolikt olika utfall om den 
varierande markvärdeshöjningen som stadsutvecklingen genererar 
räknas med. Längre väster ut längs Bäveån är planeringshorisonten 
längre och möjligheten finns att organisera ny bebyggelse och infra-
struktur i en långsiktigt hållbar stadsstruktur där alla tre dimensioner 
vägs in. 

Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum
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Vy från Brattåsberget. Härifrån ser man flera av Uddevallas andra stadsberg

Teaterplantaget är en historisk park med uppvuxen vegetation, lekplats, 
planteringar och öppna gräsytor för vistelse

Vattnet och grönskan spelar en viktig roll såväl socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt 
utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera 
funktioner, bidra till synergieffekter och leverera 
ekosystemtjänster. Den ger också möjlighet till rekreation 
och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa. Grönska 
har bevisad positiv påverkan på vår förmåga att 
hantera stress och möjlighet att fokusera. Den skapar 
ett bättre lokalklimat och kan minska effekterna av 
kommande klimatförändringar. Den kan bidra till att 
stärka ekologiska samband, rena luft och vatten, samt 
bidra till att dämpa buller. I planeringen av området 
ingår blå- och grönstrukturen som en viktig del, från 
övergripande stråk till utformningen av enskilda platser, 
byggnader och gårdar. 

I Uddevallas närmaste omland finns ett rikt utbud av natur, kultur 
med närhet till hav och fjord men också till skog och fjäll vilket 
skapar goda förutsättningar för friluftsliv. Stadsutvecklingsområdet 
är med sin historia med hamn- och industriverksamhet på 
utfyllnadsområden däremot inte så rikt på gröna värden. 
Badhusparken och Teaterplantaget med höga kulturhistoriska 
värden är några undantag. Med sitt läge vid vattnet finns det goda 
förutsättningar att dessa grönområden utvecklas till Uddevallas 
självklara stadspark tillsammans med stadsrummen på motsatta 
sidan av Bäveån. 

Stadsbyggnadselement
Gröna miljöer utgör, tillsammans med bebyggelse, gator och 
vatten, en av stadens grundläggande byggstenar. I den större 
stadsbyggnadsskalan används blåa och gröna strukturer - vatten 
och grönska - som verktyg för att skapa nödvändiga pauser i den 
byggda stadsstrukturen, som länk mellan olika karaktärer och för att 
överbrygga skillnader i bebyggelseskala. I den mellanstora skalan 
finns byggstenar som trädrader, gröna regnbäddar och tillgängliga 
grönytor. Alla dessa delar är viktiga som en del av ett klimat- och 
kretsloppstänk. Stadens parker och natur bidrar till ett mer hälsosamt 
och behagligt stadsklimat genom att rena luften från föroreningar, 
utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten 
och fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften. 

Grönstrukturen ger fler attraktiva lägen 
En väl utvecklad grönstruktur är mer än dess olika parker, det 
handlar också om hur de hänger samman. Inom och i anslutning till 
stadsutvecklingsområdet finns två stadsberg, mindre bergknallar och 
grönska på och i anslutning till dessa. Stadsbergen utgör stommen i 
grönstrukturen inom stadsutvecklingsområdet. Eftersom stadsbergen 
är svårt att fullt ut tillgängliggöra kompletteras de med tillgängliga 
grön- och parkmiljöer nedanför i form av stadsdelsparker och 
långsträckta grön- och parkstråk vid stadsbergens fot. De gröna 
miljöerna är oöverträffade för barns lek, fysiska träning och 
inlärning samtidigt som de också skapar högkvalitativa och 
attraktiva bostadslägen. Att den gröna kransen vid bergens fot värnas 
och kompletteras ger nödvändiga förutsättningar för ett stort och 
varierat utbud av växter, djur och naturtyper. Den betydelse som 
staden har som livsmiljö för djur och växter underskattas ofta. 

Stadsberg & parker 
förädlas och stadens 
grönska utvecklas
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Genom att utveckla och koppla samman parker och promenader på var sida om Bäveån skapas en sammanhängande grön lunga mitt i staden
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Stadspark 
över 10ha

Stadsdelspark 
5-10ha

Grannskapspark 
1-5ha

Gröning 
0,2-1ha

Beskrivningar ur ”Grönplan för Malmö 2003”, Malmö stad:

Gröning
Vistelseyta: 0,2-1 hektar
Karaktär: Liten offentlig grönyta som kan ha varierande innehåll och 
utformning. Viktig grön träffpunkt/ mötesplats i stadsmiljön.  Viktigt 
strukturerande stadsrum och orienterande element.
Riktvärde för avstånd: max 300 meter från bostad (ca 5 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 3000 bilar/dygn, max 30 km/h

Grannskapspark
Vistelseyta: 1-5 hektar
Karaktär: Liten park nära bostaden som, tillsammans med gröningar, 
kompletterar bostadens och kvartersgårdens grönytor. Viktig social funktion.
Riktvärde för avstånd: max 500 meter från bostad (ca 8 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 3000 bilar/dygn, max 50 km/h

Stadsdelspark
Vistelseyta: 5-10 hektar
Karaktär: Medelstor, mångfunktionell park som fungerar som
stadsdelens viktigaste gröna målpunkt.
Riktvärde för avstånd: max 1 km från bostad (ca 15 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 8000 bilar/dygn, max 50 km/h

Stadspark
Vistelseyta: >10 hektar
Karaktär: Stor, mångfunktionell park som kan vara av intresse för
hela kommunen. Erbjuder, utöver stadsdelsparkens utbud, ofta någon 
särskild attraktion. Kan fungera som plats för kulturarrangemang och 
festligheter.
Riktvärde för avstånd: max 2 km från bostad (ca 30 min gång)
Riktvärde för trafikbarriär: max 8000 bilar/dygn, max 50 km/h
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Exempel på grön miljö mitt i den täta staden, Norra Djurgårdsstaden. Här 
samsas olika arter av perenner och vedartade växter för att gynna den 
biologiska mångfalden. 

       Integrera stadsbergen i en sammanhållen 

grönstruktur och utveckla dem med både 

rekreativa och biologiska värden

       Stadsbergen är unika stadsbyggnads-

element som utnyttjas som orienteringspunkter 

och rumsskapare

       Värna och utveckla en grön krans runt 

stadsbergen. Dessa stråk och parker utgör 

spridningskorridorer för flora och fauna 
och kompletterar bergen med tillgängliga 

parkfunktioner. Det ger attraktiva bostadslägen 

där bebyggelse möter grönska och berg på 

parkens villkor

       Badhusparken, Bäveån och Museiparken ses 

i ett sammanhang tillsammans med kopplingar 

över ån. Sammantaget bildar delarna 

Uddevallas centrala gröna lunga

       Ekosystemtjänster utnyttjas för att bygga en 

resilient och hälsosam stadsmiljö

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Grönskan fyller många viktiga funktioner i staden, till exempel svalkande 
skugga vilket är extra viktigt men tanke på förväntad klimatförändring.

Stadens parker rymmer olika funktioner exempelvis plats för fysisk aktivitet. 

“Unikt för Uddevalla är relationen 
till landskapet, bergen och havet. 

Samtidigt ligger vi strategiskt mellan 
Oslo och Köpenhamn”

För att analysera eller komma fram till hur stor omfattning av 
rekreationsmiljöer som behövs används en grönmodell. I grönmo-
dellen ingår riktvärden för tillgång till parker och natur- och rekrea-
tionsområden av olika storlek. Riktvärdena behandlar avstånd från 
bostad till respektive område samt trafikbarriärer på vägen dit mätt 
i trafiktäthet och hastighet. Bakom riktvärdena ligger en bedömning 
av vad som kan anses vara en acceptabel tillgång till park och natur 
med tanke på de behov människor har och vilka möjligheter som 
finns att uppfylla dessa i Stadsutvecklingsområdet kring Bäveån.

Grönska som verktyg för klimatanpassning
Ett generellt förhållningssätt för att möta framtida klimatföränd-
ringar är att minska andelen hårdgjorda ytor i våra städer och istället 
öka andelen genomsläppliga ytor. För att möta efterfrågan om en 
tät stadsbebyggelse behöver dessa ytor ofta bli mångfunktionella, 
till exempel markytor som tål översvämningar och växtbäddar som 
kan fördröja, magasinera och/eller rena dagvatten. Men det kan även 
handla om att skapa rena våtmarker.

“Ekosystem, djur och natur ska med 
hjälp av innovativa lösningar och 

ett helhetstänk få en naturlig plats i 
staden”

Trädens kronor har en god förmåga att absorbera vatten vid ne-
derbörd. Det innebär att stora delar av ett regn inte når markytan, 
vilket i sin tur minskar risken för översvämning och erosion. Med 
förväntad klimatförändring och temperaturhöjning finns risk för tem-
peraturer som är skadliga för vår hälsa. Stadens gröna miljöer kan 
ge svalkande skugga, något som kommer att bli allt viktigare i just 
staden och stadsmiljön som generellt sett är påtagligt varmare än sitt 
omland. Skuggande miljöer skyddar också från skadligt UV-ljus. 
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Bild från en delsträcka av den uppskattade 
Strandpromenaden till Gustavsberg

Strandpromenaden från fjäll till hav, speciellt de 
spektakulära delarna längs byfjorden, är tillsammans 
med Bohusläns museum det besökare ofta lyfter fram när 
Uddevalla kommer på tal. Förlängda strandpromenader, 
nya målpunkter i form av platser, publika byggnader 
och landmärken stärker Uddevallas maritima profil. 
Därmed synliggörs Uddevalla i omvärlden och stadens 
position stärks regionalt, nationellt och internationellt. Det 
ger liv till Uddevalla centrum med spinn-off effekter till 
omnejden.

Ett av de viktigaste motiven för att utveckla och bebygga utfyllnads-
områdena runt Bäveån är att utnyttja läget vid vattnet. Strandprome-
naden och dess publika platser längs med Bäveån och Byfjordens 
stränder är därmed en central del av stadens utveckling och karaktär. 
Strandpromenaderna längs Bäveåns båda sidor och längs Byfjordens 
södra sida är redan idag viktiga för livet i Uddevalla. Förutom möj-
ligheten för alla att se och nå vattnet berättar strandpromenaderna 
om Uddevallas historia och geografiska kontext. När promenaderna 
utvecklas och förlängs längs vattenfronten i stadsutvecklingsområdet 
görs de vackra vyerna mot ån och fjorden tillgängliga för en bred 
allmänhet. Strandpromenaderna i form av tydliga kontinuerliga stråk 
stödjer också orienteringen i staden.

Strandpromenaderna utgör en del av nätverket för det vardagliga 
friluftslivet, för naturturism och är samtidigt värdefulla spridnings-
korridorer för växt- och djurliv. Promenaderna består av flera olika 
sekvenser som kopplar samman viktiga publika platser, både be-

fintliga och nya. Varje delsträcka speglar det sammanhang den är i. 
Det betyder att funktionen är konstant men att strandpromenadens 
karaktär och gestaltning varierar. I förhållande till exploatering är 
det viktigt att strandpromenader och publika platser ges tillräckligt 
mycket utrymme för att inte skapa barriärer. Måtten kan och bör 
dock variera för att samspela med exploatering  och respektive plats 
lägesegenskaper.

Den södra strandpromenaden utvecklas med grönt fokus genom 
Badhusparken. Vid Södra Hamnplan skiftar karaktären och sträckan 
längs Anegrund utvecklas med en tydlig urban prägel och plats för 
fritidsbåtar. Vid Lövåsberget växlar Strandpromenaden in på grön- 
och parkstråket längs bergsfoten för att på så sätt ansluta till Svensk-
holmen där befintlig promenad tar vid. I växeln behövs en stark och 
publik målpunkt som gör promenaden värd besväret. På längre sikt 
är en förlängning på Lövåsbergets norrsida också önskvärd. Med 
motsvarande resonemang utvecklas Skeppsholmspiren till en attrak-
tiv målpunkt för alla. En marina bör kombineras med en stark nod 
för marint fokuserad rekreation, med byggnader eller anordningar 
även för friluftslivets behov.

Strandpromenaderna som 
stadens rekreativa ryggrad

”Barnen är framtiden i ett Uddevalla som 
främjar det goda livet. Här finns 

mötesplatser som tar vara på stadens möte 
med vattnet” 

Citat från visionsworkshop 4 dec 2018

Urban badplats i stadens centrala 
delar, Kungsholmen, Stockholm

Längs strandpromenaderna ryms en variation och platser där olika  
aktiviteter och liv kan uppstå
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Befintligt blågrönt stråk genom centrala Uddevalla, med möjlighet till  
förlängning även på norra sidan

“Med Uddevallas historiska bakgrund 
i samverkan med våra visioner för 

framtiden ska vi tillsammans skapa en 
modern stad i en historisk miljö”

       Kontinuerliga och tydliga strandpromenader 

kopplar ihop hav, stad och land

       Tillgängligheten till och längs vattnet ökas 

för alla oskyddade trafikanter. Längs vattnet sker 
rörelser på de gåendes villkor

       Promenaderna består av både stråk och 

platser och väver ihop stadens viktigaste 

offentliga rum 

       Olika förutsättningar, exempelvis norr- och 

sydsida tas tillvara

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Kuröds skalbankar är en av målpunkterna längs Strandpromenaden Hamnplan ska fungera som ett robust vardagsrum. Här ryms både vardags-
funktioner och större arrangemang. Exempel från  Köpenhamn, Ofelia plads.
bildkälla: Have kommunikation
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När staden utvecklas är målsättningen att skapa god 
tillgänglighet för alla trafikslag till stadsutvecklings- 
området, mellan dess stadsdelar och till viktiga mål- 
punkter. Inom stadsdelarna och längs vattnet prioriteras 
dock oskyddade trafikanter. Ett sätt att lyckas med det 
är att planera för publika målpunkter och parkerings-
platser i nära anslutning till huvudgator. Det underlättar 
också orienterbarheten och minskar söktrafikens belast-
ning på gatusystemet.

Infrastruktur behövs för att ett samhälle ska fungera på ett bra och 
hållbart sätt. Även om vårt samhälle idag är uppbyggt runt den en-
skildes bilanvändande, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle 
att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering. Bilar, 
bussar och parkering har erbjudits gott om plats när industriområden 
på utfyllnadsmark successivt blivit tillgängliga. Den vägstruktur som 
finns bygger på gamla strukturer som under 1900-talets andra halva 
byggdes ut för att möta den ökade transporten av gods och männis-
kor på vägar istället för på vattnet. Det finns anledning att ifrågasätta 
viss befintlig infrastruktur nu när:
• syftet med vägarna inte är att transportera gods till hamnen
• marken har sättningsskador i omfattande grad 
• marken behöver höjas för att möta översvämningsskyddets nivå 
• marken kan behöva saneras från föroreningar 
• infrastrukturen under mark inte i alla sina delar är dimensionerad  
   och/eller optimerad för nya bostäder och verksamheter. 
I de delar av stadsutvecklingsområdet som planeras att transformeras 
helt bör huvudstrukturen arbetas fram med tanke på stadens önskade 
utveckling mot ett hållbart samhälle med människan i fokus. När det 
görs finns det också anledning att ta hänsyn till befintliga strukturer 
med aktiva verksamheter, exempelvis Junogatans äldsta sträckning 
från Arenan till Södra Hamnen. Här kan gammalt möta nytt när 
strukturen och staden utvecklas, samtidigt som en successiv om-
vandling möjliggörs. 

Verksamheter & infrastruktur 
med människan & stadslivet 
i fokus

“Stan är inte så stor att man blir 
anonym men tillräckligt stor för att 

erbjuda ett riktigt utbud”
Citat från visionsworkshop 4 dec, 2018

 alla trafikslag    
 prioriterad gång- & cykeltrafik  
 gångtrafik
 strandpromenader, prioriterad gångtrafik
 befintlig järnväg och läge för flyttat   
 resecentrum närmare centrum

 möjlig framtida höghastighetståg / Skagerrak-

 banan i tunnel med centralt stationsläge

1. Bävebäcksgatan Utveckla stråk ”Bäveån-Kungsgatans förlängning-flyttat 
Resecentrum”
2. Kungsgatans förlängning Rörelsestråk med människan i centrum 
förlängs väster om Västerlånggatan 
3. Junogatan och Repslagaregatan Industrigator anpassas efter framtida 
markanvändning och utvecklas med centralt huvudstråk för alla trafikslag
4. Asplundsgatan Funktion väster om Göteborgsvägen, huvudstråk endast 
för oskyddade trafikanter utreds för att minimera barriäreffekt
5. Kopplingar över ån Antal och läge
6. Anslutning till Skeppsholmspiren och framtida stadsutvecklings-
områden Påverkas av innehåll och funktion
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Junogatan i nära anslutning till Södra hamnen, Smedjan och 
Petersonska huset

Befintliga och nya stadsdelarna kopplas samman till en 
fungerande helhet

Eldriven kollektivtrafik. Bildkälla: Västtrafik

       Gång-, cykel- och lokaltrafik prioriteras i 
stadens centrala delar

       De nya stadsdelarna kopplas samman med 

befintligt system till en fungerande helhet

       Målsättningen är en blandstad med både 

bostäder, arbetsplatser, kommunal service och 

handel i närområdet

       Befintliga byggnader och verksamheter 
bevaras eller avvecklas successivt om de stödjer 

den övergripande strukturen

       Publika målpunkter och parkeringsanlägg-

ningar placeras i första hand i anslutning till 

huvudgata

       Planera för samutnyttjande av parkering

VÄGVAL

Där inte befintlig bebyggelse ska bevaras 
behöver vägval göras i tidigt skede:

       stadsutveckling med befintlig infrastruktur 
på befintlig låglänt mark som utgångspunkt och 
innanför ett uppstickande översvämningsskydd                        

       optimering med processorienterat 

helhetstänk där befintlig infrastruktur och 
markhöjder inte är fasta förutsättningar

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

a.

b.
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Helheten först - områdets delar 
stödjer en större vision

Introduktion

Genom att se på stadsmiljön som en helhet och hur dess ingående delar organiseras 
och samspelar skapas ett bättre resultat som ökar brukarnas upplevelsevärden.

Stadsutveckling är ett projekt som inte är klart förrän stadsmiljöerna tagits i bruk och är 
summan av all planering, alla beslut, alla delprojekt, alla delprocesser och alla enskilda 
insatser. Avgörande för det byggda slutresultatet är att alla under hela processen 
arbetar mot samma mål där allt sammantaget bidrar till helheten.
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1. VÄSTRA CENTRUM
EN SAMLAD OCH 
VÄRDETÄT STAD

1

2

3

4

2. SÖDRA Å-STADEN
EN GRÖN STADSDEL 

NÄRA BERG & Å

3. SKANSSTADEN
MED BERGET I RYGGEN 
OCH SOLEN I ANSIKTET

4. HOLMARNA
EN URBAN SKÄRGÅRD 

MÖTER HAVET
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Unikt läge Bo & verka i centrum Plats
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berg och fjäll norr om staden. Vattenytorna har successivt fyllts ut 
för att senare grävas ut och fyllas igen, alltid för att möta stadens 
behov. Skansberget har en stark närvaro på platsen och Bäveån lika 
så tack vare Museiparkens öppna ytor. 

Potential! Centrum utvidgas inom samma strukturella bas, 
rutnätet. På så sätt skapas en samlad stadskärna med Västerlånggatan 
i mitten. Förutsättningarna för att lyckas är att gatans barriäreffekt 
minskas. Det görs genom att prioritera kollektivtrafik, cykel 
och gång och samtidigt tillåta biltrafik. Tiden för en resa genom 
stadskärnan med bil ökar men samtidigt minskar hastigheten och det 
underlättar flödet på tvärs. 

Utmaning! Funktionen som Kampenhofs regionbussterminal 
erbjuder resenärerna är central i utvecklingen av Uddevallas 
centrum. Det är avgörande att bussnoden ligger centralt i Västra 
Centrum, helst i anslutning till Västerlånggatan. Utmaningen är att 
hitta en ny placering som kan hantera tillräckligt många av dagens 
funktioner och att resterande, de som inte behöver lokaliseras till 
stadens absoluta centrum, kan lösas på andra platser i närområdet.
På kort sikt finns det även andra verksamheter som begränsar 
genomförandetakten i Västra Centrum. Det tillsammans med 
områdets stora utmaningar när det gäller skyfall gör att både en 
långsiktig plan för hela stadsdelen och en första etapp som är 
genomförbar på kortare sikt behöver tas fram i en samlad process.

Västra Centrum rymmer flera publika målpunkter, 
förlängd gågata, unik offentlig plats vid vattnet mitt 
i stan, stadspark och noder för kollektivtrafik på spår, 
väg och vatten. Det mesta inom bara fem(!) minuters 
promenad och allt inom tio. Med Västerlånggatan 
omvandlad till grön stadsgata där kollektivtrafiken 
är prioriterad och busshållplatser finns för både stad 
och region, länkas allt det nya ihop med det gamla 
och stadskärnan nära nog fördubblas. Med en stark 
vision om det gemensamma livet i stadskärnan skapas 
förändring och genomförandekraft i utvecklingen av 
Uddevallas viktigaste område.

Var? Västra Centrum är området mellan Skansberget i väster, 
spårområdet i norr, Västerlånggatan, Göteborgsvägen, Walkeskroken 
och Gröna huset där Junogatan möter Södra hamnen. Området 
innehåller befintliga strukturer, byggnader och verksamheter som 
kan leva vidare och utgöra en förutsättning för stadsutvecklingen till 
skillnad från områden längre väster ut där ny stad ersätter befintlig 
både när det gäller struktur och innehåll. 

Sammanhang! Strandlinjen på historiska kartor från 
1500-talet tecknas i anslutning till Bastionsgatans norra del och 
Lagerbergsgatan. Där finns också två nu kulverterade bäckar 
representerade vilka nu som då transporterar vatten till Bäveån från 

SÖDRA 
HAMNPLAN

Kungsgatan förlängs över Västerlånggatan och bildar ett viktigt stråk mellan 
Kungstorget och Inre hamnen

INRE HAMNEN
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        1800-talets rutnätsstruktur förlängs väster 

ut över Västerlånggatan. Kungsgatans och 

Kilbäcksgatans raka förlängning utgör de 

öst-västliga kopplingarna. Nord-sydliga gator 

behöver inte vara genomgående utan 

anpassas till verksamheter och innehåll mellan 

Bäveån och Bastiongatan

        Kungsgatan utgör öst-västligt huvudstråk 

för oskyddade trafikanter och utformas 
som gågata med separat cykelbana från 

Västerlånggatan till Bastiongatan

        Bävebäcksgatan med platsbildning i 

korsningen med Bastiongatan och ny för-

längning ner till Kungsgatan, Bohusläns Museum 

och Bäveån utgör nord-sydligt huvudstråk för 

oskyddade trafikanter. Stråket anpassas för att 
kunna förlängas norr om Strömstadvägen vid en 

flytt av resecentrum

        Gång- och cykeltrafik över Bäveån 
prioriteras i läget för nuvarande vägreservat

        Västerlånggatan omvandlas från led 

till stadsgata. Kollektivtrafik prioriteras t ex 
genom separat körfält för framkomlighet. 

Regionbussterminalen utvecklas så att den 

stärker Västerlånggatan som aktivt stråk

        Ett tillgängligt grön- och parkstråk utvecklas 

längs Skansbergets östra fot, som en del av 

övergripande grönstruktur och för att möta berg 

och befintlig småhusbebyggelses skala

        Bastiongatan och Bävebäckstråket är 

viktiga skyfallsleder varför den funktionen 

behöver säkerställas i den fortsatta planeringen

Befintliga kvaliteter, exempelvis gamla badhuset med tillhörande 
park, bör vara utgångspunkt i den kommande stadsutvecklingen

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Badhusparkens potential som en viktig del i stadsväven. Strandpromenaden med befintliga och nya funktioner och 
stråk i förlängningen av rutnätsstadens gator binder samman staden över Göteborgsvägen. 
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- Bävebäckstråket Det nya nord/sydliga stråket genom 
Kampenhof i Bävebäcksgatans förlängning kopplar ett framtida 
Resecentrum till vattnet och stärker samtidigt Norra Uddevallas 
kontakt med stadskärnan och Bäveån. Samma stråk är huvudstråk 
för skyfall eftersom det sammanfaller med Bävebäckens historiska 
sträckning. Så länge Regionbussterminalen ligger kvar på nuvarande 
plats utformas stråket med prioritet för oskyddade trafikanter och 
kollektivtrafik. I ett fullt utbyggt Västra Centrum kommer stråket att 
behöva optimeras för oskyddade trafikanter och skyfall. Eftersom 
marken är låglänt ligger det nära till hands att ta fram kulverterat 
vatten för att i ett helhetsgrepp både kunna lösa skyfallsproblematik 
och samtidigt utöka vattenfronten vilket ger ett tillskott till attraktiva 
lägen för verksamheter och bostäder i Västra Centrum.

- Bastiongatan är ryggraden för kommunikation runt Skans-
berget för alla trafikslag, både nu och på sikt. I ett utvecklat och 
förtätat Västra Centrum behöver gatan rymma flera nya funktioner 
varför gaturummets bredd ökar. Bastiongatan kommer därmed även 
fortsatt att vara starkt strukturerande. Med ökat fokus på gående, 
cyklande, grönska och plats för skyfall förändras dock karaktären.

- Museiparken är ett av Uddevallas viktigaste vardagsrum. 
Närheten till vattnet, centrum och kollektivtrafiken gör, tillsammans 
med gräsytorna och träden, platsen till ett stadsrum med stor flexibi-
litet och hög attraktionskraft både till vardag och fest. Museiparken 
utgör också mötet mellan ån och hamnen och det är här som kontak-
ten med havet blir påtagligt för första gången. Målet med platsen är 
att bevara dess breda användningsområde men att dessutom stärka 
kontakten med vattnet och bättre utnyttja värden och
funktioner som det innebär.

- Museibryggan Strandpromenaden fortsätter längs Bo-
husläns museum. En plats för båtliv, möten och händelser som i ett 
attraktivt söderläge trappar sig ner mot vattnet. Här finns möjlighet 
att utveckla det sammanhang som utgör destinationen Bohusläns 
museum. Visionen är att i tätt samarbete mellan flera aktörer skapa 
en rik miljö för många målgrupper.

5-minutersstaden vid vattnet!  
I stadsutvecklingsvisionen likt Områdesplanen förutsätts att Västra 
Centrum utvecklas och förtätas för att dra maximal nytta av det 
centrala läget. För att den nya stadsmiljön ska bli attraktiv för många 
förutsätter det att människor vistas i området, i hus och på gator och 
torg, så stor del av dygnet som möjligt. Det är därför väsentligt att 
det byggs en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker, kaféer och 
restauranger, samt besöksanläggningar av olika slag. I takt med att 
stadsdelen exploateras blir marken så värdefull att den nuvarande 
funktionsuppdelningen inte går att bibehålla. Moderna mobilitets-
lösningar, skyfallsleder och stadsgrönska behöver därför integreras 
med andra funktioner i kvarteren och i gaturummen. Även om allt 
inte händer på en gång behöver det förberedas för omställningen till 
klimatsmart stadsplanering där grönska utanför dörren uppmuntrar 
till hållbara val, planeringen sker utifrån kollektivtrafik, promenad 
och cykel och där trygga och säkra stråk finns för liten som stor.
För att Västra Centrum ska bli en gångvänlig stadsdel krävs också 
fler kopplingar över Bäveån. Eftersom broar påverkar tillgänglighe-
ten på vattnet är visionen att stadsutvecklingen sker i tät koppling 
till den maritima strategin och att en bred vattenanvändning på både 
kort och lång sikt möjliggörs.

- Västerlånggatan har potential att bli centrala Udde-
vallas mest aktiva stråk. Idag dominerar motorfordonstrafiken och 
inåtvända verksamheter. Visionen är att det ska vara lätt att ta sig 
till centrum men inte att resa genom centrum. På Västerlånggatan 
prioriteras kollektivtrafiken och de gående. Genom att satsa på det 
stadsliv som resandet ger och addera omsorgsfullt utformade över-
gångszoner, hållplatser, väderskydd och gatuträd skapas den karaktär 
och detaljering som befintlig genomfartsled och bebyggelse saknar.

- Kungsgatan Visionen är att gågatan förlängs hela vägen 
fram till Bastiongatan. Endast nödvändiga varuleveranser och trans-
porter för att skapa tillgänglighet trafikerar sträckan. För att maxi-
mera utbytet mellan verksamheter i bottenvåningar i söderläge och 
stadslivet bör en bred övre zon på säker nivå i anslutning till färdigt 
golv säkerställas och höjdskillnaden på ca 1,5 meter tas upp i trapper 
och ramper som i sin tur skapar en attraktiv vistelsezon. 

Exempel på stadsgata med plats för både grönska, bilar och kollektivtrafik. 
Bild från Västra Varvsgatan i Malmö

- Badhuskajen och Teaterplantaget Visionen 
är att biltrafiken minimeras och dagens utåtriktade verksamheter och 
hamnkontor utvecklas samtidigt som vistelsevärdena och de gröna 
inslagen ökar. Det senare som en del av utvecklingen av Teaterplan-
taget men också som nya inslag i kajmiljön. 

- Södra Hamnplan har en central roll på i den framtida 
staden och bidrar med att koppla samman gammalt och nytt. Här 
sker också mötet mellan gröna parker och den täta staden och mötet 
mellan flera olika riktningar och gator. Visionen är en samlande nod, 
en generös bruksyta där mjuk trafik och vistelse samsas, en plats där 
offentlig konst kan bli ett landmärke och en ny mötesplats i staden 
skapas. 

Bohusläns museum är en viktig målpunkt vars läge förbättras vid ett  
utvecklat vattenrum
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        Bohusläns Museum kan utvidgas åt väst och 

nordväst. Museigatan är fortsatt tillgänglig för 

alla men kan vid behov byggas över

        Offentliga rum vid vattnet samlar museum, 

andra publika målpunkter och funkter, regional 

bussterminal, park och bro

        Värna utrymmen och platser för kultur, konst 

och arrangemang i vattennära lägen

        Barriäreffekter som trafik kan innebära 
minskas genom att stadsrummen planeras och 

utformas med ett fokus på varierat och attraktivt 

stadsliv. 

        Plats för grönska på platser och i gaturum 

är en självklarhet eftersom grönskan bidrar till 

en attraktiv stadsmiljö, ger hälsovinster samt 

erbjuder ekosystemtjänster

        Utvecklingen av Västra Centrum sker i olika 

etapper för att gradvis kunna möta framtida 

behov. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Exempel på tidigare kulverterat vattendrag i stadsmiljö. Bilder från Århus å

Vy badhuskajen mot väster
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Bo mot berg & park Unikt läge
Plats

Bo vid vatten
Bo i ett skyddat inre

En småskalig marina utvecklas i mötet mellan stad och berg.  
Bild från Smögen

Södra Å-stadens karaktär präglas av en blandning 
av äldre verksamhetslokaler och ny bebyggelse som 
erbjuder en rad olika boendeformer och kvaliteter. Här 
finns närheten till vatten, strandpromenad och båtliv 
men samtidigt ett variationsrikt inre vardagsliv med 
parker och grönska som ger skydd mot väder och vind.

Var? Vid Gröna huset, på södra sidan av Bäveån, övergår Väs-
tra centrum till Södra Å-staden. Området inkluderar Lövåsberget i 
väster och sträcker sig till Göteborgsvägen i söder. Centralt i områ-
det ligger Anegrund. Områdets befintliga strukturer, byggnader och 
verksamheter är välkomnande förutsättningar till det nya stadsom-
rådet.  

Sammanhang! Byfjorden sträckte sig ursprungligen hela 
vägen fram till Lövåsbergets fot och Anegrundsområdet var en vik i 
fjorden. Under de senaste två århundradena har viken kontinuerligt 
fyllts ut för industri- och hamnverksamhet. Fortfarande kan dock det 
ursprungliga landskapet läsas i en serie bergsknallar i väster, söder 
och öster som gradvis övergår i de mer låglänta utfyllnadsytorna.  
Utöver verksamheterna erbjuder området möte med Bäveån i norr 
(kajer) och småbåtshamn (flytbryggor). Kajpromenaden längs Bä-
veån i norrläge och delar av Anegrund kommer skuggas av Lövås-
berget. 

Potential! Södra Å-staden har möjlighet att utvecklas till en 
attraktiv boendemiljö med närhet till centrum, hav, rekreation och 
daglig service. Båtlivet och närheten till vatten är en central del som 

ska utnyttjas, men utan att lägga allt fokus på en bred, norrvänd kaj- 
och bryggpromenad. Även den inre strukturen och det stadsliv som 
kan uppstå där utvecklas. Stadsbergens grönska bidrar till karaktär 
och innehåll genom att tillåtas vandra ner mellan husen. Tillsam-
mans med områdets nya parker ger det en påtagligt grön stadsmiljö. 
Marknivåerna i anslutning till ny bebyggelse närmast Bäveån och ny 
bebyggelsen kan med anpassning till säker nivå säkerställa över-
svämningsskyddet även för de mer låglänta delarna. Junogatan som 
redan idag utgör områdets ryggrad utvecklas till viktig struktur för 
alla trafikslag, gröna värden och dagvattenhantering. 

Utmaning! Området är låglänt och drabbas hårt vid skyfalls-
händelser. Sannolikt behöver liknande åtgärder vidtas som i Västra 
centrum, det vill säga mycket plats avsättas eller skyfallskanal 
anläggas. 
Befintliga byggnader och verksamheter är viktiga resurser för 
områdets framtida attraktivitet. Samtidigt är det en utmaning att 
synkronisera en omfattande stadsomvandling med bevaransvärda 
verksamheter i kontinuerlig drift. En samlad utbyggnadsstrategi be-
höver arbetas fram tillsammans med de fastighetsägare och aktörer 
som finns i området. 
Längs Bäveån reser sig en stadsfront som kan vara högre. I områdets 
inre delar behöver skalan vara lägre för att skapa attraktivitet och 
ge plats till både flerfamiljshus, grupphus och kommunal service, 
samt för att möta omgivande natur, stad och berg. Utmaningen är 
att forma en stadsdel där exploateringsgraden tillåts variera mellan 
kvarteren beroende på läge.

ANEGRUND



Visionsbild Anegrund, Liljewall arkitekter
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        Junogatan utvecklas till en grön-blå ryggrad 

där verksamheter och byggnader stödjer 

gaturummet 

        Mötet med Stadsbergen samt befintliga och 
nya parker skapar kvaliteter i områdets inre delar

        Mötet med vattnet är urbant och blir en 

viktig del av Strandpromenaden

        Områdets huvudsakliga infart är Junogatans 

koppling till Göteborgsvägen

        Båtlivet står i centrum med platser för 

fritidsbåtar och det finns en möjlighet till en 
mindre marina vid Lövåsberget

        Övergripande system för dagvatten och nya 

markhöjder i stadsutvecklingsområdet utvecklas 

tillsammans med översvämningsskydd och 

skyfallsleder

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

”Den gröna stadsdelen med 
närhet till både stadsberg, 

å- och vattenfront, båtliv samt 
strandpromenad”

Exempel på öppen dagvattenhantering i N. Djurgårdsstaden, StockholmExempel på bostadsbebyggelse som möter och anpassas till kuperad terräng,
Hamngatan, Sundbyberg
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Skansstaden vilar tryggt mot Skansberget och är 
den stadsdel som länkar samman berg, å och fjord. 
Den smala kvartersstrukturen gör att berget alltid 
är närvarande och möjliggör utblickar mot vattnet. 
Innehållet är varierat och består av både bostäder, 
verksamheter och möjlighet till ett marint centrum i norr. I 
området finns också ett antal viktiga offentliga rum med 
olika karaktär och innehåll, exempelvis Skansparken, 
Hamnplan och Strandparken.

Var? På den norra sidan av Bäveån, vid Riverside hotell, övergår 
Västra centrum till Skansstaden. Området inkluderar Skansberget 
och sträcker sig mot Byfjorden i väster, Strömstadvägen i norr och 
Bäveån i söder.  

Sammanhang! Området består till stor del av utfyllnads-
områden mellan vattnet och Skansberget. Bebyggelsen relaterar sig 
till berget och vattnet med Bastionsgatan som ryggrad i områdets 
centrala del. Mellan Bastionsgatan och Skansberget finns byggnader 
och verksamheter som inledningsvis lever vidare för att successivt 
utvecklas med nya funktioner och innehåll – i övrigt består området 
av nya strukturer och nytt innehåll.

Potential! Genom Skansstadens läge och med kajpromenad 
mot söder och strandpark mot väster stärks Uddevallas som attrak-
tiv kuststad. Med ny struktur och bebyggelse på säker marknivå 

anpassas området från början till framtida klimatutmaningar. Bas-
tionsgatan omvandlas till stadsgata med plats för stadens alla olika 
trafikslag, trädplanteringar och dagvattenhantering. De offentliga 
rummen skapar ett tydligt ramverk för en blandning av bostäder och 
verksamheter. I sydvästra hörnet möter staden fjorden med Hamn-
plan, en ny torg- arrangemangs- och bruksyta och i öster erbjuder 
Skansparken den nödvändiga övergången mellan Västra Centrum 
och Skansstaden samtidigt som Skansberget och dess grönska kan 
möta vattnet. 

Utmaning!  Området är låglänt och utsätts regelbundet för 
översvämningar. Att klimatanpassa området tillsammans med dåliga 
markförutsättningar och förväntad sanering kan innebära kostsamma 
lösningar. 

Strategiskt vägval! Placeringen av översvämningsskyd-
det och övergripande höjdsättning ger olika förutsättningar för den 
nya staden. Flera scenarier har tagits fram för att illustrera möjlig 
stadsutveckling beroende på vilka övergripande ingångsvärden som 
används och vilken målbild som önskas. Oavsett scenario är målet 
att dra maximal nytta av platsens unika kvaliteter. Kombinationer av 
de tre delarna; skydd, markhöjder och exploatering, kan i ett tidigt 
skede, i olika scenarier utvärderas utifrån flera kriterier för att ge 
vägledning vid beslut. Bastionsgatans läge i både höjdled och sidled 
påverkar övergripande struktur och ekonomi och inriktningsbeslut 
behöver tas i ett tidigt skede.

STRAND-
PARKEN

SKANSBERGET

HAMNPLAN N

Vassparken i Hammarby Sjöstad, Stockholm

SKANSSTADEN
- MED BERGET I RYGGEN OCH 
MED SOLEN I ANSIKTET

Områdets delar

Marint verksamhetsområde
Unikt läge
Plats

Förtätning
Bo vid vatten
Bo mot berg

SKANS-
PARKEN
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✳

✳

✳

        Siktstråk mot Skansberget är viktigt för 

orientering och karaktär (inte bygga för berget)

        Höjd på bebyggelse i anslutning till berg 

anpassas så att den inte konkurrerar med 

bergets skala 

        En huvudgata, Bastiongatan, försörjer 

bebyggelse på båda sidor, ytterligare parallell 

huvudgata på västra sidan ska undvikas

        Många funktioner kopplas till gatan; 

öppen dagvattenhantering, gång, cykel, 

grönska och övrig infrastruktur

VÄGVAL

I ett tidigt skede behöver det beslutas om 

Bastionsgatan och infrastruktur under mark ska: 

1) funktionsanpassas 2) funktionsanpassas och 

höjas 3) funktionsanpassas, flyttas och höjas

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Skansberget och stora utfynnadsytor idag

Vattennära park med nödvändiga friytor i högt exploaterad stadsdel,  
Kristinebergs strandpark, Stockholm. Fotograf: Werner Nystrand

Hamnplan, en generös yta som ska tåla både vardagliga funktioner, större 
evenemang och andra tillfälliga aktiviteter.

Scenario med ny bebyggelse på säker nivå i strandpark där utfyllnaden 
minimeras. Bastionsgatan och ny infrastruktur i nytt läge (även höjd) och 
översvämningsskyddet placeras i anslutning till gatan. 

Scenario där översvämningsskydd är integrerat i förhöjd kaj, Bastions-
gatan och infrastruktur under mark behålls och ny bebyggelse byggs på 
säker nivå vilket ger större utfyllnader och eller kostnader för mark- och 
kajkonstruktioner
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HOLMARNA
- EN URBAN SKÄRGÅRD MÖTER HAVET

Områdets delar

STRAND-
PARKEN

SKEPPSHOLM-
SPIREN

N

Marint verksamhetsområde Unikt läge
PlatsBo i Byfjordens skärgård

Exempel på att bo tätt nära vattnet. Bild från Åstol i Tjörns kommun.

I mötet med Byfjorden får havet återta en del av de 
mest sentida utfyllnadsområdena. I en urban arkipelag 
växer en ny skärgårdsstad fram med fast mark som ut-
gångspunkt i Brattåsholmen, Badön, Skeppsholmen och 
Råskarven, de båda sistnämnda idag nedsprängd och 
del av Skeppsholmspiren. Skeppsholmen utvecklas till ett 
rekreativt centrum för marina fritids- och vattenaktiviteter 
med målet att vara en attraktiv målpunkt värt resan eller 
promenaden längst ut i stadsskärgården. 

Var? Mellan Skeppsholmspiren i väster, Koppersbergsvägen i 
norr, Badövägens östra ände och Bäveån.

Sammanhang!  Byfjorden sträckte sig ursprungligen 
hela vägen fram till Lövås- respektive Skansbergets fot. Bäveåns 
mynning låg i höjd med Kålgårdsberget och Anegrund och 
Kampenhof var vikar i fjorden. Genom en successiv utfyllnad  har 
flera holmar och öar inlemmats i det som vi nu uppfattar som en 
kontinuerlig landmassa. Öarna och holmarna som finns gömda bland 
utfyllnadsmassorna innebär fortfarande närhet till fast mark och kan 
utgöra grunden för (åter)skapandet av en skärgård.

Potential!  Med Holmarna kan Uddevallas möte med vattnet 
utvecklas i enlighet med vision och beslutad ÖP-riktning. Den 
förorenade marken som måste tas om hand oavsett kan om den 

grävs bort ge plats för vatten. Med all bebyggelse och infrastruktur 
anpassad till säker nivå är stadsdelen klimatanpassad redan från 
start. Bebyggelse och platser lokaliseras till områden med berggrund 
nära marknivå vilka historiskt sett har lämpat sig för att bygga på 
och där det inte heller finns några markföroreningar. 
Kopplingar mellan öar kan byggas på bank och utgöra ett yttre 
skydd tillsammans med en eventuell framtida slussport.

Utmaning!  Både dagens verksamhet inom området och 
intilliggande verksamheter är med sina influensområden utmaningar 
för projektet. Stora delar av området kan behöva saneras vilket kan 
vara dyrt och styra inom vilka områden som ny bebyggelse och 
infrastruktur är mest lämplig.

Struktur, innehåll och karaktär! Till sin struktur 
och karaktär påminner Holmarna om ett bohuslänskt fiskeläge med 
knäckta gator och tätt placerade huskroppar som skydd mot väder 
och vind. Det finns ett stort utbud av olika upplåtelseformer vilka 
även möts inom enskilda kvarter. Våningsantalet varierar inom 
stadsdelen likaväl som inom enskilda kvarter, men håller generellt 
sett en låg skala medan tätheten är hög. Skeppsholmskajens västra 
sida utvecklas till marint verksamhetsområde och utgör samtidigt 
bullerskydd mot industri- och hamnverksamhet i väster.  



41

Havsbad vid Kalvebod Bølge, Köpenhamn

Båtlivet är ett självklart del av vardagen på Holmarna.  
Fotograf: Werner Nystrand

        Utveckla Uddevallas möte med vattnet 

genom att öka vattenfronten

        Använd marken framför allt för 

bostadsändamål, men även för rekreation med 

marin inriktning, park med dagvattenhantering 

och ej störande verksamheter

        Mark tål antingen att översvämmas eller 

planeras på säker nivå för att inget separat 

översvämningsskydd ska behövas

        Det behövs endast en huvudgata 

(Bastionsgatan) kompletterat med 

kvartersgator för att skapa tillgänglighet 

till exploateringsområdet, vilket i sin tur styr 

områdets utbredning mot väster

        Utveckla Badös södra udde till ett 

landmärke - stadens nya entré från havet

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Delar av utvecklingsområdet idagVisionsbild över Badö-Bäveområdet där en ny urban skärgård utgör mötet 
mellan Uddevallas centrala delar och Byfjorden.

SKEPPSHOLMEN

SKATHOLMEN

LÖVÅS-
BERGET

ANEGRUND

SKANS-
BERGET

ORMBERGET

BRATTÅSHOLMEN

SJUKSTUGU-
HOLMEN 
(BADÖ)

SVENSKHOLMEN

RÅSKARVEN HÅLJUTE-
BERGET

KÅL-
GÅRDS-
BERGET

N

berg och holmar
strandlinje 1500-tal

Havet har alltid präglat livet och stadsbyggnaden i Uddevalla. Klimatför-
ändringar som havsnivåhöjning och tätare återkommande högvattenhän-
delser är utmaningar vilka får sina svar som en del av stadsutvecklingen.
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Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00, E-post: kommunen@uddevalla.se



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr KS 2021/00576 

Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande 
stadshus 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. Kommundirektören har lett  
arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en översiktlig idéstudie gjorts  
samt att en förstudie genomförs. 
 
I samband med förstudiens slutskede togs ett förslag till avtal fram om samverkan  
mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende  
projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla som kommunen sedan avser  
teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Avtalet behandlas i annat ärende. Med  
anledning av detta har det framförts önskemål och behov av förtydligande kring  
långsiktig användning och inriktning för nuvarande stadshus (del av fastighet Varvet 2). 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram tre alternativa inriktningar för arbetet med  
nuvarande stadshus: 
 
1. Avyttring av fastigheten genom försäljning utan krav på framtida användning 
2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning) 
3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi 
 
Kommunledningskontoret förordar alternativ två då detta ger bäst möjligheter att styra  
den framtida användningen av fastigheten så att den stämmer överens med  
målsättningarna för stadsutvecklingen i Uddevalla. Kommunstyrelsen föreslås ges  
regelbunden avrapportering av arbetets framskridande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13. 
Karta över fastigheten Varvet 2 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under förutsättning att avtal tecknas om nytt stadshus i centrum ska inriktningen för 
nuvarande stadshus vara anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier 
(markanvisning),  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ge kommundirektören i uppdrag att regelbundet återrapportera processens 
framskridande. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 275 

 

Deltar ej i beslut 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-10-29 
kommundirektören 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande 

stadshus 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. Kommundirektören har lett 
arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en översiktlig idéstudie gjorts 
samt att en förstudie genomförs. 
 
I samband med förstudiens slutskede togs ett förslag till avtal fram om samverkan 
mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende 
projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla som kommunen sedan avser 
teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Avtalet behandlas i annat ärende. Med 
anledning av detta har det framförts önskemål och behov av förtydligande kring 
långsiktig användning och inriktning för nuvarande stadshus (del av fastighet Varvet 2). 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram tre alternativa inriktningar för arbetet med 
nuvarande stadshus: 
 

1. Avyttring av fastigheten genom försäljning utan krav på framtida användning 
2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning) 
3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi 

Kommunledningskontoret förordar alternativ två då detta ger bäst möjligheter att styra 
den framtida användningen av fastigheten så att den stämmer överens med 
målsättningarna för stadsutvecklingen i Uddevalla. Kommunstyrelsen föreslås ges 
regelbunden avrapportering av arbetets framskridande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13. 
Karta över fastigheten Varvet 2. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att under förutsättning att avtal tecknas om nytt stadshus i centrum ska inriktningen för 
nuvarande stadshus vara anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier 
(markanvisning), 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att regelbundet återrapportera processens 
framskridande. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag om stadshusets flytt till centrum, idéstudie och förstudie 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. Kommundirektören har lett 
arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en översiktlig idéstudie gjorts i 
samverkan med externa konsulter. Kommundirektören redogjorde för idéstudien vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-24.  
 
Utifrån gjord översiktlig idéstudie beslutade kommunstyrelsen 2021-02-24 att uppdra åt 
kommundirektören att genomföra förstudie om nytt stadshus, att förstudiens inriktning 
avseende placering av stadshuset ska vara Pipfabriken 13, att godkänna upprättat förslag 
till projektledningsavtal med Arwidsro Samhällsfastigheter AB. 
 
Inom ramen för förstudiefasen har ett flertal upphandlade aktörer samverkat. 
Kommunen har med stöd av Arwidsro bland annat upphandlat Niras för omvärldsanalys 
och behovsanalys, Wingårdhs arkitektkontor för utformning och gestaltning av det nya 
stadshuset samt Afry för kostnadskalkyl och hållbarhetskalkyl. 
 
Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 
omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 
stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 
miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 
process. 

Förslag till samverkansavtal med Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

I samband med förstudiens slutskede togs ett förslag till avtal fram om samverkan 
mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende 
projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla som kommunen sedan avser 
teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. Avtalet behandlas av kommunfullmäktige i 
annat ärende. Med anledning av detta har det framförts önskemål och behov av 
förtydligande kring långsiktig användning och inriktning för nuvarande stadshus (del av 
fastighet Varvet 2) 
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Tre alternativa inriktningar för arbetet med nuvarande stadshus 

Föreslaget samverkansavtal innebär en etablering av nytt stadshus på fastigheten 
Pipfabriken 13. Enligt tidplanen i samverkansavtalet står det nya stadshuset färdigt 
2026. Detta medför ett behov att redan nu påbörja processen kring användning och 
inriktning för nuvarande stadshus inom fastigheten Varvet 2. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det finns externt intresse att förvärva del 
av fastigheten Varvet 2 (nedan benämnd ”fastigheten”). Vidare är bedömningen att 
kommunen inte är bäst lämpad till att ställa om och utveckla fastigheten kommersiellt. 
 
Kommunledningskontoret ser följande tre alternativa inriktningar för det kommande 
arbetet: 
 

1. Avyttring av fastigheten genom försäljning utan krav på framtida användning 
2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning) 
3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi 

Kommunledningskontoret förordar alternativ två av skäl som redovisas i nedanstående 
beskrivning av alternativens för- och nackdelar: 

1. Avyttring av fastigheten genom försäljning 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns intresse för att köpa nuvarande 
fastighet. Att avyttra fastigheten utan att gentemot köparen kravställa långsiktig 
inriktning för att optimera intäkten riskerar att leda till suboptimering då kommunen 
inte säkerställer en långsiktigt önskad inriktning för fastigheten och området i ett 
stadsutvecklingsperspektiv.  
 
Om detta alternativ väljs skulle det kunna kombineras med en klausul om förhyrning 
från kommunens sida, t.ex. i syfte att skapa förutsättningar för omlokalisering samt 
underlätta etablering för extern aktör. 

2. Anvisning av fastigheten gentemot uppsatta kriterier (markanvisning) 

Genom att arbeta med markanvisning bedömer kommunledningskontoret att bäst 
förutsättningar skapas. Kommunen ges då möjlighet att styra den långsiktiga 
utvecklingen samtidigt som kommunen ges intäkter genom transparent värdering. 
Ny planläggning bör ske i samspel med övrig stadsutveckling och hamnens framtida 
etablering.   
 
Även detta alternativ kan kombineras med en klausul om förhyrning från kommunens 
sida (se alt 1). 
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3. Alternativ användning av fastigheten i kommunal regi 

Preliminära bedömningar visar på möjlighet att förlägga viss annan kommunal 
verksamhet till nuvarande fastighet. Kommunledningskontoret bedömer dock inte att 
detta i sig skulle skapa bättre förutsättningar för dessa verksamheter.  
 
Oavsett alternativ föreslås att arbetet med nuvarande stadshus regelbundet avrapporteras 
till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommundirektören 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 276 Dnr KS 2021/00475 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande 
av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 

kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   

Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 
omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 
stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 
miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 
process.  

Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal 
administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, 
café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför 
fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus. 

Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som 
framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att 
kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med 
kommunen låter uppföra ett nytt kommunhus/medborgarhus som motsvarar 
kommunens behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt 
för. Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. 

Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas. 
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 
planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt 
görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul 
finns i avtalet. 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 276 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18. 
Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun 
avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 
Monica Bang Lindberg (L) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
                                                                                                                     
att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av 
nytt stadshus (kommunhus/medborgarhus) i Uddevalla enligt upprättat förslag, 

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas, 
programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet,  

att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal. 

Deltar ej i beslut 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 
Sverigedemokarternas ledamöter reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Miljöpartiet är positivt till projektet, men vill redan nu i början av denna process 
markera vår ståndpunkt i ett par för oss viktiga frågor:  

 Miljöpartiet anser att ett nytt kommunhus/medborgarhus skall ägas av 
kommunen.  

 Miljöpartiet anser att det är viktigt att eventuella framtida förändrade/ökade 
lokalkostnader för biblioteket och kulturskolan inte medför minskningar i 
verksamheternas omfattning, i klartext – ökade hyror skall inte betalas med 
färre böcker eller färre musiktimmar. 

 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-10-29, Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

och Uddevalla kommun avseende projektering och 

uppförande av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 
kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   
 
Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 
omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 
stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 
miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 
process.  
 
Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal 
administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, 
café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför 
fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus. 
 
Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som 
framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att 
kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med 
kommunen låter uppföra ett nytt kommunhus/medborgarhus som motsvarar 
kommunens behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt 
för. Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. 
 
Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas. 
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 
planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt 
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görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul 
finns i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18. 
Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun 
avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av 
nytt stadshus (kommunhus/medborgarhus) i Uddevalla enligt upprättat förslag, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas, 
programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet,  
 
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag om stadshusets flytt 

Kommunfullmäktige gav i flerårsplan 2019-2021 kommunstyrelsen 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. 
 
Inriktningar för stadshusets lokalisering har också funnits i Strategisk plan 2015-2018, 
då majoriteten uttryckte en vilja att verka för tillkomsten av ett kulturhus och 
planeringen av ett centralt beläget stadshus. Kommunfullmäktige beslutade också 
2013, att utreda en omlokalisering av kommunens olika förvaltningsverksamheter från 
det befintliga stadshuset och övrigt förhyrda lokaler till Uddevalla centrum. Även 
tidigare har det förekommit förslag och uttalanden från förtroendevalda i motsvarande 
riktning.  

Kommunstyrelsens beslut om förstudie i samverkan med Arwidsro 
Samhällsfastigheter AB 

Mot bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 
kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 
på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 
Kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 
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Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 
skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   
 
Inför kommunstyrelsens beslut om att en förstudie skulle genomföras hade en del 
förutsättningar klarlagts vilka låg till grund för beslutet och redovisades i 
beslutsunderlaget.  
 
Det framgick bl.a. bedömda effekter för Uddevalla centrum vid en stadshusflytt, trender 
i framtida arbetsplatser och studier av liknande byggnationer i andra kommuner. 
Stadshusflytten sattes också in i ett sammanhang med framtagandet av planprogram för 
utveckling av hela Västra centrum där förutsättningar och konsekvenser av att 
exploatera området kommer att utredas. Särskilda utredningsuppdrag har i detta givits 
gällande en eventuell flytt av busstationen Kampenhof, anpassning till 
klimatförändringarnas effekter och relationen till existerande centrum.   
 
Med grund i en översiktlig idéstudie och initial behovskartläggning var inriktningen till 
förstudien att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 
inrymma stadsbibliotek och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 
kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 
samt café/restaurang. En övergripande utredning om nuvarande stadshus ingår också i 
förstudien. Den placering som utgjorde grund för förstudien var fastigheten där 
nuvarande brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Den nya brandstationen beräknas 
stå färdig under 2023 och fastigheten blir då tillgänglig. Marken ägs av kommunen.  

Förstudiens resultat 

Inom ramen för förstudiefasen har ett flertal upphandlade aktörer samverkat. 
Kommunen har med stöd av Arwidsro bland annat upphandlat företaget Niras för 
omvärldsanalys och behovsanalys, Wingårdhs arkitektkontor för utformning och 
gestaltning av det nya stadshuset samt Afry för kostnadskalkyl och hållbarhetskalkyl. 
 
Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 
omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 
stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 
miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 
process.  
 
Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal 
administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, 
café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför 
fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus. 
 
Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026.  
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Samverkansavtalets syfte och innehåll 

Samverkansavtalet innebär i korthet att Arwidsro tillsammans med kommunen låter 
uppföra ett kommunhus/medborgarhus som motsvarar kommunens behov och som 
kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. 
 
Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 
ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas.  
Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 
Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 
fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 
planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut om hyresavtal. Faserna illustreras och beskrivs i nedanstående figur. 
 
Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt görs detta enligt en i avtalet 
reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul finns i avtalet innebärande 
att kommunen ska erbjudas att köpa fastigheten om Arwidsro avser att avyttra den. 
Oberoende värderingar ska ligga till grund för tomtens köpeskilling. 
 
Enligt förslaget ska kommunfullmäktige, förutom att godkänna samverkansavtalet, 
också besluta om start av planeringsfasen. Övriga beslut i modellen fattas av 
kommunstyrelsen.  
 
Samverkansavtalets faser illustreras och beskrivs i samverkansavtalets bilaga 1. 

Om Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

Arwidsro beskriver sin verksamhet såsom inriktad mot att äga, förvalta och utveckla 
samhällsfastigheter. Det är ett bolag som över tid är intresserade av att bidra till 
samhällsutvecklingen genom att i nära dialog med hyresgästen utveckla, bygga och äga 
bestående livsmiljöer avseende ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara miljöer 
för samhällsservice och boende. Arwidsro har gedigen erfarenhet av att projektera, 
upphandla och genomföra olika typer av byggnationer och fastighetsprojekt. Med sin 
samlade kompetens och erfarenhet kan bolaget erbjuda kommunen stöd genom hela 
processen från idé till förvaltning.  

Sammanfattande bedömning och förslag 

Som inledningsvis framgår har flytt av stadshuset till centrum varit en prioriterad fråga 
för den politiska ledningen, oavsett majoritet, under lång tid.  
 
Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som 
framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att 
kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med 
kommunen låter uppföra ett kommunhus/medborgarhus som motsvarar kommunens 
behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt för. 
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Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB, jämte undertecknat avtal 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2021/00115  

Genomförande av förstudie om nytt stadshus i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. 
  
Kommundirektören har lett arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en 
översiktlig idéstudie gjorts. Idéstudien är genomförd i samverkan med företaget 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB.   
  
Utifrån gjord översiktlig idéstudie är förslaget att kommande förstudie ska göras med 
inriktning att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 
inrymma stadsbiblioteket och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 
kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 
samt café/restaurang. Stadshusflytten ska också ses i ett sammanhang med det nyligen 
beställda planprogrammet för utveckling av hela Västra centrum. 
  
Det läge som föreslås vara inriktningen för förstudien är fastigheten där nuvarande 
brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Med en ny detaljplan bedöms platsen medge 
en byggnation om 13 000 – 19 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket täcker behoven.  
  
Förstudien föreslås göras genom att Arwidsro anlitas för projektledning. Utförandet av 
förstudiens ingående delmoment kommer att upphandlas av kommunen. En 
förstudiebudget är framtagen som omfattar 6,1 mkr.  
  
Delmomenten framtagande av målbild, behovsanalys och kravspecifikation kommer 
bl.a. att ske genom intervjuer samt genom fyra workshops med förtroendevalda och 
medarbetare i kommunen. 
  
Förstudien beräknas kunna färdigställas under år 2021 och därefter kommer beslut tas 
om och i så fall hur arbetet ska fortskrida. 
 Beroende på utfallet av förstudien och om intresse finns från parterna kan kommunens 
samarbete med Arwidsro fortsätta. Arwidsro avser då att erbjuda kommunen att ingå ett 
samverkansavtal som syftar till att företaget bygger ett stadshus som kommunen  
sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17. 
Projektledningsavtal avseende förstudie inför eventuellt uppförande av nytt stadshus i 
Uddevalla. 
Beskrivning av förstudien. 
Tidplan för förstudien. 
Effekter av etablering av stadshus i centrala Uddevalla, WSP.  
Framtidens arbetsplats, Set Up AB. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 48 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD): Bifall till första beslutssatsen i förslaget i handlingarna, ändring 
av andra beslutssatsen så Pipfabriken 13 ersätts med beläget centralt i Uddevalla tätort 
samt avslag på tredje beslutssatsen. 
 
Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till David Sahlstens 
(KD) yrkanden. 
 
Christer Hasslebäck (UP) och Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Följande propositionsordning godkänns. 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlsten (KD) 
yrkanden som ett samlat motförslag och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i 
handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kommundirektören att genomföra förstudie om nytt stadshus, 
  
att förstudiens inriktning avseende placering av stadshuset ska vara Pipfabriken 13,   
  
att godkänna upprättat förslag till projektledningsavtal med Arwidsro 
Samhällsfastigheter AB. 

Reservation 

Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-02-26 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
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BILAGA 3 – PRELIMINÄR TIDPLAN 2021-09

Fastighetsbildning 
(6 mån efter Detaljplan vunnit laga kraft)

Framtagande av Ny detaljplan
(c:a 24 mån)

Iordningställande av 

fastigheten
Tid för iordningställande av fastigheten, 

ev sanering

Tecknande av 

Samverkans-

avtal

Byggnation
(c:a 24 månader)

Bygglov

Bygglovsprojektering 

Inflyttning

Förstudiefasen Programfasen Planeringsfas Genomförandefas Färdigställandet



BILAGA 2

2021‐09‐01

RÄKNEEXEMPEL HYRA

DELSUMMA

kostnader för markförvärv; 8 000 000 kr                 

sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. kompensatoriska åtgärder)

beroende på aktuell ansvarsfördelning vid markförvärvet; 1 000 000 kr                 

projektledningskostnader (såväl interna som externa); 1 500 000 kr                 

projekteringskostnader (förstudie, program, planering); 6 500 000 kr                 

anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, exploateringsavgifter,

bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.; 4 000 000 kr                 

försäkring; 1 000 000 kr                 

samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 95 000 000 kr               

samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 20 000 000 kr               

kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt; ‐ kr                             

ÄTA (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt Samverkansavtalet) och oförutsett; och
10 000 000 kr               

eventuella bidrag eller stöd 1 000 000 kr                 

SUMMA PROJEKTKOSTNADER 148 000 000 kr            

ÖVERENSKOMMEN PROCENTSATS 6,00%

ÅRLIG BASHYSRA (SUMMA PROJEKTKOSTNADER X ÖVERESNKOMMEN PROCENTSATS) 8 880 000 kr                 

Lokalarea (LOA) kvadratmeter  5 000                          

Hyra / kvm LOA 1 776                          

Tillägg hyra ‐ varmhyra, kr/kvm (LOA) 150                              

Tillägg hyra ‐ Fastighetsskatt, kr/kvm (LOA) 100                              

Debitering (Hyra + tillägg)  2 026                          

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel innebärande att samtliga projektkostnader 

multipliceras med en överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående 

förtydliganden. Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående kostnadsposter ska tillämpas) ska 

inkludera:
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Detta avtal om samverkan (“Avtalet”) är daterat den [•] och har ingåtts mellan 

1 Arwidsro Samhällsfastigheter AB, org. nr 559172-2649, Box 55938, 102 16 Stockholm 
(”Arwidsro”); och 

2 Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, (’’Kommunen”).  

Arwidsro och Kommunen benämns nedan var för sig ’’Part” och tillsammans ’’Parterna”. 

Bakgrund 

A. Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen har 
identifierat ett behov av att etablera stadshuset, lokaler för kultur och mötesplatser i 
ett centralt läge för att förstärka centrumutvecklingen och att lokalisera sina 
verksamheter i en väl anpassad lokal som är öppen för invånarna och har därför börjat 
undersöka möjligheten att flytta från det nuvarande stadshuset till ett nytt stadshus. 

B. Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. 
Arwidsro utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Arwidsro är inriktat på att äga, 
förvalta och utveckla bl.a. samhällsfastigheter. Miljömässig och social hållbarhet är 
centrala och integrerade delar i projektutvecklingsprocessen hos Arwidsro och alla 
nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk. 
Parterna har som målsättning att aktivt välja byggnadsmaterial med så låg 
klimatpåverkan som möjligt. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående 
produkter och material ska motsvara Arwidsros standard i andra, liknande, 
nybyggnadsprojekt.  

C. Arwidsro har med stöd av Kommunen företagit en översiktlig initial analys för att 
bedöma förutsättningarna för en nyetablering av stadshuset och tillskapande av lokaler 
för kultur och mötesplatser på fastigheten Pipfabriken 13. Arwidsro har i den initiala 
analysen funnit att fastigheten torde lämpa sig väl för sagda etablering varpå parterna 
ingick ett projektledningsavtal för en förstudie kring utvecklingen där förstudien skall 
vara avslutad per oktober 2021.  

D. Parterna har kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan avseende 
utveckling av ett nytt stadshus i Uddevalla kommun, och markförvärv i samband därmed 
ävensom uthyrning av sagda stadshus (”Projektet”).  

1 Definitioner 

”Arwidsro” definieras i inledningen till detta Avtal. 

”Avrop 1” definieras i punkt 2.1(a). 

”Avrop 2” definieras i punkt 2.1(b). 

”Avrop 3” definieras i punkt 2.1(d) 

”Avrop 4” definieras i punkt 2.1(f) 

”Avrop 5” definieras i punkt2.1(g) 

”Avtalet” avser detta avtal om samverkan, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda 
ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.3. 
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”Ekonomisk Ram” definieras i punkt 2.1(b). 

”Erforderliga beslut inom kommunen” avser kommunens för var tid gällande 
beslutsordning. 

”Färdigställandet” definieras i punkt 2.1(g). 

”Förstudiefasen” definieras i punkt 2.1(b). 

”Genomförandefasen” definieras i punkt 2.1(f). 

”Initial Analys” definieras i punkt 2.1(a). 

”Initial Programfas” definieras i punkt 2.1(c). 

”Kommunen” definieras i inledningen till detta Avtal.  

”Parterna” definieras i inledningen till detta Avtal.  

”Planeringsfasen” definieras i punkt 2.1(e).  

”Programfasen” definieras i punkt 2.1(c). 

”Projektet” definieras i punkt D.  

”Styrgruppen” definieras i punkt 3.1. 

2 Samverkan och fasindelning 

2.1 Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för Projektet enligt vad som 
följer av denna punkt 2. Samverkansmodellen är indelad i olika faser i enlighet med 
den schematiska bild som framgår av Bilaga 1 och närmare beskrivs nedan där den 
Initiala Analysen är avklarad och Förstudiefasen är inledd. 

 

(a) ”Initial Analys” avser det inledande steget i Projektet som har företagits där 
Parterna har bedömt förutsättningarna för Projektet och funnit att 
förutsättningarna skulle utredas vidare varvid parterna överenskoms att ingå ett 
projektledningsavtal avseende en förstudie.  

(b) ”Förstudiefasen” avser den förstudie som har letts av Arwidsro inom ramen för 
parternas projektledningsavtal och innefattar framtagande av programbudget, 
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som 
framgår av punkt 5 nedan (”Ekonomisk Ram”) och som framgår av det exempel 
som anges i Bilaga 2. Den Ekonomiska Ramen ska innehålla uppskattade uppgifter 
om samtliga projektrelaterade kostnader (inklusive kostnaderna för 
Förstudiefasen), inklusive en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en 
budgetreserv. Budgetreserven ska innefatta oförutsedda kostnader under det 
fortsatta arbetet med Projektet.   

(c) Den ”Initiala Programfasen” inleds efter att beslut om ”Avrop 1” fattas. Under 
den Initiala Programfasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om 
förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av Parterna parallellt initierar 
en detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till 
kommunledningskontoret som därefter bereder ärendet rörande planbesked. 
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Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera förutsättningarna för en 
framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark 
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken kommer ha gjorts i 
enlighet med de principer som framgår av punkt 6 nedan under Förstudiefasen. 
Sådant Markanvisningsavtal ska, i förekommande fall, vara villkorat av exempelvis 
en lagakraftvunnen detaljplan. Under den Initiala Programfasen ska Parterna 
reglera kostnaderna för planprocessen och, i förekommande fall, ingå 
plankostnadsavtal samt indikativa huvudsakliga hyresvillkor (innehållandes hyra 
per kvadratmeter, driftstillägg, hyreslängd och funktioner), den Ekonomiska 
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan. Om Parterna är 
överens härom ska Parterna fatta beslut om ”Avrop 2” varpå Programfasen 
inleds, se Bilaga 1. 

(d) ”Programfasen” avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit 
föremål för samråd. Denna fas kan etappindelas för att kunna ta delavrop i 
Projektet. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav på 
Projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas och 
ingås ett hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den 
Ekonomiska Ramen och punkt 4 nedan där Kommunen åtar sig att hyra Projektet. 

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya 
uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den 
Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed 
fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet 
med punkt 4.3(b) nedan. 

Programfasen omfattar dessutom eventuella markförvärv/upplåtelser som kan 
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller 
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska först godkännas av 
rätt instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning 
samt vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft 
samt att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen 
ska sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i 
kommunfullmäktige. Parterna ska arbeta utifrån en ”full transparens”-princip 
med en gemensam ekonomisk ram under Programfasen. 

Om Parterna under Programfasen beslutar att inte gå vidare med Projektet ska 
Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende Projektet, 
alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 5 nedan. 

Programfasen övergår till Planeringsfasen genom ”Avrop 3” varvid Parterna ingår 
ett hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för Projektets 
genomförande. 

(e) ”Planeringsfasen” följer efter Programfasen. Under denna fas ska Arwidsro ta 
fram projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. 
Det noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med 
synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana 
projekthandlingar. Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga 
entreprenader enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt 
därefter ingå entreprenadavtal. Kommunen är upphandlande myndighet och är 
även den part som kommer att fatta tilldelningsbeslutet. Kommunen ska 
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upphandla entreprenaden i nära samarbete med Arwidsro. Arwidsro ansvarar för 
att ta fram administrativa föreskrifter (AF), upphandlingsföreskrifter (AFB), 
inkluderande bl.a. obligatoriska krav (’’ska-krav”) i nära samarbete med 
Kommunen. Arwidsro ansvarar för att ta fram och tillhandahålla övriga handlingar 
(inkl. projekthandlingar) och kontraktsvillkor. I upphandlingsunderlaget ska det 
framgå att entreprenadavtalet ska överlåtas till Arwidsro i nära samband med att 
det vinner laga kraft. 

(f) ”Genomförandefasen” inleds när entreprenadavtal är tecknat vilket sker genom 
Avrop 4. Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal 
och entreprenadavtal efterföljs, hantera löpande frågor med anledning av 
byggnation samt ÄTA-arbeten. Arwidsro ansvarar för att tillse att byggnationen 
sker i enlighet med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är 
färdigställd och slutbesiktigad avslutas Projektet genom färdigställande. 

(g) ”Färdigställandet” avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i Projektet 
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering 
av ÄTA-arbeten enligt punkt 4.3(b) samt tillse att överlämning sker från 
entreprenören till Arwidsro såsom fastighetsägare och Kommunen såsom 
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt. Detta skall ske 
genom Avrop 5. 

2.2 Parterna är överens om att Styrgruppen via Erforderliga beslut inom kommunen kan 
ta fram förslag till beslut att göra avsteg från ovanstående samverkansmodell när det 
erfordras. 

3 Organisation 

3.1 Styrgrupp 

För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp 
inrättas (’’Styrgruppen”). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från respektive 
Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med Erforderliga beslut inom 
kommunen inför styrgruppsmöten. Arwidsro är dock medvetet om att beslut som fattas av 
Kommunens representanter i styrgruppen kan komma att vara bindande för kommunen först 
efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Styrgruppen tar fram förslag till 
respektive beslutsinstans.   

3.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är: 

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra 
Projektet; 

(b) att enas om förslag om beslut inför Avrop 1 t o m Avrop 5 i enlighet med bilaga 1; 

(c) att fatta beslut som föranleder en förändring av tidsplan för Projektet; 

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna 
med anledning av samverkan och affärsprocess enligt detta Avtal. 
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3.3 Vardera Part åtar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med 
stöd av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig att fatta erforderliga 
beslut inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punkt 3.2 ovan, dock 
med reservation för vad som anges i punkt 3.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet. 

3.4 Parterna är vidare överens om att gemensamt tillsätta en särskild projektgrupp för 
Projektet alternativt att Styrgruppen tillsätter projektgruppen. För det fall att enighet 
inte kan uppnås vid beslutsfattande i projektgruppen, trots upprepade försök att fatta 
beslut i viss fråga, ska Part äga rätt att påkalla att frågan hänskjuts till Styrgruppen. 
Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tillsätts av Parterna 
eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under 
samverkansprocessen.  

3.5 Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppens, 
första möte fastställa riktlinjerna för besluts- och mandatordning, mötesfrekvens, 
formalisering av beslut etc. 

4 Hyresavtal 

4.1 Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel 
innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en överenskommen 
procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående 
förtydliganden. 

Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående 
kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera Arwidsros kostnader (direkta och 
indirekta) enligt nedan: 

 
(a) kostnader för markförvärv; 

(b) sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. 
kompensatoriska åtgärder) beroende på aktuell ansvarsfördelning vid 
markförvärvet; 

(c) projektledningskostnader; 

(d) projekteringskostnader (program, planering); 

(e) anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, 
exploateringsavgifter, bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.; 

(f) försäkring; 

(g) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 

(h) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.); 

(i) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt; 

(j) ÄTA (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt punkt 4.3(b) nedan) och 
oförutsett; och 

(k) avdrag för eventuella bidrag. 
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4.2 Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av Bilaga 2. 
Härvid noteras att det vid fastställande av procentsats ska tas i beaktande bl.a. läge, 
hyresavtalslängd, marknadsläge, finansieringskostnader och restvärdesrisk. 

4.3 Parterna är överens om att bashyran för hyresavtal som utgångspunkt ska fastställas 
genom följande två steg. 

 
(a) Bashyran ska bestämmas i hyresavtalet i samband med undertecknandet och 

baseras på det underlag som Parterna gemensamt har tagit fram under Projektets 
process enligt punkterna 2.1(a)-2.1(d) ovan. Om inkomna anbud i den offentliga 
upphandlingen är för dyra, och Arwidsro eller Kommunen inte väljer att i 
förhållande till Kommunen eller Arwidsro stå denna fördyring, ska upphandling 
avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag kring Projektet göras. 

(b) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika ÄTA-
arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i samband 
med Färdigställandet enligt punkt 2.1(g) ovan. Parterna är överens om att ÄTA-
arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga till hyresavtal och innefatta 
sådana ändringar och tillägg som görs efter det att hyresavtal har ingåtts. 
Kostnader för ändringar och tillägg som görs innan dess ska istället regleras i 
enlighet med den samverkansmodell som framgår av punkt 2.1(a)-2.1(e) ovan 
samt den Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen för ÄTA- 
arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed vara 
hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser 
oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av 
Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark). 
Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den Part 
som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för kostnaderna 
hänförliga till sådant arbete. 

5 Kostnadsfördelning 

5.1 Budget och kostnadsfördelning 

5.1.1 Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och 
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom 
Projektet (se närmare i punkt 2 ovan och Bilaga 1). 

5.1.2 Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2 ovan 
ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som ska utföra 
den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Part baserat på 
överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska 
ekonomisk reglering Parterna emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av 
upplupna kostnader. 

5.1.3 Om Projektet av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar eller 
av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens om att 
i största möjliga mån försöka ta ett omtag kring Projektet. För det fall Kommunen 
ändock väljer att avbryta Projektet ska Kommunen, mot att Kommunen erhåller rätten 
till samtliga framtagna handlingar, svara för Arwidsros externa kostnader (krona för 
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krona) hänförliga till Projektet, inklusive men inte begränsat till kostnader för sådana 
icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har godkänts genom Avrop 1 respektive 
Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal och/eller genom annan särskild 
överenskommelse mellan Parterna. Arwidsro ska dock svara för sina egna 
projektledningskostnader, varmed avses kostnader för Arwidsros personal alternativt 
kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av externa konsulter. För undvikande 
av oklarhet kan Arwidsros interna projektledningskostnader således inte komma att 
bli föremål för kostnadsfördelning enligt detta Avtal för det fall att Projektet avbryts. 

5.1.4 För del fall att Arwidsro väljer att avbryta Projektet eller av någon anledning väljer att 
inte göra ett omtag kring Projektet i enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.3, 
ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 5.1.3, Arwidsro svara för samtliga 
kostnader med anledning därav. 

5.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 5 har Parterna inte rätt 
att framställa några krav på varandra med anledning av att Projektet avbryts. Dock kan 
ersättningsrätt för respektive Part föreligga om bindande hyresavtal, 
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och Part inte fullföljer sina 
skyldigheter enligt tecknat avtal. 

5.1.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 5.1.3-5.1.4 ska gälla på 
motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Parternas samarbete med anledning 
därav, upphör att gälla (se punkt 9 nedan). Det noteras att Initial Analys och Förstudien 
ej ska fördelas enligt denna punkt utan istället bäras av respektive part. 

5.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av Projektet/upphörande av Avtalet 

För det fall Parternas samverkan kring Projektet avbryts i förtid och/eller detta Avtal 
upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnaderna för framtagandet av 
handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att 
samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna 
bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av 
missförstånd; för de fall Kommunen ersätter Arwidsro i enlighet med punkt 5.1.3 ska 
Kommunen erhålla äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att 
båda Parter ska ha rätt att använda samtliga handlingar som har tagits fram inom 
ramen för Projektet. 

6 Värdering av fastighet 

6.1 Förvärv av fastighet 

6.1.1 Köpeskillingen för Arwidsros förvärv av fastighet ska baseras på en oberoende 
värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag och instruktion 
för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska handlas upp och 
bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska ramen. Utsett 
värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som Arwidsro avser 
genomföra i samråd med Kommunen. 

6.1.2 Utsett värderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en 
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark. Värdebedömningen 
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för byggrätten ska utgå från ett scenario där detaljplanen är antagen vid 
värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att byggnation skulle 
kunna påbörjas vid värdetidpunkten.  

6.1.3 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger 
endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet 
därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna. Den Part som påkallar 
en ny oberoende värdering ska stå kostnaden för sådan värdering. 

7 Överlåtelseförbud 

7.1 För det fall att Arwidsro önskar avyttra direkt eller indirekt den ifrågavarande 
fastigheten som omfattas av detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha 
en förköpsrätt avseende fastigheten. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 7 
innebär att Arwidsro endast har rätt att avyttra fastigheten till en tredje part om 
Arwidsro (i) har erbjudit Kommunen att förvärva fastigheten, samt (ii) att Kommunen 
avböjer ett sådant erbjudande. 

7.2 Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 7.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till 
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förvärvet. Om Kommunen 
önskar förvärva fastigheten till angivet pris och övriga angivna villkor, ska Kommunen 
inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underrätta Arwidsro 
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva 
fastigheten. 

7.3 Priset för fastigheten ska motsvara det högsta budet (som ska innefatta köpeskilling 
och betalningssätt) som Arwidsro erhållit från en tredje part avseende fastigheten. Om 
Arwidsro inte erhållit något bud ska en oberoende värdering tas fram av Arwidsro och 
som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den oberoende värderingen leder till 
ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Part rätt att påkalla ytterligare en 
oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt av de genomförda 
värderingarna. 

7.4 Arwidsro äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 7 överlåta 
fastigheten till ett av Arwidsro helägt dotterbolag, under förutsättning att Arwidsros 
rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag. 

7.5 Förköpsrätten enligt denna punkt 7 ska gälla i tjugofem (25) år eller objektets 
hyresavtalslängd från dess att fastigheten färdigställdes. 

8 Tidplan 

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomförandet av Projektet 
enligt Bilaga 3. 

9 Avtalstid och uppsägning 

9.1 Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av Avtalet och till och 
med den dag då Projektet har färdigställts om inte annat framgår nedan. 
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9.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid 
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas 
samverkan enligt Avtalet, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot någon 
bestämmelse i Avtalet, varvid den andre Parten ska ha rätt att säga upp Avtalet. 
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten. 

10 Konsekvenser av Avtalets upphörande 

Om Avtalet upphör att gälla enligt punkt 9 ovan ska eventuella kostnader som 
beslutats om enligt punkt 5 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt 
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk mot varandra till följd av 
Avtalets upphörande. 

11 Villkor 

Avtalet förutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla 
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet. 

12 Meddelande 

12.1 Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och skickas till (i) 
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i 
enlighet med denna punkt 12.1 (Meddelanden). I denna punkt ska ’’skriftlig” anses 
innefatta e-mail men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev 
levererat personligen eller skickat med bud eller rekommenderat brev om 
mottagandet inte har bekräftats via motparten enligt punkt 12.2(c) nedan. Ändring av 
behörig mottagare eller adress ska meddelas i enlighet med denna punkt 12.  

 

Kommunen: 

Uddevalla kommun 

Att. Kommundirektör Peter Larsson 

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla  

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 451 50 Uddevalla  

Mail: peter.larsson@uddevalla.se 

 
Arwidsro: 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
Att. VD Peter Zonabend 
Adress (brev): Box 55938, 102 16 Stockholm 
Adress (bud): Humlegårdsgatan 20, Stockholm  
Mail: peter.zonabend@arwidsro.se 

12.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. 
För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget: 
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(a) om levererat personligen eller skickat med bud (med erhållet leveranskvitto), den 
dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00 en vardag och i 
annat fall nästkommande vardag; 

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem 
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt 
leveranskvitto; eller 

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en 
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett 
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat 
utvisande att sändningen har gått igenom. 

13 Kostnader 

Respektive Part ska svara för sina kostnader hänförliga till förberedelser, förhandlingar 
och genomförande av Avtalet. 

14 Överlåtelse av Avtalet 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas 
eller pantsattas utan motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet 
noteras dock att Arwidsro, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa helägda 
dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Arwidsro lämnar 
erforderlig säkerhet i samband med sådan anvisning. 

15 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg 

15.1 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla 
tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

15.2 Tillägg till och ändringar i Avtalet ska, för att vara bindande, göras skriftligen och 
vederbörligen undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

15.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis vara eller bli ogiltig, olaglig eller 
icke-applicerbar, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska 
Parterna genom förhandling ta fram lämpliga bestämmelser som ersättning till dessa 
som så långt som möjligt återspeglar Parternas intentioner med avtalet. Dessa 
ändringar ska göras i enlighet med punkt 15.2. 
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16 Inget bolag 

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt Avtalet inte innebär 
tillskapandet av ett enkelt bolag och att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla 
bolag samt lag (1904:48) om samäganderätt inte ska vara tillämplig på Avtalet.  

17 Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol 
med Uddevalla tingsrätt som första instans. 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2021/00158 

Införande av markplan samt ändrat ansvar för köp och 
försäljning av mark, revidering av reglementen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda  
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv  
och försäljning av mark. 
 
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM)  
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga  
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla  
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som  
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga  
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj. Det saknas  
övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens inom  
kommunledningskontoret.  
 
Kommunstyrelsen remitterade ett förslag med förändringar till 
samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021 innehållande förslag om införande av markplan 
och ändrat ansvar  
för markaffärer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden remissbehandlade ärendet 2021-10-14 och framhåller bl.a.  
att det är viktigt att uppgiftsfördelningen är tydlig både vad gäller ansvar för beslut och  
för utförande samt att markplanen innebär risk för höjda förväntansvärden i samband  
med förhandlingar. Förslaget har reviderats i visst avseende efter beaktande av  
samhällsbyggnadsnämndens synpunkter. Nämndens remissvar och  
kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår i beslutsunderlagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-14 § 382. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07. 
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uddevalla kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 71. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 277 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Avslag på förslaget i handlingarna. 
 
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) 
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsen ska ansvara för samtliga beslut som avser köp och försäljning av 
mark, 

att kommunstyrelsen årligen ska ta fram och fastställa en plan över kommunens 
markbehov (markplan) som ska vara styrande för verkställande nämnder och 
förvaltningar, 

att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen ska revideras i 
enlighet med upprättat förslag,  

att ovan beslut ska träda i kraft 2022-01-01. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Införande av markplan samt ändrat ansvar för köp och 

försäljning av, revidering av reglementen  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark. 
 
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga 
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj. Det saknas 
övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens inom 
kommunledningskontoret.  
 
Kommunstyrelsen remitterade ett förslag med förändringar till samhällsbyggnads-
nämnden i mars 2021 innehållande förslag om införande av markplan och ändrat ansvar 
för markaffärer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden remissbehandlade ärendet 2021-10-14 och framhåller bl.a. 
att det är viktigt att uppgiftsfördelningen är tydlig både vad gäller ansvar för beslut och 
för utförande samt att markplanen innebär risk för höjda förväntansvärden i samband 
med förhandlingar. Förslaget har reviderats i visst avseende efter beaktande av 
samhällsbyggnadsnämndens synpunkter. Nämndens remissvar och 
kommunledningskontorets kommentarer till dessa framgår i beslutsunderlagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-14 § 382. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07. 
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uddevalla kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 71. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
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Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen ska ansvara för samtliga beslut som avser köp och försäljning av 
mark, 
 
att kommunstyrelsen årligen ska ta fram och fastställa en plan över kommunens 
markbehov (markplan) som ska vara styrande för verkställande nämnder och 
förvaltningar, 
 
att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen ska revideras i 
enlighet med upprättat förslag,  
 
att ovan beslut ska träda i kraft 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  

Utredningsrapport ansvarsmässiga och organisatoriska principer 
avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla kommun.  

Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun.  
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden:  
 

 Det saknas en helhetsbild över kommunens markbehov,  
 Oklarhet i processen avseende köp/sälj, t.ex. när ett köp av fastighet går via 

investeringsplan eller via direkt köp (inom budget),  
 Gränsdragning mellan förtroendevalda och anställda är oklar, det saknas 

övergripande struktur och gränsdragning, t.ex. genom en fastighetspolicy  
 Den strategiska avdelningen för hållbar tillväxt saknar idag fullgod 

markkompetens och det saknas en strategisk markförvaltning hos 
kommunstyrelsen som ansvarar för området  
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Av utredningen framgår också att det finns en viss otydlighet avseende processer för 
transaktioner och hantering av mark ur ett strategiskt perspektiv där bl.a. 
gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bedöms vara 
definierad på ett för övergripande plan i reglementena. Gränsdragning mellan 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen är ännu mindre tydligt 
definierad. Samhällsbyggnadsprocessen är generell och saknar ett antal steg i processen 
som skulle hjälpa till att definiera behovet av strategisk mark/fastighet. Mellan 
översiktsplan och genomförandeplan saknas ett steg där markbehovet definieras och där 
samtliga styrande planer vävs ihop till en strategisk helhetsplan för mark/fastighet. 

Kommunledningskontorets analys utifrån rapportens slutsatser  

Kommunledningskontoret delar i stort utredningens slutsatser. Bedömningen är att 
åtgärderna utifrån rapporten ska prioriteras så att det ger effekt på den övergripande 
strategisk styrningen av markfrågorna och för att kommunstyrelsen i större utsträckning 
kan ta sitt ansvar för att upprätthålla en god markberedskap. Detta bedöms uppnås 
effektivast genom att dels upprätta en markplan, dels överföra vissa uppgifter från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket utvecklas nedan.  
 
Övriga förslag i rapporten såsom framtagande av styrdokument för uppgiftsfördelning 
avseende mark samt dimensionering av förvaltningsresurser får tas ställning till i ett 
nästa steg respektive i andra sammanhang. Likaså processens innehåll i detalj och 
eventuella behov av förändringar i förprövningsprocessen och hantering av markaffärer 
i områden som inte pekas ut i markplanen. 

Nuvarande ansvarsfördelning enligt reglemente för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden  

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för:  
- bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, näringslivsutveckling, VA- 
plan, kollektivtrafik, lokalförsörjningsplan mm,  
Kommunstyrelsen ska besluta om:  
- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd verksamhetsplan 
för samhällsbyggnad, samt besluta om planbesked och markanvisning.  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
-den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,  
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  
Samhällsbyggnadsnämnden ska  
- verkställa förvärv och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med tomträtt om inte 
annat organ ålagts dessa uppgifter,  
- genomföra exploateringen av mark för bostäder och andra verksamheter i den mån 
uppgiften ej åvilar annan, 
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Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om:  

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt upp till 
ett värde av 100 basbelopp samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen 
överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål, 
 
- för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där 
förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser mark 
för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till 
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 

Remissförslag mars 2021, samhällsbyggnadsnämndens synpunkter 
oktober 2021 samt kommunledningskontorets bedömning och förslag 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att remittera ett förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden innebärande dels införande av en markplan, dels att ansvaret 
för försäljning av mark ska överföras till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
behandlade remissen i oktober 2021. Nedan redogörs för remissförslagen och nämndens 
synpunkter, samt kommunledningskontorets analys och slutsatser. 

Förslag om införande av en markplan  

Utredningen visar på behovet att införa en plan som beskriver kommunens markbehov 
och pekar ut områden för framtida exploatering. Markplanen ska i processen befinna sig 
huvudsakligen mellan översiktsplan (ÖP)/fördjupad översiktsplan (FÖP) och 
genomförandeplanen. Genom tillskapandet av en genomförandeplan för mark som kan 
möta upp befintliga företags behov av expansion och kunna arbeta proaktivt med 
markförvärv, kan kommunen också bättre möta nya etableringar framgångsrikt. 
 
Planen föreslås följa motsvarande process och beslutsnivåer som genomförandeplanen, 
dvs att den årligen ska uppdateras och sedan fastställas av kommunstyrelsen och 
därefter utgöra en beställning till verkställande nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige 
föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en sådan 
markplan genom en komplettering av kommunstyrelsens reglemente i anslutning till det 
som där skrivs om kommunstyrelsens ledningsfunktion avseende markberedskap. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig införande en markplan och motiverar sitt 
ställningstagande med att ett sådant dokument försämrar kommunens förhandlings-
möjligheter och skapar ”onödiga” förväntningsvärden vid framtida förhandlingar.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att översiktsplanen redan tydligt pekar ut var 
kommunen vill samla nya etableringar m.m.  Förväntansvärdena bör rimligtvis inte, 
eller i liten utsträckning, påverkas av markplanen. Kommunledningskontoret vidhåller 
därmed förslaget. 
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Förslag till ändrad ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden  

I syfte att underlätta strategiska överväganden vid markaffärer föreslogs i 
remissförslaget att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden ändras på så sätt att kommunstyrelsen övertar 
beslutanderätten avseende försäljning av kommunägd mark.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det inte är möjligt att på ett tydligt sätt dela 
upp beslutanderätt avseende markaffärer mellan nämnder baserat på vad som är 
strategisk mark eller ej, alternativt en uppdelning baserad på beloppsgränser. En 
bedömning skulle i så fall behöva göras från fall till fall då även markaffärer som till yta 
och köpeskilling är små kan visa sig ha stor strategisk betydelse. Därför var förslaget att 
beslutanderätten avseende samtliga försäljningar skulle tillfalla kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är i remissvaret negativ till en förändrad ansvarsfördelning 
avseende markförsäljning. Nämndens motivering till detta är att en uppdelning av 
ansvaret för köp, respektive försäljningar riskerar att leda till otydligheter kring ansvar 
för respektive köp eller försäljning och att gränsdragningen är outredd.  
 
Kommunledningskontoret delar nämndens uppfattning i avseendet att en uppdelning av 
köp och försäljning mellan två nämnder kan leda till otydlighet. Kommunlednings-
kontoret förordar därför att ansvaret för både köp och försäljningar överförs till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutanderätten avseende övriga fastighetstransaktioner som är uppräknade i 
samhällsbyggnadsnämndens delegering från fullmäktige (reglementets § 3) dvs byte, 
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av 
fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt, föreslås kvarstå. 
 
Nuvarande beloppsgräns för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt, 100 basbelopp, 
föreslås gälla även för kommunstyrelsen. Kommunallagens regler om ärenden av 
principiell beskaffenhet och annars större vikt säkerställer även fortsatt att viktiga 
markärenden underställs kommunfullmäktige, oavsett beloppsgränser.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden uttrycker farhågor att de nuvarande enheterna och dess 
samarbete på samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att kvarstå framhåller vikten 
av att organiseringen av det praktiska genomförandet av köp och försäljningar 
klarläggs. 
 
Kommunledningskontoret vill med anledning av detta betona att förslaget inte berör 
samhällsbyggnadsförvaltningens inre organisation. Det omfattar inte heller någon 
överflyttning av personal mellan förvaltningarna. ärenden och köp och försäljning av 
mark föreslås beredas av medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen för beslut i 
kommunstyrelsen, alternativt på kommunstyrelsens vägnar via delegation. 
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Sammanfattningsvis är samhällsbyggnadsnämndens uppfattning att remissens förslag 
bör avslås i sin helhet och nämnden förordar istället en ökad transparens och dialog 
mellan kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen rörande 
strategiska markförvärv. 
 
Kommunledningskontoret vill understryka att ökad transparens och dialog mellan 
förvaltningarna kommer att vara av lika stor vikt även efter ett genomförande av 
förslaget och delar i det avseendet nämndens bedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg, stadsutveckling 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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Handläggare 

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

 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 

kommundirektören om kommunens förvärv och försäljning av 

mark 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  
 
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga 
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj.  
Det saknas övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens 
inom kommunledningskontoret.   
Kommundirektören föreslår två åtgärder med anledning av rapporten. Dels att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över 
kommunens långsiktiga markbehov som ska vara styrande för verkställande nämnder 
och förvaltningar. Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av kommunal 
mark överförs till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram samt årligen fastställa en plan för 
kommunens långsiktiga markbehov som ska utgöra en beställning till ansvariga 
nämnder, 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till förändring av 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
innebärande att kommunstyrelsen ska vara ansvarig för överlåtande av kommunal mark. 
 
att förklara kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören, att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark, avslutat. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  

Utredningsrapport ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende 
förvärv och försäljning av mark i Uddevalla kommun. 

Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
 
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden:  

 Det saknas en helhetsbild över kommunens markbehov, 
 Oklarhet i processen avseende köp/sälj, t.ex. när ett köp av fastighet går via 

investeringsplan eller via direkt köp (inom budget), 
 Gränsdragning mellan förtroendevalda och anställda är oklar, det saknas 

övergripande struktur och gränsdragning, t.ex. genom en fastighetspolicy 
 Den strategiska avdelningen för hållbar tillväxt saknar idag fullgod 

markkompetens och det saknas en strategisk markförvaltning hos 
kommunstyrelsen som ansvarar för området 

Av utredningen framgår också att det finns en viss otydlighet avseende processer för 
transaktioner och hantering av mark ur ett strategiskt perspektiv där bl.a. 
gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bedöms vara 
definierad på ett för övergripande plan i reglementena. Gränsdragning mellan 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen är ännu mindre tydligt 
definierad. Samhällsbyggnadsprocessen är generell och saknar ett antal steg i processen 
som skulle hjälpa till att definiera behovet av strategisk mark/fastighet. Mellan 
översiktsplan och genomförandeplan saknas ett steg där markbehovet definieras och där 
samtliga styrande planer vävs ihop till en strategisk helhetsplan för mark/fastighet. 
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Kommunledningskontorets analys utifrån rapportens slutsatser 

Kommunledningskontoret delar i stort utredningens slutsatser. Bedömningen är att 
åtgärderna utifrån rapporten ska prioriteras så att det ger effekt på den övergripande 
strategisk styrningen av markfrågorna och så att kommunstyrelsen i större utsträckning 
kan ta sitt ansvar för att upprätthålla en god markberedskap. Detta bedöms uppnås 
effektivast genom att dels upprätta en markplan, dels överföra vissa uppgifter från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket utvecklas nedan.  
 
Övriga förslag i rapporten såsom framtagande av styrdokument för uppgiftsfördelning 
avseende mark samt dimensionering av förvaltningsresurser får tas ställning till i ett 
nästa steg respektive i andra sammanhang. Likaså processens innehåll i detalj och 
eventuella behov av förändringar i förprövningsprocessen och hantering av markaffärer 
i områden som inte pekas ut i markplanen. 

Nuvarande ansvarsfördelning enligt reglemente för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för:  
 
- bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, näringslivsutveckling, VA- 
plan, kollektivtrafik, lokalförsörjningsplan mm,  
 
Kommunstyrelsen ska besluta om: 
- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd verksamhetsplan 
för samhällsbyggnad, samt besluta om planbesked och markanvisning.  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
-den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,  
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska 
- verkställa förvärv och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med tomträtt om inte 
annat organ ålagts dessa uppgifter,  
- genomföra exploateringen av mark för bostäder och andra verksamheter i den mån 
uppgiften ej åvilar annan,  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om: 
 
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt upp till 
ett värde av 100 basbelopp samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen 
överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål,  
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- för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där 
förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser mark 
för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till 
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 

Förslag till ändrad ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden 

I syfte att underlätta strategiska överväganden vid markaffärer föreslås att 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ändras 
på så sätt att kommunstyrelsen övertar beslutanderätten vid affärer som innebär 
överlåtande av kommunägd mark.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det t.ex. inte är möjligt att på ett tydligt 
sätt dela upp beslutanderätt mellan nämnder baserat på vad som är strategisk mark eller 
ej, alternativt en uppdelning baserad på beloppsgränser. En bedömning skulle i så fall 
behöva göras från fall till fall då även markaffärer som till yta och köpeskilling är små 
kan visa sig ha stor strategisk betydelse. Därför är förslaget att samtliga försäljningar 
ska beslutas av kommunstyrelsen. 
 
En beloppsgräns för kommunstyrelsens beslutanderätt bör införas. Kommunallagens 
regler om ärenden av principiell beskaffenhet och annars större vikt säkerställer även 
fortsatt att viktiga markärenden underställd kommunfullmäktige, oavsett 
beloppsgränser. 
 
Delegationen till samhällsbyggnadsnämnden avseende förvärv av mark föreslås kvarstå, 
dock ska kommunstyrelsen alltid ha rätt att initiera markaffärer som ligger utanför 
markplan och där kommunen har ett tydligt strategiskt intresse. Markplanen (se nedan), 
ska vara det grundläggande dokument som styr i den riktning att kommunen löpande 
kan ha en god markberedskap och bidra till ökad styrning mot strategiska förvärv, 
utöver det som sagts ovan. 
 
Ett mer detaljerat förslag tas fram som baseras på en genomgång av samtliga i 
reglementes uppräknade fastighetstransaktioner. Även andra konsekvenser får belysas, 
t.ex. hantering av delegationer mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillställas förslaget i ett formellt 
remissförfarande. 

Införande av en markplan 

Utredningen visar på behovet att införa en plan som beskriver kommunens markbehov 
och pekar ut områden för framtida exploatering. Markplanen ska i processen befinna sig 
huvudsakligen mellan översiktsplan (ÖP)/fördjupad översiktsplan (FÖP) och 
genomförandeplanen. 
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Planen föreslås följa motsvarande process och beslutsnivåer som genomförandeplanen, 
dvs att den årligen ska uppdateras och sedan fastställas av kommunstyrelsen och utgör 
därefter en beställning till verkställande nämnd/förvaltning. 
 
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och årligen 
fastställa en sådan markplan.  
 
Det bör övervägas att för in ansvaret för markplanen i kommunstyrelsens reglemente 
som ett förtydligande av kommunstyrelsens ledningsfunktion avseende markberedskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strateg stadsutveckling 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommundirektören 
Strateg stadsutveckling 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KS 2020/00312  

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 
förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 
planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 
historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  
  
Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 
kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 
översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 
avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 
energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 
verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 
helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 
  
Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 
av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 
också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 
största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 
Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 
kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  
  
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 
som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 
Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 
respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 
göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 
och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 
respektive styrelse eller nämnd besitter.  
 
För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 
remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 
om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 
samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 
avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 
som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 
annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag  
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Forts.§ 178 
 
ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 
samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag.  
 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 
eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.    
 
Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-08-26 § 226 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-13. 
 
Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens två första beslutssatser och finner 
kommunfullmäktige bifalla dem. Ordförande ställer därefter proposition på 
kommunstyrelsens tredje beslutssats mot Christer Hasslebäcks (UP) m.fl. 
ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 
och markanvisningar utan åtgärd,  
  
att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 
om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 
  
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 
förändringar som förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark. 
  
Reservation 
Uddevallapartiets och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 
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  Inledning 

 Bakgrund 
Uddevalla kommun är i en expansiv fas. Kommunen har en stor investeringsportfölj avseende 
samhällsfastigheter och stadsutveckling. Kommunen har en relativt hög och stabil tillväxt avseende 
såväl invånare som företag. Tillgång på mark för såväl bostadsplanering, attraktiv stadsutveckling samt 
verksamhetsändamål är centralt för kommunens ambitioner om utveckling. Viktigt är effektiva 
beslutsprocesser och en organisation inom kommunen som har holistiska perspektiv på utvecklingen 
och på bästa sätt möter och tillvaratar angränsande utvecklingsprocesser och strategier, såsom 
näringslivsutveckling, översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi, investeringsprocess, miljö, vatten 
och energi. 
 
Kommunstyrelsen har med anledning av ovanstående gett kommundirektören i uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska principer/reglemente inom kommunen avseende förvärv och 
försäljning av mark/fastighet. 

 Projektgrupp 
Arbetet har utförts av Norem AB på uppdrag av Kommunledningskontoret. 
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 Nuläge 
Utredningen har i syfte att sammanställa en bild över nuläget i kommunen avseende transaktioner av 
fastigheter och samhällsutveckling, utfört fyra intervjuer med utvalda kandidater. Detta har utförts 
parallellt med en inventering av dokumenten nedan; 
 

• Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 
• Samhällsstrategi 
• Förprövningsprocess  
• Översiktsplan 
• Förstudie om roller 
• Slutrapport; Plan- och exploateringsprocessen  

 Intervjuer 
Utifrån intervjuerna har ett antal huvudsakliga punkter identifierats som fokusområden; 
 

• Den strategiska samhällsplaneringsavdelningen saknar fullgod markkompetens 
o Det saknas en strategisk markförvaltning hos KS som ansvarar för området 

• Det saknas en helhetsbild över kommunens markbehov 
o Mark- och exploateringsplan (MEXP) som ett resultat av Översiktsplan (ÖP), 

Bostadsförsörjningsplan (BFP), Lokalförsörjningsplan (LFP), Etableringsplan etc. 
• Oklarhet i processen avseende köp/sälj 

o Ex: Oklart när ett köp av fastighet går via investeringsplan eller direkt köp (inom budget) 
• Gränsdragning mellan politik och tjänstemän är oklar 

o Saknas övergripande struktur och gränsdragning genom ex en fastighetspolicy 
 

Slutsatsen visar på en viss otydlighet genom organisationen avseende processer för transaktioner och 
hantering av mark ur ett strategiskt perspektiv. 
 

 Dokumentation 
Genom analys av dokumentationen följande punkter identifierats som fokusområden för fortsatt 
utveckling; 
 

o Gränsdragningen mellan KS och SBN är definierad på ett övergripande plan i 
reglementen 

▪ Gränsdragning mellan KLK och SBF är dock inte lika tydlig definierad 
 

o Samhällsbyggnadsprocessen är generell och saknar ett antal steg som hjälper definiera 
behovet av mark 

▪ Översiktsplan bearbetas i enlighet med Samhällsbyggnadsstrategin för att 
producera en Genomförandeplan 

▪ Mellan Översiktsplan och Genomförandeplan saknas ett steg där markbehovet 
definieras och där samtliga styrande planer vävs ihop till en helhetsplan 

 
Slutsatsen visar på förbättringspotential avseende arbetet med mark ur ett helhetsperspektiv där 
kommunens totala markbehov identifieras, definieras och kopplas till stadsutvecklingsområden. 
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 Problembeskrivning 
Sammanfattningsvis har ett antal områden identifierats för utveckling; 
 

• Intervjuerna och vår tolkning av dokumenten är överensstämmande: 
o Saknas helhetsgrepp om behov av mark 
o Saknas tydlig process för köp/sälj 
o Gränsdragningen mellan politik och tjänstemän går att förtydliga 

 
• Utifrån punkterna ovan bör följande områden utvecklas: 

o Process som visar var markbehovet ska identifieras 
o Process som visar beslutsvägar som krävs för verkställande av köp/sälj  
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 Processer 
Processen som kommer att presenteras i detta kapitel är Norems tolkning av problematiken i 
Uddevalla kommun, med förslag på hur en utveckling skulle kunna se ut. 

 Samhällsbyggnadsprocessen i perspektivet mark och transaktion 
Bilden nedan visar en sammansatt process över den övergripande samhällsbyggnadsprocessen (med 
fokus på planering). De gråa figurerna (MEXP och Transaktionsprocessen) är sådant som idag saknas 
eller som saknar en tydlig definiering och förankring. 
 
Noterbart här är att det idag saknas en plan för kommunens markbehov (här kallat MEXP= Mark- och 
exploateringsplan) samt en fastställd process för transaktion, med fokus på beslutsvägar, 
ansvarsområden och generell process från förfrågan till verkställande. 
 
Processen nedan har som syfte att visa var markbehovet bör identifieras och fastställas samt var 
transaktionsprocessen bör starta och visa på att det är en parallell process till övriga 
samhällsbyggnadsprocessen. 
 
 

 
 
Huvudfaktorer i samhällsbyggnadsprocessen: 
 

• Tillkommande plan “Mark- och exploateringsplan” (MEXP) som sammanställer markbehovet 
identifierat utifrån övriga styrande planer som t.ex. översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, 
lokalförsörjningsplaner, bostadsförsörjningsplaner och etableringsplaner. 

 
• Mark- och exploateringsplanen används sedan för att framställa genomförandeplanen 

(definiera projekt inom utvecklingsområden från översiktsplan etc.). Utifrån den utökade (MEXP 
+Genomförandeplan) Genomförandeplanen kan sedan markbehovet inom varje projekt eller 
område definieras utifrån behovet av att köpa eller sälja fastigheter. 
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 Transaktionsprocessen 
Processen nedan är en närbild på den transaktionsprocess som pågår parallellt med den övriga 
samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Processen syfte är att visa på uppdelningen av politiker (kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelse respektive samhällsbyggnadsnämnd) och tjänstemannaorganisationen 
(Kommunledningskontoret respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen). 
 
Processen visar hur kommunen kan gå tillväga från det att en Mark -och exploateringsplan är beslutad 
till att en beställning utförs. 
 

 
 
Huvudsakliga faktorer i transaktionsprocessen beskrivs nedan. 
 
Krav för att processen ska kunna fungera med rätt förutsättningar: 

• Av KF beslutad MEXplan som pekar ut områden (program) för framtida exploatering 
baserat på ÖP, FÖP, LFP, BFP 

 
• Av KF beslutad övergripande policy för köp/sälj av fastigheter (kan ingå i en 

fastighetspolicy eller vara ett separat dokument), bör innehålla, mandat, process, krav, 
definitioner, leveranser och beslutsmoment 

  
• Huvudsaklig ansvarsfördelning i processen: 

• Strategisk nivå: KLK leder arbetet med att fastställa att beställningar som görs mot 
SBF är i enlighet med kommunens övergripande mål, policy, planer etc. 

• Taktisk nivå: SBF arbetar fram utförande som definieras i ett beställningsunderlag och 
gör en bedömning avseende sin kapacitet att utföra  

• Operativ nivå: Verkställande av planerna som utförs av SBF baserat på beställning 
från KLK 
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 Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen syfte är att förtydliga processen där en förfrågan eller ett prospekt bearbetas enlig 
processen nedan för att säkerställa korrekt hantering. Processen endan visar på två spår; Ett köp- och 
ett säljspår med vidare nivåer avseende om förfrågan eller prospektet är i enlighet med 
översiktsplanen. Vidare säkerställer processen att rätt beslut tas avseende verkställande. I vissa fall där 
fastigheten som avses är av strategisk karaktär utanför en befintlig beställning, krävs beslut av 
kommunfullmäktige (eller kommunstyrelsen genom delegation) då det klassas som en principiell fråga. 
 
Likadant testas förfrågan mot befintliga beställning som utförts i processen innan. Om objektet inte 
ingår i en beställning krävs ett beslut av kommunstyrelsen och eventuellt planeras köpet in som en 
framtida investering genom en investeringsplan. 
 
Processen syftar till att skapa en flexibilitet avseende källa på förfrågan, dvs om det dyker upp 
prospekt som är av intresse för kommunen men som inte har bearbetats i någon plan eller beställning, 
så finns fortfarande möjligheten att hantera prospektet i enlighet med denna process. 
 

 
Huvudsakliga frågor att beakta i processen; 

• Är förfrågan/prospektet inarbetat i något område identifierat i Öpn? I enlighet med 
Genomförandeplanen. 

• Är fastigheten av strategisk karaktär? 
• Är förfrågan/prospektet innan för en beställning från KS/KLK? 
• Är förfrågan inom mandat för verksamheten att verkställa köp eller sälj? 
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 Principer 

 Organisatorisk ansvarsfördelning 
Tabellen nedan visar ett förslag på övergripande gränsdragningar gällande köp och sälj av fastigheter. 
 

Kommunfullmäktige • tar beslut om planer, policy, riktlinjer etc. 
 

• tar beslut om frågor av principiell karaktär; ex sälja strategiska 
fastigheter som inte ingår i något program identifierat genom 
ÖP. Detta delegeras i vissa fall till KS. 

Kommunstyrelsen • ansvarar för att säkerställa kommunövergripande planer, 
policy, riktlinjer, ramar etc. 
 

• tar beslut om investeringar i fastigheter som ska behandlas i 
en investeringsplan 

Samhällsbyggnadsnämnden • beslutar om vilka förslag på beställningar för nämndens 
förvaltning, som ska föreslås för beslut hos Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret • ansvarar för strategisk samhällsplanering inklusive strategisk 
markförsörjning 

 
• bereder beställningar inom vilka verkställande parter (SBF) får 

fritt agera avseende sälja/köpa fastigheter 
 
• ansvarar för att säkerställa att samtliga transaktioner i 

genomgår en bedömning avseende fastigheternas värde för 
kommunen som helhet 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

• bereder förslag till beställningar som baserar på identifierade 
markbehov utifrån styrande planer 

 

• planerar och utför transaktioner med självständigt agerande 
utifrån; inom beställningens omfattning, beslut transaktion av 
enskilda fastigheter utanför ramar om kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige 

 
Avseende Samhällsbyggnadsnämndens yttranden innan beslut så bör Samhällsbyggnadsnämndens 
insikter beaktas. Detta gäller t.ex. insikter om vilka fastigheter som direkt berörs av olika projekt utifrån 
samtliga samhällsplaneringsaspekter. 
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 Process och beslut 
Hela denna process sker innan exploatörer bjuds in för förfrågan om markanvisning eller liknande. 
Detta för att kommunen ska ha en tydlig bild för sig vad de ska sälja/köpa för exploatering innan 
förslagen kommer in. 
 
Krav: 

• Av KF beslutad MEXplan som pekar ut områden (program) för framtida exploatering baserat på 
ÖP, FÖP, LFP, BFP 

• Av KF beslutad övergripande policy för köp/sälj av fastigheter (kan ingå i en fastighetspolicy 
eller vara ett separat dokument), bör innehålla, mandat, process, krav, definitioner, leveranser 
och beslutsmoment 

 
Förfrågan som inkommer parallellt med denna process behandlas i enlighet med 
förprövningsprocessen för att pröva förhållning mot kommunens mål, krav och planer. Om 
förprövningen godkänns kan ett sälj eller köp initieras. Här blir det då inte en beställning från KLK utan 
istället hanteras det beroende på omfattning;  
 

• Om köpeskillingen ligger inom gränsvärden kan SBF verkställa utan beslut från KS 
• Om köpeskillingen överstiger gränsvärden, krävs beslut från KS eller KLK beroende på 

omfattning 
 

Syftet med denna parallella process är att behålla en viss flexibilitet men ändå beakta korrekt 
förhållning avseende delegation, ansvarsområden och mandat. 
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 Angränsande aspekter  
 
För att processerna ovan ska fungera som tänkt och ha rätt förutsättningar krävs ett antal ändringar 
avseende organisation och styrande dokument.  
 

• Mark- och exploateringsplan som verktyg för att fastställa brutto markbehov  
o Som ett resultat av Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan, Lokalförsörjningsplan, 

Bostadsförsörjningsplan, Etableringsplan etc. 
o Netto markbehov identifieras i samband med genomförandeplan 

 

• Markompetens inom Kommunledningskontoret för att säkerställa fullgod organisation och rätt 
kompetenser 

o Ex genom markstrateg  
 

• Fastighetspolicy (eller liknande) som tydlig visar på gränsdragning mellan 
tjänstemannaorganisationen och politisk organisation samt mellan enheter inom 
tjänstemannaorganisationen; 

o KF/KS/SBN,  
o KLK/SBF,  
o KS/KLK,  
o SBF/SBN  

• I stort ska fastighetspolicyn fastställa principerna, processer och organisatorisk fördelning 
(exempelvis som de föreslagna i kapitlen ovan) 
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Handläggare 

Plan- och exploateringschef Stefan Björling 
Telefon 0522-69 61 32 
Stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen angående redovisning av 

kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören om 

kommunens förvärv och försäljning av mark 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 
kommunstyrelsen angående kommunens förvärv och försäljning av mark.  
I förslaget som tagits fram föreslås att en plan tas fram över kommunens långsiktiga 
markbehov en så kallad markplan samt att ansvaret för beslut om försäljning av mark 
överförs till kommunstyrelsen. Det har tagits fram en utredning som visar på brister i 
bland annat gränsdragning mellan politik och tjänstepersoner, oklarhet i processen 
avseende köp/sälj samt att kompetens saknas hos kommunledningskontoret.  
  
Det finns idag ett antal strategiska dokument så som till exempel översiktsplan, 
samhällsbyggnadsstrategi och genomförandeplan som visar i vilken riktning kommunen 
ska utvecklas. I förslaget föreslås att ytterligare ett dokument ska tas fram i en så kallad 
markplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill påpeka att ett sådant dokument kan få en 
del oönskade konsekvenser. Ett sådant dokument försämrar enligt vår mening 
kommunens förhandlingsmöjligheter och skapar ”onödiga” förväntningsvärden vid 
framtida förhandlingar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser också att det är olämpligt att ansvaret för köp och 
försäljningar delas mellan förvaltningarna då det riskerar att leda till nya 
gränsdragningsproblem. 
 
Utifrån detta önskar Samhällsbyggnadsförvaltningen avslå förslaget till förändringar. 
Istället bör det utvecklas en tydlighet och transparens mellan kommunledningskontoret 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen där frågor av samhällsutvecklingskaraktär löpande 
diskuteras och där de redan befintliga strategiska dokumenten utgör grunden för hur 
bästa resultat för kommunen som helhet diskuteras.  
 
Om kommunstyrelsen ändå önskar genomföra dessa förändringar vill vi från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen peka på en del frågor att ta särskild hänsyn till. Dessa 
framgår i ärendebeskrivningen.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 71 
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Slutrapport av NOREM angående principer avseende förvärv och försäljning av mark i 
Uddevalla kommun Remiss från kommunstyrelsen, inkommen 2021-04-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att skicka tjänsteskrivelsen som svar på remissen 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 
kommunstyrelsen angående kommunens förvärv och försäljning av mark. Syftet är att 
utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar gällande förtydligande av 
kommunens förvärv och försäljning av mark. 
  
I förslaget som tagits fram föreslås att en plan tas fram över kommunens långsiktiga 
markbehov en så kallad markplan samt att ansvaret för beslut om försäljning av mark 
överförs till kommunstyrelsen. Det har tagits fram en utredning som visar på brister i 
bland annat gränsdragning mellan politik och tjänstepersoner, oklarhet i processen 
avseende köp/sälj samt att kompetens saknas hos kommunledningskontoret.  
 
Det finns idag ett antal strategiska dokument så som till exempel översiktsplan, 
samhällsbyggnadsstrategi och genomförandeplan som visar i vilken riktning kommunen 
ska utvecklas. I förslaget föreslås att ytterligare ett dokument ska tas fram i en så kallad 
markplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill påpeka att ett sådant dokument kan få en 
del oönskade konsekvenser. Ett sådant dokument försämrar enligt vår mening 
kommunens förhandlingsmöjligheter och skapar ”onödiga” förväntningsvärden vid 
framtida förhandlingar. 
 
Problemen med oklarheterna i processerna kan enligt vår mening åtgärdas genom att 
skapa tydliga och transparenta kanaler mellan kommunledningskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen där löpande diskussioner kan föras om hur vi 
gemensamt jobbar för att uppnå bästa resultat och uppnår de strategiska dokumentens 
målsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar kontinuerligt aktuella, 
intressanta och pågående försäljningar som kommer ut på marknaden. Det sker med 
långsiktighet samt som en del i kommande och pågående detaljplanearbeten. Att föra 
fördjupade diskussioner tillsammans med kommunledningskontoret i dessa frågor är 
något vi gärna skulle se mer av.   
 
Utredningen som tagits fram visar på brister i markkompetens hos 
kommunledningskontoret.  På Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och 
exploateringsenhet jobbar cirka 10 personer som har hög kompentens i fastighetsjuridik 
och har stor erfarenhet av att förhandla samt skriva avtal gällande köp och försäljning.  
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Att dela på ansvaret för köp och försäljningar delas mellan förvaltningarna riskerar att 
leda till otydligheter, framför allt i bedömningen av var och i vilken omfattning de olika 
förvaltningarna ska bära ansvaret för det aktuella köpet eller försäljningen.   
 
Försäljning av mark innefattar alltifrån mindre fastighetsregleringar till befintliga 
fastigheter, friköp av tomträtter, småhustomter, verksamhetsmark och större 
markområden för byggnation av flerfamiljshus etc. En del av dessa försäljningar som 
inte är av strategisk betydelse regleras genom en delegationsordning från 
Samhällsbyggnadsnämnden. Till exempel sålde Samhällsbyggnadsförvaltningen 64 
småhustomter på Sundsstrand 2018-2020.  
 
Att kommunstyrelsen fattar det formella beslutet av köp eller försäljning av strategisk 
mark är inte något bekymmer om den politiska ledningen så önskar. Men vi anser att 
gränsdragningen för vilka frågor detta skulle kunna vara är outredd.  
 
Viktigt är också att säga att kommunen äger mark av flera olika skäl. Det kan handla om 
mark för offentlig verksamhet till exempel skola och vård, infrastruktur, rekreation, 
framtida exploateringar för bostadsbyggnation och verksamhetsmark. Stora delar av 
Samhällsbyggandsförvaltningen arbetar med att förvalta och förädla kommunens mark 
så som fastighetsförvaltning, trafik, projekt, plan och mex. Det är av stor vikt att 
samarbete mellan berörda enheter på Samhällsbyggnadsförvaltningen kvarstår på 
samma förvaltning och är transparent. Många parametrar i både en förvärvsdiskussion 
likväl som i en försäljningsdiskussion är färskvara och det är av stor vikt att de 
tjänstepersoner som arbetar med dessa frågor håller sig uppdaterade och får information 
från enheter med liknande arbetsuppgifter. Att sprida ut detta på olika förvaltningar 
riskerar att skapa otydligheter gällande ansvar. 
 
Kommunen äger också mark för att säkra tillgången av en markreserv för framtiden 
samt även att kunna ha bytesmark. Ett stort markinnehav och planmonopol är ett 
mycket viktigt styrmedel i samhällsbyggnadsprocessen. Vid till exempel planläggning 
av kommunal mark kan kommunen genom sitt markägande tillgodose att vi styr den 
utveckling kommunen vill uppnå genom dels reglering av detaljplan och det som inte 
går att reglera genom plan- och bygglagen kan regleras vid försäljning för att uppnå 
syftet med en god bebyggd miljö.  
 
Vid försäljning av mark ska det bland annat ske med hänsyn till EU:s statsstödsregler 
och kommunallagens förbud att gynna enskild. Hur detta regleras vid försäljning har 
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet både kunskap och 
erfarenhet av.   
 
Med bakgrund av ovanstående avråder Samhällsbyggnadsförvaltningen ett antagande av 
förslaget. Vi förespråkar istället en ökad transparens och dialog mellan 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen rörande strategiska 
markförvärv och försäljning i syfte att uppnå de strategiska dokumentens mål.  
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Om kommunstyrelsen trots detta önskar gå vidare i enlighet med förslaget vill vi trycka 
på en del viktiga parametrar att ta ställning till:  
 

 Gränsdragningen. Vilka beslut av köp och eller försäljning av mark är det som 
ska ingå i kommunledningskontorets ansvar? Vem rapporterar till vem när 
förfrågningar om köp eller försäljning av mark kommer in? Vart vänder sig 
kunden? Exploateringschefen sitter idag på samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
kommunledningskontoret. Ska detta förändras? Det blir också en balansgång att 
politiskt, internt och externt klargöra rollfördelningen så inte kommunen 
framstår som svårarbetad.  

 Genomförandet. Vem ska utföra arbetet med köp och försäljning av mark rent 
praktiskt? Är det samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och 
exploateringspersonal, eller ska det ske på kommunledningskontoret? En risk 
med att flytta ansvaret är att rollen som mark- och exploaterings ingenjör på 
samhällsbyggnadsförvaltningen urvattnas.  

 Transparens. Kommunledningskontoret behöver säkerställa tydliga kanaler med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Mark och exploateringspersonalen är inte bara 
vana att utföra köp och försäljning av mark. De har också koll på arrenden, 
tomträttsupplåtelser, detaljplanering och är involverade i diskussioner om 
framtida exploateringar. Denna helhetssyn behöver tas om hand så inte saker 
faller mellan stolarna.  

 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Stefan Björling 
Förvaltningschef Plan och exploateringschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss från kommunstyrelsen angående redovisning av
kommunfullmäktiges uppdrag till kommundirektören om
kommunens förvärv och försäljning av mark
Sommonfottning

Samhällsbyggnadsftirvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från
kommunstyrelsen angående kommunens ftirvärv och ftirsäljning av mark.
I ftirslaget som tagits fram ftireslås att en plan tas fram över kommunens långsiktiga
markbehov en så kallad markplan samt att ansvaret ftir beslut om ftirsäljning av mark
överftirs till kommunstyrelsen. Det har tagits fram en utredning som visar på brister i
bland awnt gränsdragning mellan politik och tjänstepersoner, oklarhet i processen
avseende köp/sälj samt att kompetens saknas hos kommunledningskontoret.

Det finns idag ett antal strategiska dokument så som till exempel översiktsplan,
samhallsbyggnadsstrategi och genomftirandeplan som visar i vilken riktning kommunen
ska utvecklas. I ftirslaget ftireslås att ytterligare ett dokument ska tas fram i en så kallad
markplan. Samhällsbyggnadsftirvaltningen vill påpeka att ett sådant dokument kan fa en
del oönskade konsekvenser. Ett sådant dokument försämrar enligt vår mening
kommunens ftirhandlingsmöjligheter och skapar "onödiga" ftirväntningsvåirden vid
framtida ftirhandlingar.

Samhällsbyggnadsfiirvaltningen anser också att det tir oliimpligt att ansvaret ftir köp och
ftrsäljningar delas mellan ftirvaltningarna då det riskerar att leda till nya
gränsdragning sproblem.

Utifrån detta önskar Samhällsbyggnadsftirvaltningen avslå ftirslaget till ftiråindringar.
Istället bör det utvecklas en tydlighet och transparens mellan kommunledningskontoret
och Samhällsbyggnadsftirvaltningen där frågor av samhällsutvecklingskaraktiir löpande
diskuteras och där de redan befintliga strategiska dokumenten utgör grunden ftir hur
bästa resultat ftir kommunen som helhet diskuteras.

Om kommunstyrelsen ändå önskar genomfiira dessa ftiråindringar vill vi från
Samhällsbyggnadsftirvaltningen peka på en del frågor att ta stirskild hänsyn till. Dessa
framgår i åirendebeskrivningen.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 202 1 - 1 0-07
Kommunstyrelsen protokollsut drag 2021 -03 -3 1 $ 7 1

Slutrapport av NOREM angående principer avseende ftirvärv och ftirsäljning av mark i
Uddevalla kommun Remiss från kommunstyrelsen, inkommen 2021 -04-06
Kommunfullmäktiges protokoll 2020 -09 -09 $ 1 73
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Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2021/00158  

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommundirektören om kommunens förvärv och försäljning av 
mark 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-09 att uppdra åt kommundirektören att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv 
och försäljning av mark.  
  
Under hösten 2020 genomförde företaget Nordic Real Estate Management (NOREM) 
på kommundirektörens uppdrag en utredning som redovisas i rapporten ansvarsmässiga 
och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark i Uddevalla 
kommun. 
  
Utredningen visar på ett antal huvudsakliga punkter som identifierats som 
fokusområden, bl.a. att det saknas en helhetsbild (plan) över kommunens långsiktiga 
markbehov och klarhet i process och ansvarsfördelning avseende köp/sälj.  
Det saknas övergripande struktur och gränsdragning och det saknas markkompetens 
inom kommunledningskontoret.   
Kommundirektören föreslår två åtgärder med anledning av rapporten. Dels att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över 
kommunens långsiktiga markbehov som ska vara styrande för verkställande nämnder 
och förvaltningar. Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av kommunal 
mark överförs till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18. 
Ansvarsmässiga och organisatoriska principer avseende förvärv och försäljning av mark 
i Uddevalla kommun, rapport av Nordic Real Estate Management (NOREM). 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-09 § 178. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller remittera det och finner 
kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 71 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-04-06 
Samhällsbyggnadsnämnden på remiss, sista svarsdag 2021-05-18 
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen samt i Riktlinjer för styrning och 
ledning i Uddevalla kommun gäller följande bestämmelser. 
 
Nämnden har att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan 
och helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. Nämnden arbetar 
kontinuerligt med ständiga förbättringar och utveckling av den egna 
verksamheten. 
 
Organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. 
 
Nämndens verksamhetsområde 
 
§ 1 Allmänna uppgifter 
I samhällsbyggnadsnämndens allmänna uppgifter ingår bland annat att: 
 

- vara förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt 
annan nämnd, 

- ha det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler genom att 
bl.a. vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som 
hyresgäst avseende externt förhyrda lokaler. Dock ej extern förhyrning av 
bostäder där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 
uppgiften inte givits åt annan, 

- uppföra byggnader i den mån uppgiften inte givits åt annan, 
- verkställa förvärv och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med 

tomträtt om inte annat organ ålagts dessa uppgifter, 
- genomföra exploateringen av mark för bostäder och andra verksamheter i 

den mån uppgiften ej åvilar annan, 
- handha ärenden rörande utarrendering, uthyrning och andra upplåtelser av 

fastigheter då uppgifterna inte åvilar annan, 
- fullgöra kommunens ansvar för renhållningsverksamheten, 
- handlägga frågor om upplåtelse av salutorg och allmänna platser, 
- svara för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, 

väghållare och gatumyndighet samt för bidragsgivningen till enskild 
väghållning, 

- svara för den kommunala trafikövervakningen, 
- svara för den kommunala järnvägen, 
- svara för Backamo flygfält, 
- svara för de kommunala småbåtshamnarna, 
- bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, detaljplanläggning, byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som 
är jämförliga med dessa samt ärenden enligt miljöbalken, 
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- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess 
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, 

- att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och 
landskapsmiljö, 

- att handlägga och företräda kommunen vid tillståndsärenden för vindkraft, 
- att övervaka efterlevnaden av all lagstiftning som berör verksamheten och 

med stöd av lagarna meddela föreskrifter och beslut, 
- att samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vilkas arbete 

och intressen berör nämndens verksamhet, 
- att lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
- svara för kommunens ägande och skötsel av tjänstefordon, 
- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, 

andra allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden 
och bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande, 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator 
och vägar, 

- Bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal 
regi. 

 
Därtill skall nämnden ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och 
underlätta ärenden för enskilda. 
 
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens: 
 

- uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste 
kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet, 

- uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter 
som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, dock ej enligt alkohollagen, lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel och tillsyn över tobaksförsäljning enligt 
tobakslagen, 

- uppgifter inom miljö- och naturvårdsplanering, 
- trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnden för vissa 
- trafikfrågor, 
- handlägga ärenden angående ersättning för gatukostnader m.m.  

 
Nämnden har vidare att: 
 

- hantera ärenden enligt §§ 10 - 11 lagen om lägenhetsregister (2006:378), 
- handlägga ärenden med stöd av Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 
- godkänna lantmäteriförrättning. 
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§ 3 Delegering från fullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- antagande, upphävande eller ändring av detaljplan, områdesbestämmelser 
eller fastighetsplan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse, 

- påkalla fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen, 
- påkalla förrättning enligt anläggningslagen, 
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, dock ej för lån till de 

allmännyttiga bostadsföretagen, 
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse 
av tomträtt upp till ett värde av 100 basbelopp samt på kommunens vägnar 
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för 
samma ändamål, 

- för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, 
där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i 
vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens 
vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål, 

- besluta om avgifter för båtplatser i de kommunala småbåtshamnarna. 
 
Överlåten beslutanderätt får inte användas i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. 
 
§ 4 Ärenden som nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad 
att handlägga 
Samhällsbyggnadsnämnden är, enligt kommunallagen 6 kap.7 § förhindrad att 
bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden 
företräder kommunen som part. Nämnden får inte heller utöva i lag eller annan 
författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 
Dessa ärenden ska i stället avgöras av kommunstyrelsen. 
 
§ 5 Förvaltningsorganisation 
Samhällsbyggnadsnämnden biträds av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa 
frågor. Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i 
Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun gäller följande 
bestämmelser. 
 
Organisation 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare. 
 
Nämndens verksamhetsområde 
 
§ 1 Styr- och ledningsfunktionen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. 
Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
företag som avses i kommunallagen kap 10 § 2-4 och sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 
 
 
§ 2 Styrfunktionen 
Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den 
gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett 
optimalt resursutnyttjande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med ständiga 
förbättringar och utveckling av den egna verksamheten. 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bland annat 
 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas på ett effektivt sätt, 

- utvecklingen av den representativa demokratin och former för 
medborgarinflytande, 

- samordning av integrationsarbete och folkhälsoarbete, 
- personalpolitiken, 
- ansvara för kommunens riskhantering, 
- samordna kommunens säkerhetsarbete, 
- ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun, 
- tillse att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige från samtliga 

nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är, 

- ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och 
förvaltningscheferna, 

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

- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och 
för varje mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

 
§ 3 Ledningsfunktionen 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls, att årligen ta fram och fastställa en plan över 
kommunens markbehov (markplan) samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas, 

- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- miljöledningssystemet EMAS, 
- informationsverksamheten, ansvara för varumärket Uddevalla kommun 

samt övergripande marknadsföring av kommunen, 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
- arbetet med att effektivisera administrationen, 
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa 
 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen, 

- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 
hälso- och sjukvård, 

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och 

fritidsverksamhet i kommunen, 
- socialtjänsten och omsorgsverksamheten och verka för att mål i berörd 

lagstiftning kan uppfyllas, 
- det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen så att detta bedrivs i 

enlighet med gällande lagstiftning. 
 
§ 4 Ekonomisk förvaltning 
Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på betryggande 
säkerhet och tillräckligt god avkastning kan tillgodoses. 
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer i ”Finanspolicy för Uddevalla 
kommunkoncern”, Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i 
Uddevalla kommun” samt ”Riktlinjer för pensionsåtaganden”. Kommunstyrelsen 
har att tillse att dessa riktlinjer efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bland annat att 
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- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 

detta inte ankommer på annan nämnd, 
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samråd med berörd nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av annan nämnd, 
- enligt kommunfullmäktiges ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla 

kommun” och ”Riktlinjer med regler för kontroll (attest) av ekonomiska 
transaktioner i Uddevalla kommun” tillse att det finns en god intern 
kontroll inom hela kommunen, 

- enligt kommunfullmäktiges ”Upphandlings- och inköpspolicy för 
Uddevalla 

- kommun” svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och 
tjänster och inom egna verksamhetsområdet, samt 

- svara för samtliga upphandlingar när det gäller avtal om hyra, service och 
leasing av all typ av lös egendom. 

 
§ 5 Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen är kommunens företrädare som arbetsgivare och anställer 
personal och skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare med de undantag varom fullmäktige särskilt 
beslutat och har därvid bl.a. att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde, 

- besluta om stridsåtgärd, 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra 

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och i anslutning härtill 
utfärda föreskrifter och allmänna råd, 

- handha personalpolitiska frågor som är kommungemensamma eller eljest 
enligt 

- kommunstyrelsens bedömande är sådana att de skall avgöras av styrelsen i 
egenskap av central personalmyndighet. 

 
Kommunstyrelsen åligger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare. 
 
§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och patientnämnd. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor 
i de delar som gäller: 
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- att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen, 
- att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder, 
- enskildas skyldigheter. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen och tillhörande 
förordning för kommunens skydd och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de 
kommunala bolagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om yttranden enligt lagen om kameraövervakning 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
Arkivlagen och arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som 
kommunal lantmäterimyndighet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 
kommunallagen 6 kap. 7§ är förhindrad att handlägga. 
(Samhällsbyggnadsnämnden får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter 
för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen som part. Nämnden 
får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 
verksamhet som nämnden själv bedriver.) 
 
§ 7 Särskilda uppgifter 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för 
 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 

- vad som i lag sägs om socialnämnd rörande försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet, 

- översiktlig planering av användning av mark och vatten, 
- arbetet med framtagande av långsiktig samhällsbyggnadsstrategi med 

tillhörande verksamhetsplan, 
- vatten- och avloppsnätsverksamheten, 
- alla kommunens ansökningar om anordnande av 

yrkeshögskoleutbildningar (YH), att teckna avtal med ansvarig myndighet 
samt att hos barn- och utbildningsnämnden beställa utförande av 
yrkeshögskoleutbildningar,  

- kommunens centrala informationsverksamhet, 
- initiera översyn av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

regelbestånd, 
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- utformningen av fullmäktiges handlingar, 
- information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten, 
- att styrelsens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i 

arkivlagen, 
- bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda 

organisationer, 
- uppgiften som IT-myndighet och sådana frågor enligt fastställda IT-

strategier, 
- ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen, 
- kommunens televäxel och därtill hörande frågor, 
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits 

åt annan nämnd, 
- budget/skuld rådgivning, 
- samordnande ansvar för kommunens mottagande och etablering av vissa 

nyanlända invandrare, 
- bostadsförsörjning, 
- övergripande transportinfrastruktur, 
- kollektivtrafik, samt 
- lokalförsörjningsplan. 

 
 
§ 8 Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 
 

- vid behov verkställa upplåning inom den låneram och de riktlinjer som 
fullmäktige beslutat, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige, 

- tillvarata kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra 
liknande sammanträden i de bolag, stiftelser, föreningar och andra 
organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i samt utse ombud att representera kommunen, 

- omprövning av tidplaner för åtgärder inom av fullmäktige fastställd 
verksamhetsplan för samhällsbyggnad, 

- planbesked, 
- markanvisning, 
- köp och försäljning av fastighet eller fastighetsdel upp till ett värde av 100 

basbelopp.  
  
Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe regleras i 
kommunstyrelsens delegationsordning eller i särskilda beslut. 
 
§ 9 Ordföranden 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Henrik Sundström <henrik.sundstrom@uddevalla.se>  
Skickat: den 6 september 2021 14:59 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
/Henrik Sundström  
0701-657125 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr KS 2021/00488  

Avsägelse från Henrik Sundström (M) för uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Henrik Sundström (M) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget 
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har att behandla 
avsägelsen och förrätta fyllnadsval. 
 
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.  
 
Gösta Dahlberg (M) informerar om att Moderaterna avser att återkomma med en 
nominering av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden vid ett senare tillfälle. 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-09-06 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet, 
 
att godkänna avsägelsen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-09-13 
Elving Andersson (C), Anya Wrigman (V), Sonny Persson (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-13 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-09-14 
Henrik Sundström 
Kommunledningskontoret, löneavdelningen 
Kommunledningskontoret, avdelningen för juridik och administration 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Ber att få bli entledigad från mitt uppdrag som lekmannarevisor p.g,a. ohälsa.

Kurt Hansson {
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2021-10-05 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 anmälningsärendena till handlingarna 
 
fritidsförvaltningen under hösten 2021 gör en ansökan till Hälsopolitiska rådet i syfte att 
utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet inriktad på fysisk aktivitet i 
anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Med detta anser kultur och 
fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 
 
315133  
2021-10-11 Protokoll extra bolagsstämma per capsulam från Västvatten AB 
 
315415 
Delårsrapport 2021, revisorernas bedömning, protokollsutdrag från direktionen samt 
beslutad förbundsordning från Tolkförmedling Väst. 
 
 
2020/633 
Ett medborgarförslag inkom från Charlotte Andersson och Malin Elbing om återbruk av 
säsongsväxter. I förslaget föreslås att i stället för att slänga lökväxter och perenner som 
plockas upp på hösten, spara dem till nästkommande säsong. Idag sparar förvaltningen 
alla perenner från vår, sommar och höstplanteringar. Perennerna planteras ut i 
kommunens rabatter eller sparas på ett jordupplag där förvaltningen har en jordbädd just 
för återbruk av perenner till senare plantering. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat.  
 
2021/183  
Kristoffer Rydholm föreslår i ett meborgarförslag att det behövs övergångsställen vid 
korsningen Packhusgatan och Parkgatan. Korsningen ligger invid en lekplats och det 
behövs ett säkert sätt att komma över vägen. För att underlätta framkomligheten för 
oskyddade trafikanter att korsa Parkgatan finns sammanlagt två övergångsställen att 
nyttja. Båda övergångsställena är försedda med mittrefug. I korsningen 
Packhusgatan/Parkgatan finns ett övergångsställe för passage över Parkgatan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns behov av att anlägga 
fler övergångsställen i korsningen Packhusgatan/Parkgatan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att avslå medborgarförslaget.  
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2020/781  
I sitt medborgarförslag önskar Marcus Bengtsson att kommunen både asfalterar och 
belyser en grusväg mellan Banjovägen och övre Unneröds villaområde. Han skriver att 
det är många ungdomar som cyklar till Västerskolan denna väg. Förvaltningen har gjort 
en bedömning att det inte blir ekonomiskt försvarbart att asfaltera och belysa denna 
genväg och hänvisar i stället till de alternativa vägarna som finns i närheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till en 
alternativ gång- och cykelväg.  
 
 
2021/211 
I sitt medborgarförslag föreslår Mia Stenman en dusch på lekplatsen vid gamla badhuset 
samt en kiosk som allmänheten kunde få hyra under sommaren och helger. Föreslagen 
plats ligger invid översvämningsskyddsprojektets område som kommer att utvecklas i 
takt med att planerna fastslås. Förvaltningen bedömer därför att sommardusch på 
platsen inte bör uppföras. Förvaltningen har heller inte några planer på att bygga upp en 
kiosk för uthyrning till allmänheten. På somrarna finns det möjlighet att köpa kaffe, läsk 
och glass i Turistcenter som ligger i direkt anslutning till parken. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgförslaget. 
 
 
2021/182 
 Förslagsställaren skriver att det behövs övergångsställen vid korsningen Packhusgatan och 
Tjärhovsgatan. Korsningen är närliggande till både gymnasieskola och affärer där många 
äldre handlar och därför behövs det ett säkert sätt att komma över vägen.  
Trafikmängder och fordonshastigheter på platsen är låga. Det finns goda förutsättningar för 
gående, inkl. äldre och gymnasieskoleelever, att ta sig över korsningen på ett trafiksäkert 
sätt utan hjälp av ett eller flera övergångsställen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att avslå medborgarförslaget. 
 
2020/577 
Förslagsställaren vill i sitt medborgarförslag lyfta fram en hängbok som står intill 
Tureborgsbron, genom att belysa trädet underifrån samt märka trädet med ursprung, årtal 
och andra fakta. Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen anordnar en ceremoni som 
kan knytas ihop med (läse-)bokensdag, nyutkomna böcker så att biblioteket involveras. 
Andra förslag från förslagsställaren är någon som berättar om träd, tipspromenader, gissa 
antal löv i burk med mera möjliga aktiviteter. Samhällbyggnadsförvaltningen har varit på 
plats för att ta ställning till belysningsdelen i förslaget. Bedömningen är att trädets yviga 
lövgrenar hänger så att de nästan når marken, vilket gör att ljuset vid belysning underifrån 
med markspottar försvinner in i löven, med liten till ingen effekt. Samråd har skett med 
kultur och fritidsförvaltningen om förslagen till ceremoni och att anordna aktiviteter vid 
hängboken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunala rådet för äldres protokoll 2021-10-12, gemensamt råd 
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Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2021-10-12, 
gemensamt råd 
 
2021/309  
Gustav Ros har inkommit med medborgarförslag om att kommunen ska avsluta sitt 
deltagande i Fairtrade City, avsluta samtliga tjänstemannauppdrag kopplade till Fairtrade 
City samt anta som policy att inte upphandla Fairtrade-märkta produkter. Förslaget 
motiveras av dels den årliga certifieringskostnaden om 15 tkr och dels den högre kostnaden 
för Fairtrade-märkta produkter. Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-
produkter och icke rättvisemärkta produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas 
skillnaden vara 10-15 kronor kilo. Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 
kilo Fairtrade-märkt kaffe. Uddevalla kommun är sedan 2010 en s.k. Fairtrade City efter 
beslut av kommunfullmäktige. Fairtrade City är en diplomering av kommuner som 
engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Att delta 
i Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med kommunens 
miljömål. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunledningskontoret att se över och 
redovisa vilka alternativ till medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för kommunen att 
stödja rättvis och etisk handel, och att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2021/110  
Malin Göthberg inkom i februari 2021 med medborgarförslag om att kommunen bör införa 
”huskurage”. Förslaget motiveras bl.a. av att det är viktigt att kommunen agerar och visar 
att våld i nära relation är någonting det jobbas aktivt med att motverka. Huskurage är en 
ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge 
grannar verktyg att agera. Kommunfullmäktige behandlade en motion om införande av 
huskurage i november 2019. Motionen bifölls inte. I kommunledningskontorets 
beslutsunderlag framgick bl.a. att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt stor 
arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring denna. 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret med anledning av den 
redan tidigare besvarade motionen om Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att 
motionen och inkomna remissvar skulle överlämnas till kommunens brottsförebyggande råd 
för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a. information om 
brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i hemmiljö och för grannsamverkan, att senast 
2021-12-15 få svar på hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet utifrån det 
brottsförebyggande rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad, samt att därmed 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
2020/569 
Ulf G Eriksson inkom i september 2020 med medborgarförslag om att Uddevalla 
kommun ska inrätta ett naturpris och att priset ska delas ut en gång per år till någon som 
gjort naturen i Uddevalla en stor tjänst. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunen delar årligen ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, 
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demokratipris och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också 
med andra aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser 
är förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att värdet av 
respektive pris urholkas, liksom intresset för att nominera pristagare.   
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget om att inrätta ett naturpris,  
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om kriterier för hur pristagaren ska 
utses samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vem/vilka som ska få 
Uddevalla kommuns naturpris samt  att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se 
över kommunens priser och deras inriktning för att se om man skulle kunna samla 
priserna till färre priser med en mer allmän inriktning typ ”gjort en lovvärd insats för 
Uddevalla kommun och dess invånare”. 
 
2020/800 
Liam Rognli har inkommit med medborgarförslag om belysning på gång- och 
cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Då ärenden om belysning längs kommunala 
gång- och cykelvägar vanligen ankommer på samhällsbyggnadsnämnden har ärendet 
remitterats dit. Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissyttrande att den arbetar 
för att öka tillgängligheten och tryggheten på allmänna platser och gör bedömningen att 
det finns behov av belysning på den cirka 650 meter långa vägsträckan, som i sin 
förlängning leder vidare till bland annat skolorna på Norgården och Källdal.  
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget under förutsättning att statlig 
medfinansiering beviljas eller att samhällsbyggnadsnämnden på annat sätt finansierar 
åtgärden. 
  
2021/456 
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra de spannmålssilos som finns i 
Uddevalla hamn till en ”slottsliknande siluett”. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Enligt uppgift från Uddevalla Hamnterminal AB 
ägs silokomplexen av två olika privata aktörer. Varken Uddevalla kommun eller 
hamnbolaget har därför möjlighet att företa någon utsmyckning av byggnaderna. 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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Medborgarförslagets ärende: 
Cykelbana till Lillesjöindustriområde 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Det saknas gång och cykelbana som går ända fram till Lillesjöindustriområde, den slutar 600m innan 
avtagsvägen till industriområdets in/utfart. Denna sträcka är totalt livsfarlig då den är väldigt 
trafikerad av både bil och tyngre fordon och det finns en stor risk för allvarlig olycka kan inträffa. Jag 
vet att flertalet personer vill både ta cykel eller buss till och från jobbet men avstår just p.ga risken 
att bli påkörd. Jag förutsätter att Uddevalla kommun främjar dels att invånarna åker kollektivt 
färdmedel eller ännu bättre cyklar eller promenerar med hänsyn till friskvård och miljö. Gör som 
många andra städer, utveckla gång/cykelbanor för att främja ovan och för att förhindra att någons liv 
kommer till skada eller ännu värre. Tack på förhand. 
 
Dagens datum: 
2021-10-27 
 
Namn: 
Malin Hansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 oktober 2021 06:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Energilagring 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hög tid att utreda kommunens långsiktiga energiförsörjning med solenergi, vindkraft och 
energilagring. I Uddevalla finns ju energilagringsföretaget Azelio som ligger i framkant och börjar nu 
få kommersiella ordrar. Är det inte läge att inleda ett samarbete mellan Uddevalla energi och Azelio? 
Skulle ju ge positiv reklam för både Uddevalla kommun och Azelio utan att man för den sakens skull 
behöver binda sig i praktiken. 
 
Dagens datum: 
211026 
 
Namn: 
Jörgen Olsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 25 oktober 2021 15:28 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
P-platser 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
 
Saknas P-platser utanför Södertulls äldreboende. 
P-platser finns på andra äldreboende i kommunen, typ Rosenhäll mfl. 
Idag får man antingen gå till P-hus eller korttidsparkering, dyrt och kort P-tid. 
 
Ser fram emot en snabb hantering av ärendet. 
 
Dagens datum: 
211025 
 
Namn: 
Ulf Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Skickat: den 19 oktober 2021 19:52 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag! 
 
Hej! Skickar här mitt medborgarförslag! 
 
Furuhall växer, många familjer med barn är inflyttade! Jag efterlyser en säker gång o cykelbana från 
Infarten på Furuhallsvägen, utmed väg 787, fram till väg 161 vid busshållsplatserna och 
övergångsställena som leder över till affären Rotan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Se bifogade skiss! 

 

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se


Medborgarförslagets ärende: 
Nya Ljungskileskolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Nya Ljungskileskolan 
 
Vad kan vi göra för att få barn och unga att röra på sig, må bättre och lära sig mer? 
I en rapport från Livsmedelsverket går det att läsa följande: “Barn och unga behöver röra på sig minst 
60 minuter varje dag. Men sju av tio ungdomar rör på sig för lite. Både killar och tjejer är 
stillasittande under drygt tio timmar per dag. Det motsvarar cirka 75 procent av hela dagen. 
Stillasittandet ökar med åldern hos både killar och tjejer. Undersökningen visar också att 
ungdomarna är mer fysiskt aktiva under skoltid jämfört med på fritiden. Skillnaden var störst för 
barnen i årskurs 5, där en förklaring kan vara att de är ute och leker på rasterna på ett annat sätt än 
äldre ungdomar.Resultaten är oroande och visar att samhället behöver skapa bättre förutsättningar 
för alla barn och ungdomar att röra på sig mer och minska sitt stillasittande.  
 
Skolan – en viktig arena 
Enligt Livsmedelsverket är de åtgärder som visat sig mest effektiva för att öka den fysiska aktiviteten 
hos barn och ungdomar är skolbaserade. Skolan kan till exempel:  
• Öka antalet idrottstimmar och se till att det finns tillräckligt med omklädningsrum och 
aktivitetsytor. (Inte som på Linneaskolan då ca ⅓ av lektionstiden är förlagd till en “vanlig” lektionssal 
utan möjlighet till ombyte.)    
• Införa regelbundna rörelsepauser som avbrott eller del av undervisningen.  
• Införa organiserade rastaktiviteter där personal eller elever i skolan leder aktiviteterna med särskild 
utrustning och redskap.   
• Se över utomhusmiljön så att det finns tillräckligt med utrymme för aktiva lekar. 
• Skapa förutsättningar för idrottsföreningar att erbjuda fysiska aktiviteter direkt efter skolan. 
 
Medborgarförslag 
Med den bakgrunden och insikten är mitt förslag att “våga” satsa på utemiljön inför bygget av den 
nya Ljungskileskolan.  Jag tänker att det är viktigare än någonsin tidigare att skapa en skolgård som 
ska underlätta och uppmuntra till mer rörelse både på skoltid och fritid. Det ska vara säkra och 
upplysta gång- och cykelvägar, så att eleverna själva kan ta sig till skolan. Lämpliga aktivitetsytor som 
konstgräsplaner, multiarenor, motorik- och koordinationsbanor, lek- och klätterställningar, utegym 
och parkourredskap mm.  
 
Inte bara asfalt, en rökruta och en basketkorg Tänk att kunna erbjuda en attraktiv skolgård även för 
våra högstadieungdomar och lämpliga ytor där idrottslärarna kan undervisa eleverna utomhus. Om 
eleverna rör på sig mer förbättras inte bara deras hälsa utan också deras förmåga att lära sig. Vi får 
med andra ord både gladare och smartare barn!  
 
Detta skulle också kunna bli den naturliga mötesplatsen som vi saknar i Ljungskile. Hit skulle barn, 
ungdomar och vuxna samt föreningar söka sig efter skoltid. Att satsa på en näridrottsplats i närheten 
av skolan ligger helt i linje med vad all forskning visar och det skulle också komma föreningslivet i 
Ljungskile till godo.    
 
Att investera i våra barn och ungdomars hälsa är som sagt lätt att motivera och det är också en säker 
ekonomisk investering som kommer att betalas tillbaka flera gånger om! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 



Joakim Hedlund 
Styrelseledamot i Ljungskilesamhällsförening och lärare i idrott och hälsa på Linnéaskolan 
 
Dagens datum: 
20211018 
 
Namn: 
Joakim Hedlund 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Förebyggande underhåll! 
 
Ditt medborgarförslag: 
Blåkulla/kommunhuset förfaller, skolor förfaller, Walkesborgsbadet har bristande underhåll sedan 
decennier, konstverk förfaller, gator i förfall... 
-Listan kan göras lång på förfall i Uddevalla kommun pga bristande förebyggande underhåll! 
Ett exempel till; Var ett brott på kommunens vattenledning i gatan utanför min fastighet för några år 
sedan. Personal kom från kommunen och skulle stänga av vattnet i gatan, men tyvärr fungerade inte 
flera avstängningar vilket medförde onödig tid och vattenflöde in i fastigheter. 
Själv jobbat i många år inom industrin, främst inom fordonsindustrin, där förebyggande underhåll är 
ett prioriterat område i verksamheten. 
-Föreslår att ni politiker tar ert ansvar och prioriterar det förebyggande underhållet generellt och 
undvika akututryckningar, nyinvesteringar, rivningar av fastigheter mm,  medför stora merkostnader 
och skattehöjningar! 
Det finns sedan många år underhållsprogram/system, där ansvariga inom fastighet/väg och vatten 
mfl. kan föja upp kommunens olika projekt och system. Borde finnas i kommunen redan, men verkar 
inte följas upp? 
Lycka till! 
 
Dagens datum: 
211012 
 
Namn: 
Ulf Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  


och till Melleruds kommun 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 


Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  


Färgelanda kommun 


Lysekils kommun 


Melleruds kommun  


Munkedals kommun  


Orust kommun 


Sotenäs kommun 


Strömstads Kommun 


Tanums kommun 


Uddevalla kommun 


Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-


ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      


Sammanfattning:  


Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-


gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-


lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 


beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 


Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 


Ärende:  


Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-


ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-


ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 


som var den 28 september.  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-


kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 


Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 


i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 


ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 


om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   


Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-


leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-


utsättningar för att fatta beslut i tid. 


Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 


kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 


tidigare även för Melleruds kommun. 







Sof Väst Ekonomi  


Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  


Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-


sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 


från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 


155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  


Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 


med 590 tkr. 


När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-


lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 


framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-


ningsförbundet Väst. 


Samordningsförbundet Väst verksamhet  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-


hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 


att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-


sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 


pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 


Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 


årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 


Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-


parterna i Mellerud.   


Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 


nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 


närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-


das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 


medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 


utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   


Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  


 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 


övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-


munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 


 


Förlag till beslut:  


att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 


stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   


 


att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-


ari 2022 


 







att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 


”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-


går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-


nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


  


 


Uddevalla 12 oktober 2021 


 


Samordningsförbundet Väst:  


 


Kenneth Carlsson    Anders Paulson  


ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  


 


Melleruds kommun:  


 


Morgan E Andersson    Daniel Jensen   


ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 


 


Bilagor: 


1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 


 


2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  


 


3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 


 


4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  


 


 







