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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 11  onsdagen den 22 februari 2023  
  
Ordförande Martin Pettersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 

Dnr KS 324223  

Förslag: Gösta Dahlberg (M) fredagen den 24 februari kl. 09:00. 

 

2.  Vision för Uddevalla kommun  
Dnr KS 2023/00077  

 

3.  Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 
Dnr KS 2023/00078  

 

4.  Revidering av riktlinjer för sponsring 

Dnr KS 2021/00648  
 

5.  Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2023/00085  

 

6.  Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 

Uddevalla Turism AB 
Dnr KS 2023/00086  

 

7.  Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 

nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt kalkyl 

Dnr KS 2022/00498  

 

8.  Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 

Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 

samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2022/00496  

 

9.  Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Dnr KS 2022/00594  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning och 

specifikt ägardirektiv, val av ägarombud m.m. Uddevalla Skolskjuts 

AB 

Dnr KS 2022/00340  

 

11.  Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt samverkansavtal 

med Hemsö Fastighets AB, information reviderad hyreskostnad  

Dnr KS 2021/00445  

 

12.  Utträde ur Fair Trade City, avskaffande av Fairtrade mål samt 

revidering av åtaganden i åtgärdsprogrammet för de regionala 

miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025, 

åtgärd BK5 
Dnr KS 2023/00087  

 

13.  Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2022 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 
Dnr KS 2022/00667  

 

14.  Justering av kommunbidrag 2023 

Dnr KS 2022/00459  
 

15.  Markanvisningsavtal för verksamhetsmark, Berga 2:33 Hogstorps 

industriområde 
Dnr KS 2022/00198  

 

16.  Inbjudan om granskning av översiktsplan för Lysekils kommun 

Dnr KS 2022/00701  
 

17.  Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023/00076  

 

18.  Ansökan om sponsring från GF Kroppskultur för Junicupen 2023 

Dnr KS 2022/00672  
 

19.  Val av ledamöter i Destination Uddevalla samt ersättare i Lane-Ryrs 

hembygdsförening  
Dnr KS 2022/00613  

 

20.  Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 

2023 
Dnr KS 2022/00642  

 

21.  Förlängning av föravtal med Arwidsro angående Parkens förskola och 

trygghetsboende 
Dnr KS 2022/00675  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Energi AB med dotterbolag  
Dnr KS 2023/00096  

 

23.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Omnibus AB med dotterbolag 
Dnr KS 2023/00097  

 

24.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Dnr KS 2023/00099  
 

25.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Turism AB  
Dnr KS 2023/00100  

 

26.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolag  
Dnr KS 2023/00098  

 

27.  Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Utvecklings AB 
Dnr KS 2023/00095  

 

28.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2023 

Dnr KS 2023/00004  

 

29.  Information från kommundirektören samt stadsutvecklingsprojekten 

2023  

Dnr KS 2023/00044  

Malin Krantz,  

Per Bäckström  

30.  Redovisning av delegationsbeslut 2023 
Dnr KS 2023/00002  

 

31.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 

Dnr KS 2023/00003  
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Vision för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer 
kommunfullmäktige Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt strategiskt 
styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla 
kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, 
kommunens företagare och gästande turister. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14  
Vision 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Uddevalla kommuns vision. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 



Uddevalla – en plats för hela livet

En plats

Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör 
ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar 
vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela

Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun. 
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro. 

Livet

Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss. 
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.
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2023-02-14 Dnr KS 2023/00078 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision för Uddevalla kommun, framarbetad av 

samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige.  Den strategiska 

planen innehåller majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för 

mandatperioden och åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort 2023-

2026. 

 

I samband med beslut om Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

anses Plan Integration 2030 och Plan Välfärd 2030 vara väl inarbetade i materialet 

varför dessa kan avslutas. Kommunfullmäktiges uppdrag kopplat till planerna ska 

slutrapporteras enligt gällande rutiner för vårens uppsiktspliktsmöte.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Strategisk plan 2023-2026  

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026  

Vision för Uddevalla kommun   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

 

att avsluta Plan Integration 2030 

 

att avsluta Plan Välfärd 2030 

 

 

 

 

Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder, bolag och stiftelser  

Samtliga avdelningschefer kommunledningskontoret  



Uddevalla – en plats för hela livet

En plats

Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör 
ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar 
vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela

Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun. 
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro. 

Livet

Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss. 
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.



       
 
 Vision: Uddevalla – En plats för hela livet 
  

 Kommunfullmäktiges styrkort 2023–2026 
 

 

Kompassriktningar Prioriterade områden   Indikatorer och uppdrag 

Uddevalla kommun 

 – en kommun att lita på  

 

Trygghet 

 Kommunen ska utreda organisation för ordningsvakter  

 

 Kommunen ska arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen 

Arbetsmiljö  Kommunen ska tillsammans med fackliga parter utreda hur skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler  

Kärnverksamhet 

 Medborgarnas förtroende för kommunens politiker, ska öka (SCB Medborgarundersökning) 

 Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning) 

Uddevalla kommun 

 – ständig utveckling 

 

Företagsklimat  Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras 

Välfärden 

 Kommunen ska skapa en process för markanvisning av trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen  

 Kommunen ska upprätta och anta en ny kostpolicy för kommunens måltidsverksamheter  

Arbetslinje 
 Kommunen ska utvärdera befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt 

vuxenutbildning 

Uddevalla kommun 

 – ekonomisk balans 

 

Energiförsörjning 

 

 Kommunen ska sträva mot att bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt år 2040  

God ekonomisk hushållning 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag                                                                                                              

 Soliditeten ska förbättras                                                                                                   

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                                             
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VISION

UDDEVALLA  
EN PLATS FÖR HELA LIVET

EN PLATS 
Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör ett nav 
med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar vår växande  
kommun för en hållbar framtid. 

FÖR HELA 
Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun.  
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro.  

LIVET 
Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss.  
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.



   STRATEGISK PLAN 2023–2026   3

KOMPASSRIKTNINGAR
Kompassriktningarna kommer från den styrande majoritetens överenskommelse 
för Uddevalla och visar i vilken riktning kommunen ska gå för att nå visionen.

Den styrande majoriteten lägger grunden för ett 
långsiktigt hållbart samarbete där reformer ge-
nomförs både på kort och lång sikt, kommunen 
behöver utveckling, inte bara förvaltning. 

Vi kommer att ta ansvar för hela Uddevalla 
kommun eftersom hela kommunen ska leva, 
vi ska sköta om de områden som är bra och 
utveckla områden som är mindre bra. Vi ska ar-
beta medskapande och med öppenhet gentemot 
kommuninvånare, personal, brukare, företagare 
och föreningsliv. 

Vi har enats om kompassriktningar för ett antal 
politiska områden. Den ömsesidiga ambitionen 
är att den kommunala kärnverksamheten ska 
stärkas och utvecklas. Vi är eniga om att åter-
upprätta tryggheten i kommunen, och se till att 
infrastrukturen är tillräcklig för medborgare och 
företag. Samverkan med såväl näringsliv som 
föreningsliv kommer att fördjupas under man-
datperioden.

Uddevalla kommun   
– en kommun att lita på 
Vi erbjuder en trygg miljö och ett tryggt liv. Vi 
arbetar för att skapa förtroende och tillit genom 
öppenhet och transparens. Vi stärker demokratin 
och engagemanget i kommunen så att vi får ett 
inkluderande samhälle med stor sammanhåll-
ning. I Uddevalla får du ett tryggt och gott liv.

Uddevalla kommun  
– ständig utveckling
Vi erbjuder en positiv samhällsutveckling där 
utbildning, näringsliv, kultur, kommunikationer 
och unik natur prioriteras.  Stads- och lands-
bygdsplanering kommer att ske på ett kom-
munövergripande plan då hela kommunen skall 
ges möjlighet att leva. Du är en del av denna 
växande kommun och tillsammans kommer vi 
att ta oss an framtidens utmaningar.

Uddevalla kommun  
– ekonomisk balans
Vi är ansvarstagande och arbetar med en lång-
siktig och hållbar ekonomi vilket skapar stabili-

tet och ekonomisk tillväxt. Vår utgångspunkt är 
att kommunens invånare kan bidra och behövs 
för samhällsutvecklingen.
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PRIORITERADE OMRÅDEN
Prioriterade finns inom varje kompassriktning och synliggör den styrande 
majoritetens viktigaste vägval under mandatperioden. 

Vi erbjuder en trygg miljö och ett tryggt liv. Vi 
arbetar för att skapa förtroende och tillit genom 
öppenhet och transparens. Vi stärker demokratin 
och engagemanget i kommunen så att vi får ett 
inkluderande samhälle med stor sammanhåll-
ning. I Uddevalla får du ett tryggt och gott liv.

Trygghet 
Vi vill att invånarna ska känna trygghet och välbe-
finnande, att de ska ges förutsättningar och möjlig-
heter till egen handlingskraft. Vi ska öka tillgäng-
ligheten så att invånarna vet vart de ska vända sig, 
vi ska förbättra tillförlitligheten så att invånarna 
vet att det finns hjälp att få när den behövs och 
vi ska öka tilliten för att minska eventuell oro. Vi 
kommer också under mandatperioden att arbeta 
för en trygg närmiljö och trygga bostadsområden. 

Bland annat så kommer vi att: 
•  Utreda organisation för ordningsvakter på ett 

sätt som gör att de ska kunna dela individupp-
gifter med relevanta förvaltningar  

•  Arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrotts-
lighet i organisationen

Arbetsmiljö
Kommunens medarbetare ska ges möjligheter 
till att utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör 
ett helt arbetsliv. Ett arbete med egen försörjning 
är centralt för känslan av självständighet och 
delaktighet. Det är dock inte bara våra vuxna 
medarbetare som behöver få rätt möjligheter, 
våra elever i skolan har också rätt att till samma 
möjligheter och ska erbjudas en väl fungerande 
arbetsmiljö.
 

Bland annat så kommer vi att: 
• Utreda tillsammans med fackliga parter hur 
skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler

Kärnverksamhet
Den ömsesidiga ambitionen är att den kommu-
nala kärnverksamheten ska stärkas och utveck-
las. Vi är eniga om att återupprätta tryggheten 
i kommunen och se till att infrastrukturen är 
tillräcklig för invånare och företag. För att 
lösa olika problem kommer vi att verka för ett 
fördjupat samarbete och samverkan mellan flera 
aktörer såsom näringsliv, föreningsliv, myndig-
heter och andra kommuner.

Uddevalla kommun – ständig utveckling
Vi erbjuder en positiv samhällsutveckling där 
utbildning, näringsliv, kultur, kommunikationer 
och unik natur prioriteras.  Stads- och lands-
bygdsplanering kommer att ske på ett kom-
munövergripande plan då hela kommunen skall 
ges möjlighet att leva. Du är en del av denna 
växande kommun och tillsammans kommer vi 
att ta oss an framtidens utmaningar.

Bättre företagsklimat
Företag och invånare i Uddevalla är två av grun-
derna för utveckling och tillväxt som bidrar till 
välfärden i kommunen. Vi ska skapa förutsätt-
ningar för både små och stora företag då vi anser 
att det är gynnsamt för vår kommun.  

Utveckla välfärden
Vi kommer att ta ansvar för Uddevalla kom-
mun och arbeta medskapande med öppenhet 
gentemot kommuninvånare, personal, brukare, 

Uddevalla är en kommun att lita på
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företagare och föreningsliv. Vi vill använda vår 
gemensamma förmåga till att skapa välfärd, 
förbättra invånarnas levnadsförhållanden, eko-
nomi, säkerhet, skydd, utbildning, äldreomsorg, 
trygghet och så vidare.

Bland annat så kommer vi att: 
•  Skapa en process för markanvisning av trygg-

hetsboenden på strategiska och attraktiva 
platser i kommunen

•  Upprätta och anta en ny kostpolicy för kom-
munens måltidsverksamheter

Arbetslinje
Vi ska ta en kraftsamling för ökad ekonomisk 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad. Arbetslinjen 
innebär att invånarna i första hand ska erbjudas 
arbete eller utbildning i stället för understöd 
eller bidrag om de blivit arbetslösa. 

Arbete och sysselsättning har stor betydelse 
för människors självkänsla och delaktighet i 
samhället. Arbetslinjen kan på många sätt bidra 
till att ge alla bättre villkor och livschanser och 
därmed en bättre välfärd. En kombination av en 
aktiv arbetsmarknad med efterfrågad kompetens 
och ett medvetet strategiskt arbete med arbets-
linjen bidrar till att öka framgången i kommu-
nens välfärdsarbete.

Vi ska verka för att underlätta för lokala företag 
att hitta den relevanta kompetens som efterfrå-
gas. Det kan handla om att förmedla utbildning-
ar för befintlig personal men också att knyta 
samman skola och näringsliv på ett bättre sätt. 
Det gäller därför att både kunna rekrytera och 
behålla rätt kompetens för att säkerställa kvalite-
ten i välfärden. 
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Vi ställer också höga krav på oss då vi vill vara 
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en kreativ 
och dynamisk miljö där kompetens och engage-
mang tas tillvara. Vi kommer därför att erbjuda 
heltidsanställningar som norm och rättighet 
vilket kan vara en förutsättning för att trygga en 
självständig försörjning. Deltidsanställningar 
kommer också att finnas kvar, som en möjlighet. 
men inte som en styrande anställningsform.

Bland annat så kommer vi att: 
•  Utvärdera befintlig nämndsorganisation för 

sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåt-
gärder, gymnasiet samt vuxenutbildning

Uddevalla kommun – ekonomisk balans
Vi är ansvarstagande och arbetar med en lång-
siktig och hållbar ekonomi vilket skapar stabili-
tet och ekonomisk tillväxt. Vår utgångspunkt är 
att kommunens invånare kan bidra och behövs 
för samhällsutvecklingen.

Energiförsörjning
Vi ska verka för att säkra kommuninvånarnas 

tillgång till hållbar energi och elektricitet, oav-
sett olika väderförhållanden som råder. 

Bland annat så kommer vi att: 
•  Sträva mot att bli självförsörjande avseende 

planerbar elektrisk effekt år 2040
  
God ekonomisk hushållning 
För att klara det kommunala uppdraget med 
begränsade resurser och ökad förändringstakt, 
måste kommunen vara nytänkande, arbeta med 
digital teknik och arbetssätt som kan lösa både 
gamla och nya utmaningar. Tillsammans ska vi 
arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart samhälle.

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kom-
mun innebär att kommunen och bolag med mera 
ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta 
nedgångar och kriser i samhällsekonomin och 
arbetet ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda 
verksamheters behov. All verksamhet som kom-
munkoncernen bedriver eller avser att bedriva 
ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt.



   STRATEGISK PLAN 2023–2026   7

KO
M

M
U

N
FU

LL
M

Ä
K

TI
G

ES
 S

TY
RK

O
RT

 
20

23
–2

02
6

   
   

  V
isi

on
: U

dd
ev

al
la

 –
 E

n 
pl

at
s f

ör
 h

el
a 

liv
et

 
 

  V
isi

on
: U

dd
ev

al
la

 –
 E

n 
pl

at
s f

ör
 h

el
a 

liv
et

 
 

  V
isi

on
: U

dd
ev

al
la

 –
 E

n 
pl

at
s f

ör
 h

el
a 

liv
et

 
 

  K
om

m
un

fu
llm

äk
tig

es
 st

yr
ko

rt 
20

23
-2

02
6 

 

 

Ko
m

pa
ss

rik
tn

in
ga

r 
Pr

io
rit

er
ad

e 
om

rå
de

n 
  I

nd
ik

at
or

er
 o

ch
 u

pp
dr

ag
 

Ud
de

va
lla

 k
om

m
un

 
 –

 e
n 

ko
m

m
un

 a
tt 

lit
a 

på
  

 

Tr
yg

gh
et

 

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

ut
re

da
 o

rg
an

isa
tio

n 
fö

r o
rd

ni
ng

sv
ak

te
r p

å 
et

t s
ät

t s
om

 g
ör

 a
tt 

de
 sk

ul
le

 k
un

na
 d

el
a 

in
di

vi
du

pp
gi

fte
r m

ed
 

re
le

va
nt

a 
fö

rv
al

tn
in

ga
r  

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

ar
be

ta
 a

kt
iv

t m
ed

 a
tt 

be
gr

än
sa

 v
äl

fä
rd

sb
ro

tts
lig

he
t i

 o
rg

an
isa

tio
ne

n 

A
rb

et
sm

iljö
 

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

(p
er

so
na

la
vd

el
ni

ng
en

) s
ka

 u
tre

da
 h

ur
 sk

yd
ds

om
bu

de
n 

i v
er

ks
am

he
te

rn
a 

sk
a 

ku
nn

a 
bl

i f
le

r  

Fo
ku

s p
å 

kä
rn

ve
rk

sa
m

he
t 

• 
M

ed
bo

rg
ar

na
s f

ör
tro

en
de

 fö
r k

om
m

un
en

s p
ol

iti
ke

r, 
sk

a 
ök

a 
(S

C
B 

M
ed

bo
rg

a
ru

nd
er

sö
kn

in
g)

 

• 
M

ed
bo

rg
ar

na
s f

ör
tro

en
de

 fö
r a

tt
 k

om
m

un
an

st
äl

ld
a 

up
pl

ev
s a

rb
et

a 
fö

r k
om

m
un

en
s b

äs
ta

, s
ka

 ö
ka

 (S
C

B 
M

ed
bo

rg
ar

un
de

rs
ök

ni
ng

) 

Ud
de

va
lla

 k
om

m
un

 
 –

 s
tä

nd
ig

 u
tv

ec
kl

in
g 

 

Bä
tt

re
 fö

re
ta

gs
kl

im
at

 
• 

Ko
m

m
un

en
s p

la
ce

rin
g 

i S
ve

ns
kt

 N
är

in
gs

liv
s r

an
ki

ng
 sk

a 
fö

rb
ät

tra
s 

Ut
ve

ck
la

 v
äl

fä
rd

en
 

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

i s
am

ve
rk

an
 m

ed
 so

ci
al

nä
m

nd
en

 sk
ap

a 
en

 p
ro

ce
ss

 fö
r m

ar
ka

nv
isn

in
g 

av
 tr

yg
gh

et
sb

oe
nd

en
 p

å 
st

ra
te

gi
sk

a 
oc

h 
at

tra
kt

iv
a 

pl
at

se
r i

 k
om

m
un

en
  

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

ef
te

r s
am

ve
rk

an
 m

ed
 b

er
ör

da
 n

ä
m

nd
er

 sk
riv

a 
oc

h 
an

ta
 ri

kt
lin

je
r f

ör
 k

om
m

un
en

s m
ål

tid
sv

er
ks

am
he

te
r  

A
rb

et
sli

nj
e 

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

ut
vä

rd
er

a 
be

fin
tli

g 
nä

m
nd

so
rg

an
isa

tio
n 

fö
r s

oc
ia

la
 m

yn
di

gh
et

sf
rå

go
r, 

ar
be

ts
m

ar
kn

ad
så

tg
är

de
r, 

gy
m

na
sie

t 
sa

m
t v

ux
en

ut
bi

ld
ni

ng
 

• 
Ko

m
m

un
st

yr
el

se
n 

sk
a 

ut
vä

rd
er

a 
or

ga
ni

sa
tio

ne
ns

 fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r f

ör
 a

tt 
er

bj
ud

a 
he

lti
ds

an
st

äl
ln

in
ga

r 

Ud
de

va
lla

 k
om

m
un

 
 –

 e
ko

no
m

isk
 b

al
an

s  

 En
er

gi
fö

rs
ör

jn
in

g 
 

• 
Ko

m
m

un
en

 sk
a 

st
rä

va
 m

ot
 a

tt 
bl

i s
jä

lv
fö

rs
ör

ja
nd

e 
av

se
en

de
 p

la
ne

rb
ar

 e
le

kt
ris

k 
ef

fe
kt

 å
r 2

04
0 

 

G
od

 e
ko

no
m

isk
 h

us
hå

lln
in

g 

• 
N

et
to

ko
st

na
ds

an
de

le
n 

in
kl

us
iv

e 
fin

an
sn

et
to

 h
ög

st
 9

9 
%

 a
v 

sk
at

te
r o

ch
 b

id
ra

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

• 
So

lid
ite

te
n 

sk
a 

fö
rb

ät
tra

s  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

• 
Eg

en
fin

an
sie

rin
g 

av
 in

ve
st

er
in

ga
r m

in
st

 3
0 

%
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 



8   STRATEGISK PLAN 2023–2026
uddevalla.se



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 
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Handläggare 

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

 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 
översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 
att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 
 
En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 
om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 
kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 
version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 
sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 
dokument. 
 
Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 
från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 
kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 
innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 
Förslag till riktlinjer för sponsring. 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 
Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 
Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01. 
 
att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 
§ 264, 
 
att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 
 
att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2022-12-21 Dnr KS 2021/00648 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-12-19- § 322, kriterier för utökad sponsring 
av elitidrott.  

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 
översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 
att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

Tre dokument blir ett 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 
om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 
kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 
version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 
sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 
dokument. 

Viktiga förändringar 

Dokumentet är en omarbetning av de ursprungliga dokumenten där vissa delar har 
kartats ner och dispositionen har gjorts om för att öka läsbarheten.  
 
Nedan redovisas några viktiga förändringar i punktform: 
 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut om kriterier för elitsponsring har förenklats 
och lagts till i dokumentet. Ingen förändring föreslås av de idrotter som ska 
kunna prövas för elitsponsring, 

 Tillägg har gjorts med att ingen sponsring ska ske till organisationer som inte 
fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter. (detta fanns 
tidigare endast i riktlinjer för intäktssponsring), 

 Vissa förtydliganden är gjorda av vad ett sponsringsavtal minst ska innehålla, 
 Bestämmelsen om att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om 

sponsring upp till 50 tkr har tagits bort. (Kommunstyrelsen reglerar 
delegationsgränsen i dess delegationsordning) 

 Den maximala avtalstiden har förlängts till två år. Skälet till detta är att framför 
allt att kunna hantera elitsponsringen som vanligen redan nu skrivs på två år. 

Handläggning av sponsringsärenden 

Enligt nuvarande och föreslagna riktlinjer för sponsring är kommunstyrelsen ansvarig 
för alla beslut som rör kommunen som sponsor. Handläggningen av sponsringen sker 
vanligen via en arbetsgrupp med representation från kultur- och fritid, samhällsbyggnad 
och kommunledningskontoret för att koordinerat bedöma ansökningar och 
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sponsringsinsatser. En särskild e-tjänst är kopplad till ansökan vilket ger likvärdiga 
förutsättningar för sökanden och vid bedömningen samt ”en väg in” vid ansökningar. 
Utformning av handläggningsrutiner är kommunstyrelsens/kommunledningskontorets 
ansvar och regleras inte närmare i riktlinjerna. 

Särskilt om kommunen som mottagare av sponsring 

Nuvarande riktlinjer för intäktsponsring, dvs där en extern part sponsrar kommunal 
verksamhet antogs år 2007. Riktlinjerna bygger på att nämnderna själva antar 
bestämmelser som närmare reglerar hur sådan sponsring ska ske. 
Kommunledningskontorets efterforskningar visar att det endast tycks vara barn- och 
utbildningsnämnden som antagit sådana bestämmelser (år 2010) Frågor har ställts till 
respektive förvaltning i kommunen för att kartlägga omfattningen av 
intäktssponsringen. Svaren tyder på att sådan sponsring inte är vanligt förekommande.  
Kommunledningskontoret föreslår ändå att saken ska regleras av kommunfullmäktige i 
de fall det kan bli mer aktuellt i framtiden. Det är viktigt att sådan sponsring inte 
riskerar att utsätta mottagande verksamhet för sådan påverkan att objektiviteten kan 
rubbas eller ifrågasättas samt att upphandlingsregler beaktas. Detta framgår av 
riktlinjerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
Författningssamlingen 
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Dokumenttyp:  Riktlinje 
Dnr: KS 2021/648 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: 2023-xx-xx 
Dokumentansvarig:  Kommunikationschef 
Senast reviderad: - 

 

 
 
Riktlinjer för sponsring FÖRSLAG 
 
 
Riktlinjernas omfattning 
 
Dessa riktlinjer omfattar: 
 
1. kommunen som sponsor 
 
2. kommunen som mottagare av sponsring 
 

Sponsring, definition 
Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga 
förpliktelser, där kommunen tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster i 
utbyte mot någon form av exponering av kommunens varumärke. 
 

1. Kommunen som sponsor 

Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att stärka kommunens varumärke och göra 
kommunen känd som besöksmål, mötes- och evenemangsstad, för inflyttning, för 
etablering av företag, som arbetsgivare och gentemot kommuninvånare. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen är ansvarig för alla beslut som rör kommunen som sponsor. 
 
Kommunala bolag och stiftelser beslutar själva om sponsring men bör i 
tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna verksamheten för att skapa 
gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 

Sponsringsmedel  
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av 
arbetsinsatser och/eller material/utrustning.  
 
Allt som kommunen sponsrar med ska värderas i kronor, så att sponsringens totala 
värde tydligt framgår. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra 
och extern marknadsföring som personella insatser och utbetalning av pengar. 
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Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av  
 
1. Föreningar, t.ex. idrotts- eller kulturförening, eller andra organisationer. 
 
2. Evenemang som anordnas av en förening, organisation eller företag. 

Sponsring av föreningar och organisationer 
Sponsringen ska inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen 
når eller kan förväntas nå en så stor spridning. 
 
Sponsringen kan inriktas på föreningens eller delar av föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciella arrangemang som genomförs. 
 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar och sammankomster med deltagare både från kommunen, 
nationellt och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en 
bred publik eller uppmärksamhet på annat sätt. 

Sponsring av evenemang 
Sponsringen av enskilda evenemang ska inriktas på sådana som  
 
 har hög organisatorisk status, t.ex. VM, EM eller SM, 
 når ett stort publikt intresse, 
 har en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas 

få stor uppmärksamhet. 
 ger massmedial uppmärksamhet utanför kommunen, 
 når en särskild målgrupp 

Särskilt om elitsponsring 
I syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå i 
kommunen och därigenom stärka kommunens varumärke gäller följande: 
 
Elitsponsring riktar sig till idrottsföreningar med säte i Uddevalla tillhörande 
följande riksidrottsförbund och med plats i nedan angivna nivåer: 
 

 Svenska fotbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska handbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska friidrottsförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 
föregående/innevarande år, 

 Svenska simförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 
föregående/innevarande år, 

 Svenska innebandyförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 
och dam, 

 Svenska parasportförbundet, representation i landslag. 
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Avtal om elitsponsring ska i normalfallet omfatta två år. Avtalet ska fortsätta gälla 
under avtalsår två oavsett om ovanstående nivå inte uppfylls. I övrigt ska en 
värdering av respektive elitsponsringsobjekt göras utifrån 
marknadsföringsperspektivet och särskilda bedömningskriterier nedan. 

Särskilda bedömningskriterier 
Förutom ovan nämnda förutsättningar ska följande beaktas till förmån för den 
sökande inför beslut om sponsring: 
 

 att det bedrivs aktivt arbete med social och ekologisk hållbarhet i 
organisationen eller vid ett visst arrangemang, 

 att det bedrivs aktivt arbete mot dopning inom idrotten (vid idrottsinriktad 
sponsring), 

 att föreningen, organisationen och/eller evenemanget även har andra 
sponsorer utanför kommunkoncernen, 

 att arrangemanget pågår fler än en dag och/eller är återkommande. 

Objekt som inte kan vara föremål för sponsring 
Kommunen sponsrar inte politiska partier, religiösa samfund eller enskilda 
personer. Ingen sponsring ska ske till organisationer som inte fullgjort sina 
skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Sponsringsavtal 

Skriftliga avtal 

Sponsringsavtal ska alltid vara skriftliga. 

Innehåll  

Avtalet ska minst innehålla  
 

 Avtalspartens namn och organisationsnummer  
 Beskrivning/syfte med sponsringen 
 Sponsringen värde/belopp och utbetalning 
 Sponsorns åtagande  
 Mottagarens åtagande  
 Avtalstid  
 Redovisningskrav  
 Reglering av eventuell uppsägning och återbetalning 

Avtalstid 

Ett sponsringsavtal får omfatta högst 2 år. 
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Utbetalning 
Innan utbetalning sker ska kontroll göras om mottagaren har förfallna 
leverantörsskulder hos kommunen eller dess bolag. Om så är fallet ska 
sponsringsmedlen avräknas mot dessa innan utbetalning sker.  

Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring 
återbetalas om inte särskilda skäl föreligger eller annat avtalats. Samma gäller 
även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under 
pågående avtalsperiod.  

Uppföljning 
Samtliga sponsringsavtal ska följas upp för att säkerställa att avtalet följts. Avtal 
längre än ett år ska följas upp årligen. 
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2. Kommunen som mottagare av sponsring 
 

Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 
inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av ansvarig nämnd 
antagna bestämmelser. 

Ansvar, nämndspecifika bestämmelser 
Varje nämnd beslutar i frågor om nämnden som mottagare av sponsring. Den 
nämnd som avser att ta emot sponsring ska i egna bestämmelser definiera syftet, 
hur detta förhåller sig till verksamhetens mål, hur efterlevnad av dessa riktlinjer 
ska säkerställas och övriga utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 

Sponsringsmedel 
Sponsringen kan bestå av kontant ersättning, varor och tjänster. 

Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens kostnader på ett sätt 
som kan medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Företrädesvis bör 
sponsring avse särskilda projekt t.ex. evenemang, seminarium, iordningsställande 
av planteringar, annonsutrymme i tidning, arrangemang för elever/brukare etc. 

Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 
förutsättningarna i dessa riktlinjer. Sponsringssamarbete ska inte ske med 
politiska partier eller religiösa samfund. Samarbete ska heller inte ske om parten 
inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Kommunens varumärke 
Sponsringen ska bidra till att stärka bilden av kommunen. Berörd nämnd ska 
därför säkerställa att samarbete inte sker med sponsorer vars verksamhet strider 
mot kommunens uppgifter och mål eller på annat sätt kan skada kommunens 
varumärke. 

Kommunalrättsliga principer 
Kommunalrättsliga principer samt upphandlingslagstiftningen ska särskilt 
beaktas. Berörd nämnd ska säkerställa att kommunen genom sponsring inte 
riskerar att utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan rubbas eller 
ifrågasättas.  

Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring ska ske genom skriftligt avtal mellan kommunen 
(berörd nämnd) och respektive sponsor. Avtalets omfattning bör följa vad som 
anges i avsnitt 1 ovan.  
 



UaFS 41/2007  00.42  
  Blad 1 

RIKTLINJER FÖR INTÄKTSSPONSRING  
 
Antagna av kommunfullmäktige den 10 oktober 2007, § 264 
 
1. Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 
inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av resp. nämnd antagna 
bestämmelser. 
 
Allmänheten skall alltid känna förtroende för kommunens verksamhet och att denna 
bedrivs på ett objektivt och opartiskt sätt. Varje form av sponsring från utomstående 
aktör skall därför innefatta en noggrann värdering av möjligheterna med sponsringen 
i förhållande till riskerna. 
 
Sponsring får inte ske så att kommunens eller verksamhetens opartiskhet eller 
objektivitet vid beslutsfattande rubbas eller kan ifrågasättas. 
 
2. Definition 
Med intäktssponsring avses en ömsesidig överenskommelse där en extern aktör 
lämnar ersättning (kontanta medel, varor eller tjänster) och kommunen upplåter plats 
för exponering av företagsnamn, varumärke etc. Sponsringen skall vara ett samarbete 
till ömsesidigt nytta för båda parterna. 
 
3. Kommunikationsregler 
Innehållet i de av kommunstyrelsen beslutade kommunikationsreglerna skall beaktas. 
 
4. Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens baskostnader utan enbart 
särskilda projekt el motsv. Sponsring av verksamheter som svarar för 
myndighetsutövning är inte tillåten. 
 
5. Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 
förutsättningarna i dessa riktlinjer. 
 
6. Likställighetsprincipen 
Vid aktivt arbete med sponsring bör iakttagande av likställighetsprincipen ske. 
Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en viss sponsor erhåller exklusiv rätt 
till detta. 
 
7. Kontroller 
Kontroll skall ske av att den utomstående aktören har fullgjort sina skyldigheter vad 
gäller skatter och sociala avgifter. Avtal får inte ske med företag eller organisation 
som inte fullgjort dessa skyldigheter. 
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8. Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring skall ske genom skriftligt avtal mellan berörd 
nämnd och respektive sponsor.  
 
9. Miljöaspekter 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som skadar människor eller 
miljö. 
 
10. Etiska värderingar 
Kommunen skall inte ingå sponsoravtal med företag eller organisationer med etiska 
värderingar som inte överensstämmer med kommunens uppgifter eller mål. 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som arbetar inom vapen- eller 
tobaksindustrin, med tillverkning av alkohol eller med kommersiell spelverksamhet. 
 
11. Nämndsspecifika bestämmelser 
Den nämnd som avser att ta emot sponsring skall i egna bestämmelser definiera 
syftet och hur detta förhåller sig till verksamhetens mål och de övriga 
utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 
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RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, § 11 
 
Kommunens vision 
”Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet.” Detta är den 
övergripande inriktningen i kommunens vision. All verksamhet, och därmed även 
sponsring, skall ha visionen som utgångspunkt i arbetet.  
 
De bedömningar som görs och beslut som tas enligt dessa riktlinjer skall knyta an till 
visionen och dess innehåll. 
 
Utgångspunkt 
Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar 
mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna skall 
känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral 
grund. I de frågor som rör sponsring krävs därför en noggrann bedömning i varje 
enskilt fall.  
 
Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommu-
nen känd både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett eko-
nomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer den andra parten med pengar 
eller tjänster mot omnämnande eller annat offentliggörande, reklamutrymme, att 
föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att 
föreningen åtager sig vissa uppgifter. 
 
Marknadsföringen skall rikta sig till kommunens invånare och företag, möjliga in-
flyttare och företag för ev. etablering samt till befintliga och möjliga besökare i 
kommunen. 
 
Inriktningen av sponsringen skall styras av hur varumärket Uddevalla kommun skall 
marknadsföras och vad kommunen vill vara känt för. 
 
Typ av sponsring 
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbets-
insatser och/eller material/utrustning. För arbetsinsatser skall åtagandet vara ett led i 
kommunens arbete med sysselsättningsskapande åtgärder. 
 
Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av: 
 
• idrottsföreningar 
• kulturföreningar 
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• organisationer 
• evenemang 
• företags arrangemang. 
 
Generellt 
Inriktningen av sponsorsinsatserna skall styras av kommunens vision och varu-
märkesinriktning. 
 
Allt som kommunen ställer upp med skall värderas i kronor, så att det tydligt framgår 
vad man satsar. Detta gäller såväl ev. reducering av anläggningshyra och extern 
marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomiskt stöd. 
 
Föreningar och organisationer 
Sponsringen inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen når eller 
kan förväntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt 
och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt 
och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en bred publik 
eller uppmärksamhet på annat sätt. 
 
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör 
nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Se bilaga. 
 
Sponsorsinsatser med kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås 
med marknadsföringen, förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemang, 
uppmärksamhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. Sponsringen kan inriktas på 
föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
 
Evenemang 
Sponsringen inriktas på evenemang som har antingen 
 
• hög organisatorisk status (VM, EM eller SM) 
• stort publikt intresse 
• en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas få stor 

uppmärksamhet. 
 
Företags arrangemang 
Sponsring kan ske av evenemang och arrangemang som anordnas av företag och där 
kommunen kan förväntas nå ut med marknadsföring av kommunen. Sponsringen 
bestäms utifrån förväntad eller faktiskt deltagarantal, publiktillströmning, uppmärk-
samhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. 
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Jämställdhet 
Kommunens sponsring skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan män och 
kvinnor. Sponsringen skall därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i sam-
hället. 
 
Gemensam sponsring 
Kommunen vill arbeta med inriktningen att sponsring skall vara en angelägenhet för 
flera intressenter. Sponsringen bör därför inriktas på föreningar, organisationer och 
evenemang där även andra sponsorer medverkar. 
 
Incitament 
Sponsringsavtal bör utformas på sådant sätt att det skapar incitament att vidga kret-
sen av mottagare av marknadsföringen samt att locka till att tillskapa fler och nya 
evenemang. 
 
Vid nya sponsringsåtaganden med återkommande genomförande kan kommunens 
åtagande vara större vid första tillfället för att sedan successivt minska. 
 
Utformning 
All marknadsföring enligt dessa riktlinjer skall utformas enligt kommunens grafiska 
profilprogram.  
 
Skriftliga avtal 
För att tydliggöra för alla parter syfte och omfattning skall skriftliga avtal alltid upp-
rättas. 
 
Tid 
Avtalen bör inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. 
 
Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in skall ev. utbetald sponsring återbe-
talas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin 
verksamhet under pågående avtalsperiod. 
 
Uppföljning 
Beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna av 
sponsringen. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen är, i egen regi eller genom uppdrag till Uddevalla Evenemangs- 
och TuristForum AB, ansvarig för all sponsring för kommunen. Kommunstyrelsen 
äger rätt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om sponsorsavtal 
där åtagandet uppgår till max 50 tkr. 
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Administrationen, genom informationsavdelningen, ansvarar för framtagandet av 
erforderligt material för varje avtal. 
 
Kommunala bolag och stiftelser 
Bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt 
ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör 
sponsring.  
 
Bolagen och stiftelserna bör dock i tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna 
verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 
 
 
Bilaga   Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 
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 Bilaga 
 
Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 

 
Kategori 1 Högsta serien inom fotboll och ishockey 
 Internationellt stort evenemang 
 
Kategori 2 Högsta serien inom handboll, bandy, basket och innebandy 
 Nationellt stort evenemang 
 
Kategori 3  Näst högsta serien inom fotboll, ishockey, handboll 
 Nationellt medelevenemang 
 
Kategori 4  Högsta serien inom volleyboll, tennis, bordtennis, bowling eller 

motsvarande 
 Tredje högsta serien inom fotboll 
 Nationellt litet evenemang 
 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 

Syfte 

Syftet med kommunens särskilda sponsring för Elitidrottsföreningar är att skapa förutsättningar till 

en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå. En sådan utveckling skulle gynna kommunens 

exponering, arbete med att stärka varumärket samt det allmänna idrottsintresset i Uddevalla. 

Elitsponsringen är inget generellt föreningsstöd, utan skall ses som ett komplement till den allmänna 

sponsring som riktas till övriga idrottsföreningar. Den riktar sig till idrottsföreningar på senior elitnivå 

inom sporter som Kommunstyrelsen särskilt beslutat om. För att ge avsedd effekt och förutsättningar 

till långsiktigare satsningar skall avtal och beslut normalt gälla två år. Avtal kan avbrytas om 

Uddevalla kommun anser att föreningen inte följer upprättat avtal eller inte uppfyller avsedda 

värdegrunder. 

Kriterier för sponsring 

Föreningen skall bedriva en verksamhet som skall vara samhällsnyttig och bygga på de värdegrunder 

som är förenlig med Uddevalla kommun och Riksidrottsförbundet beslut och verksamhet. 

 Sponsringen skall riktas till en förenings angiven verksamhet. 

 Verksamheten skall bidra till att öka kännedomen om Uddevalla kommun på en hög nationell 

eller internationell nivå. 

 Ge massmedial uppmärksamhet utanför kommunen. 

 Ha en stor målgrupp utanför kommunen. 

 Stärka varumärket för Uddevalla kommun. 

 Medverka till inkludering av barn, ungdomar och vuxna i samhällslivet. 

Syftet med sponsringen är också att öka antalet besökare till kommunen. 

 Ha turistekonomiska effekter 

 Ha stort värde för kommunmedborgarna 

 Föreningen skall ha sitt säte i säte i Uddevalla kommun. 

Förening som mottar sponsring skall: 

 Göra de motprestationer som regleras i avtal. 

 Redovisa hur sponsringen kommer att användas och vilken nytta den kommer att medverka 

till. 

 Redovisa vilka målgrupper som nås som exempelvis publiksiffror och medialt utrymme. 

 

Elitsponsringens omfattning 

Avtal kan tecknas med förening eller klubb som har lag eller enskilda utövare på en hög nationell 

eller internationell nivå. Den skall motsvara det egna idrottsförbundets kriterier för att räknas som 

elitförening. Därmed skall föreningen kunna bidra till kommunens positiva utveckling. 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Beslut om sponsringssamarbete hanteras av Kommunstyrelsen efter beredning av dess presidium. 

Sponsringen skall handläggas objektivt och affärsmässigt utifrån fastställda kriterier. 

För att ge tydliga förutsättningar och stärka idrotter som har särskilt intresse för Uddevalla kommun 

beslutar och reviderar Kommunstyrelsen vilka sporter/ idrottsförbund som kan efterfråga 

Elitsponsring. 

Berörda idrotter 

Föreningar och klubbar tillhörande följande idrottsförbund kan för närvarande prövas för 

Elitsponsring. 

1. Fotboll 

2. Handboll 

3. Friidrott 

4. Simning 

5. Innebandy 

6. Parasport 

 

Då idrottsförbundens benämning av elit kan vara oklar, gör Kommunstyrelsen följa tolkning 

idrott elitnivå 

Fotboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Handboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Friidrott Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Simning Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Innebandy Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Parasport Representation i landslag 

  

  

 

Uddevalla december 2018 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Uddevalla Kommun 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2018/00848  

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, översyn av 
elitsponsring  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-24 § 217 om en komplettering av 
sponsringsanslaget med 1 mkr för riktade insatser inom elitidrott. Kriterier för utökad 
sponsring av elitidrott, daterad 2014-10-17 har använts som regelverk för ansökningar  
avseende särskilt anslag för elitsponsring.  
  
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp som ska se över regelverket för elitsponsring. Förslag till nytt 
regelverk ska vara klart senast december 2018. 
  
På kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018 valdes följande personer till 
arbetsgruppen; Evy Gahnström (V), Lars Eide Andersson (MP), Ingemar Samuelsson 
(S), Annelie Högberg (S), Torsten Torstensson (C), Rickard Olsson (L), Gösta Dahlberg 
(M), Kenth Johansson (UP), Thommy Carlin (SD) och Jonas Sandvall (KD). 
  
Arbetsgruppen har under hösten arbetat fram ett förslag till kriterier för utökad 
sponsring av elitidrott. 
 
Jonas Sandwall (KD) och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2018-12-10. 
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10.  
Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17.      
                  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta förslag till kriterier för utökad sponsring av elitidrott daterad 2018-12-10. 
 
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2018-12-20 
Ingemar Samuelsson, Rolf Jonsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-20 intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2018-12-27 
Kommunikationsavdelningen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 

      
 



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§    Dnr KS 2023/85 

Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 
och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 
kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 
översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  
 
Uddevalla kommun antog 2020-01-08 resepolicy för Uddevalla kommun. Majoritetens 
uppfattning är att väsentliga förhållanden rörande anställdas resor i tjänsten regleras av 
avtal, lagar och skattetekniska regler och att det är upp till cheferna i linjeorganisationen 
att tillse att resandet sker i enlighet med dessa samt inom de ekonomiska ramar 
verksamheten tilldelats. Det finns av denna anledning inget behov av att ytterligare i en 
kommunal policy reglera resandet. Resepolicyn ska enligt detta förslag därför 
avvecklas.  

Beslutsunderlag 

Resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2020-01-08.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avskaffa resepolicy för Uddevalla kommun, antagen 2020-01-08 § 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Personalavdelningen 
Enheten för hållbarhet, planering och styrning  
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RESEPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-01-08 § 15 
 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla 
beslut i Uddevalla kommun. Detta innebär att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 
globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns lokala 
förhållanden. En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan 
och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla kommun ska vara 
fossilfritt 2030.   
 
Uddevalla kommuns resepolicy avser att styra användandet av resor som företas av 
anställda och förtroendevalda i kommunens tjänst och/eller som betalas av 
kommunen. Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar 
utveckling och resursanvändning och bidrar även till en hälsosammare livsstil och 
en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 
 
Syfte  
Resepolicyn ska:  

o Minimera klimatpåverkan från Uddevalla kommuns tjänsteresor och nå 
kommunens klimatmål. 

o Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. 
o Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa 

effekterna på folkhälsan. 
o Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt 

Uddevalla.  
 
Mål  
Uddevalla kommuns miljömål:  
Att öka antalet resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort  
Att minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon  
 
Ansvar  
Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Uddevallas kommun ansvarar för att 
hens resor i tjänsten sker på ett säkert, miljöanpassat och resurseffektivt sätt i 
enlighet med resepolicyn. Varje chef har ansvar för att informera om vad som gäller 
och att tillse att kostnaderna för resorna står i proportion till nyttan samt att de 
övergripande målen så långt som möjligt beaktas.  
 
Förhållningssätt  
Möten mellan människor är en viktig del av kommunens verksamhet. Planera därför 
möten i god tid och undersök olika mötesalternativ. Så liten miljöpåverkan som 
möjligt ska vara utgångspunkten, men kostnadseffektivitet och tidsåtgång ska också 
beaktas. Ofta kan vi mötas utan att träffas. Den billigaste, mest miljövänliga och 
säkraste resan är den som inte behövde göras. 
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Att mötas utan att träffas  
Du och dina mötesdeltagare sparar tid, pengar och miljö om ni möts på distans. När 
du arrangerar ett möte tar du alltid tillvara på tekniken och bjuder in till ett 
telefonmöte, videokonferens eller webbmöte.  
 
Du som chef ser till att teknik för enklare telefon- och webbmöten är lätt tillgänglig. 
Dina medarbetare ska få bra och tydlig information om dessa alternativ och kunna få 
stöd när de använder tekniken.  
 
Att välja färdsätt vid resa 
Du föregår med gott exempel genom att främst välja färdsätt med låg 
miljöbelastning. Självklart följer du alla lagar och bestämmelser samtidigt som du 
visar hänsyn i trafiken. När du ska bedöma restiden inkluderar du tiden för resan, 
väntetider under resan, tid för parkering, gångtid och väntetid mellan ankomst och 
mötets början.  
 
Resor inom kommunen sker enligt följande prioriteringar: 

1. Gå, cykla eller använd el-cykel om möjligt  
2. Åk kollektivt  
3. Låna en av kommunens miljöbilar via bilpoolen 
4. Egen bil. 

 
Reser ni flera tillsammans eftersträvas alltid samåkning 
 
Resor utanför kommunen sker enligt följande prioriteringar: 
Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool 
utifrån vad som är praktiskt och lämpligt beroende på resmål.   
Resor längre än 55 mil sker i första hand med buss eller tåg, i sista hand med 
klimatkompenseratflyg. Anslutnings- och destinationsresor för tåg eller flyg görs i 
första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Resor på destinationsorten 
görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Vid beställning av 
taxi och hyrbil ska miljöbil efterfrågas.  Bokning av resor görs via kommunens 
upphandlade resetjänstbolag.  
  
Säkerhet  
Resorna ska ske i enlighet med gällande trafikregler. Vid bokning av cykel erhåller 
kommunen hjälm samt reflexväst. Vid bilkörning ska miljökörning tillämpas samt 
gällande trafik och parkeringsbestämmelser. Hänsyn ska tas till både resenärer och 
medtrafikanter, inga djur får vistas i kommunens bilar och inga privata sträckor får 
köras.  
  
Till och från arbetet  
Resorna till och från arbetet har en betydande påverkan på miljön.  
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Varje förvaltning kan därför:  
o Informera om vilka alternativa färdsätt som finns till bilen och uppmuntra 

medarbetarna till att prova dessa 
o Erbjuda en säker cykelparkering 
o Förmånsparkering för privat bil ska endast erbjudas om det föreligger 

medicinska skäl 
 
Uppföljning   
Resepolicyns efterlevnad ska följas upp regelbundet som en del av nämndernas 
interna kontroll.  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-02 Dnr KS 2023/00086 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 

Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

 

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

 

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning  

 

Uddevalla Turism AB:s definierar att bolaget har god ekonomisk hushållning när det 

finansiella målet om resultat och verksamhetsmålen för antalet resenärer och besökande 

uppnås 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02 

Skrivelse från Uddevalla Turism AB om mål och mått för God Ekonomisk Hushållning 

2022 

Protokoll från Uddevalla Turism AB 2022-11-29 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-02 Dnr KS 2023/00086 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Turism ABs definition av god ekonomisk hushållning 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Turism AB 

 











 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-12-08 Dnr KS 2022/00498 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 

nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt 

kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.  

 

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp.  

 

De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se.  

 

Ytterligare uppdatering av investeringskostnaden har inkommit och uppgår till 66,5 

mkr.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-09-20 §182 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att ge igångsättningsbeslut till nybyggnation av Äsperöds förskola enligt uppdaterad 

och reviderad kalkyl 

 

att kapitalkostnaden för investeringen finansieras av kommunens kapitalkostnad 

 

att övriga driftskostnader finansieras inom befintligt kommunbidrag för Barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Barn- och Utbildningsnämnden 
 



 

 

 

 
 
 

Förstudie  

inför investeringsbeslut 
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2019-04-03 Dnr:   

 

Handläggare 

Petter Larsson 
Mark och Exploateringsingenjör 
Telefon 0522-697939 
Petter.larsson@uddevalla.se 

  
  
  

 

      

    

  

Förstudien avser: Nybyggnation av förskola på del av 

fastigheten Rydingsberg 1 
 

1. Bakgrund 
 
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna för att bygga en ny förskola på del av fastigheten 
Rydingsberg 1 i Uddevalla kommun.  
2015 gjorde Pyramiden Arkitekter en enkel förstudie på platsen. Uppdraget gällde då en förskola på 
6 stycken avdelningar.  
Förstudien är tänkt att belysa de frågor som uppkommer runt en ny förskola samt att Undersöka 
förutsättningarna för att kunna bygga på det området. Förstudien önskas klar så snart det är möjligt 
på grund av den brist som råder på förskoleplatser. 
 
 

2. Beställarens syfte och mål 
 
Utredningen syftar till att beskriva förutsättningar samt kostnader för projektet och skall fungera 
som underlag för beslut om fortsatt arbete och arbetssätt. Återrapportering görs till beställande 
avdelning. 
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3. Projektets omfattning 

3.1. Work Breakdown Stucture, WBS 

Genom metoden WBS skapar man sig en uppfattning om projektets omfattning. Det  
är en metod för att strukturera arbetet som behöver göras för att uppnå projektets 
resultat. Här nedan ska projektets huvudleveranser/huvudpaket anges.  
 
 
 
 

4. Förstudiens omfattning och avgränsning 
 

Projekt

Förstudie/kostnadsuppskattning
Politiskt beslut/gå vidare eller 

avbryta
Detaljprojektering Utförandeentreprenad Inflyttning i nya lokaler
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Ange vilka frågeställningar som utredningen ska ge svar på. Inför ett beslut om 
investering behöver i regel förutsättningar inom följande områden utredas och 
beskrivas: 

 Placering 
 Tomtyta (inklusive aktivitetsytor, områden för avfallshantering etc.) 
 Grov disponering av markytan 
 Trafiksituationen och infrastrukturen 
 Vatten och avlopp 
 Energilösningar 
 Offentlig service 
 Behov av ny eller ändrad detaljplan 
 Behov av fler utredningar 

 
Gör en bedömning av vilka utredningar som ska göras i förstudien för att ge underlag 
till beslut, och vad som kanske kan vänta till senare skede (ex vid upprättande av 
detaljplan eller förprojektering). 
 
 

5. Tillvägagångssätt/metod 
 
Beskriv här hur du gått till väga för att svara på frågeställningarna?  
Exempel på vanliga metoder kan vara utredningar, mätningar, intervjuer, arbetsmöten etc.  
Vilka funktioner och kompetenser har du använt dig av i utredningen?  
Exempel på viktiga funktioner för samråd och insamling av kunskap och information är: 
 

 Utredare Barn och Utbildning- Ingela Haglund Hansson, Tony Andersson 
 Planarkitekt- Daniel Andersson 
 Projektingenjör Uddevalla energi – Anders Adolfsson 
 Abonnenthandläggare Västvatten – Katarina Bjelke 
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6. Resultat 
 
Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik 
 

Området har god tillgänglighet via gång- och cykelstråk på allmän plats.  
Busshållplats finns på Äsperödsvägen ca 80 meter sydöst om förskoletomten. Biltillfart 
för föräldrar och personal samt varutransporter föreslås ske via Äsperödsvägen. Utfarten 
för varutransporter föreslås att ske i fastighetens sydöstra del medan personbilar föreslås 
få en utfart i fastighetens sydvästra del. Detta innebär att varutransporter kan komma i 
viss konflikt vid infarten till förskolan. 
Föräldrabilparkering kan anläggas i anslutning till förskolans gård. 
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Markområde  
 
En ny förskola inom del av Rydingsberg 1. Tomtens avgränsning är ungefärlig.  
Se tomtskiss nedanför.  
Tomtens storlek, ca 5 230 kvadratmeter, (kvm) innebär att den nya förskolan behöver byggas i två 
plan, givetvis med hiss. Enligt förstudien som utfördes 2015 föreslås 2 stycken alternativ på 
byggnad, en på 1 300 kvm och en 1 400 kvm. Parkeringen på tomten utgör cirka 1 100 kvm. 
Återstående öppen yta för förskolegård är ca 2700kvm, I den nya detaljplanen föreslås dock grönt 
tak med gård vilket skulle ge siffran 4100kvm. 
 
Med gård på tak. 4100kvm/120 barn (6 avdelningar) = 34kvm/barn 
Utan gård på tak. 2700kvm/120 barn (6 avdelningar) = 23kvm/barn 
 
Möjligheten att nyttja mark utanför förskoletomten som en del av den dagliga verksamheten 
bedöms vara mycket god. 
Området som föreslås ägs av Uddevalla kommun. 
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Gällande bestämmelser och planer 

Gällande stadsplan anger område för allmänt ändamål. Äsperödvägen utgör allmän plats, gata 
vilken som förvaltas av Uddevalla kommun. 
 
Vatten- och avlopp 
Ledningar för vatten och avlopp finns i närheten. Västvatten uppger att ledningarna har kapacitet att 
koppla på en förskola med 6 avdelningar samt att dagvattenledningarna klarar den ökade mängden 
som förskolan tillför. 
 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar finns i området och den befintliga förskolan är inkopplad på fjärrvärmenätet. 
Uddevalla energi gör bedömningen att den inte vara några problem att koppla på en förskola med 6 
avdelningar på fjärrvärmenätet. Uddevalla energi hra kollat på toppeffekter från de senaste 3 åren 
och gör bedömningen att belasta nätet med  2,5-3 likande byggnader som står där idag. 
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Utredningar i detaljplan 
Utredningar som har bedöms nödvändiga i planarbetet är: 
 
 Bullerutredning 

 Dagvattenutredning 

 Trafikutredning  

 

 

7. Slutsatser och rekommendationer 
 
Kommunen har redan inlett arbetet med detaljplan över området. 
En fördjupad förstudie av byggnad och gård bör göras av arkitektkonsult i 
projekteringsskedet. 
En viktig fråga att ta ställning till är huruvida den intilliggande allmänna 
platsen/skogen kan vara förskolan till nytta och ses som en del av förskoletomten. 
I det fortsatta arbetet är det av största vikt att studera förskoletomten och anpassa den 
utifrån barens behov. 
 

8. Återrapportering 
 
Resultatet återrapporteras till Barn- och Utbildning 



Lantmäteriet; Uddevalla kommun

Utskriven 2022-06-02

Översiktskarta
 

1:3000

o

50 0 50 100 150 200 250 [m] Koordinatsystem: SWEREF99 12 00
Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan. 
Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar. Skala
©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2022-05-16 
Dnr: 2022/066 

 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Nathalie Ejdbring 
0522-63 88 49 
nathalie.ejdbring@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
451 81 Uddevalla 

 

Remissvar 

Fastighet: Rydingsberg 1 Ert diarienummer: KS.2022.61 

 

Uddevalla Vatten AB har av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun fått 

möjligheten att yttra sig angående en ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola.  

Synpunkter 

 

Den aktuella fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten, spill- och 

dagvatten och är idag ansluten. 

 

Tilläggsavgifter kan komma att uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa om 
fastighetens byggnadsarea ökar. 
 
Västvatten vill att Samhällsbyggnadsnämnden meddelar och skickar en kopia till 

anslutning@vastvatten.se när bygglovet i ärendet är beviljat.  

 
För frågor angående taxa och anslutning vänligen kontakta anslutning@vastvatten.se 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran i ärendet. 

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

 
Nathalie Ejdbring 

Lantmäteriingenjör 

mailto:anslutning@vastvatten.se






Från: Funktionsbrevlåda Gata-parkförvaltning <gata-parkforvaltning@uddevalla.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 15:15
Till: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Remiss KS.2022.61

Hej!

Det man behöver tänka på är att vägen som leder till Äsperödshemmets annex (bakom
förskolan) behöver en sikttriangel på 10 meter från korsningen. Om det däremot i
framtiden är tänkt att riva annexet, så görs gatan om till GC-bana och då är det en
sikttriangel på 2,5 m från korsningen som gäller.

Med vänlig hälsning

Anna Sällström 
Handläggare
................
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522697397

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se> 
Skickat: den 3 maj 2022 15:00
Till: Funktionsbrevlåda Räddningstjänsten <raddningstjansten@mittbohuslan.se>;
Västvatten <remisser@vastvatten.se>; Funktionsbrevlåda GatuPark
<gatupark@uddevalla.se>
Ämne: Remiss KS.2022.61

Ärendet översänds för yttrande på fastigheten RYDINGSBERG 1 med ärendenummer
KS.2022.61.

Se bifogat dokument vad remissen gäller. 

Vänliga hälsningar
Henrik Noord

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevalla
.se%2F&amp;data=05%7C01%7Chenrik.noord%40uddevalla.se%7C959d8cce00204
3f27ab808da34197133%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C63
7879581120755135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
LCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C
&amp;sdata=zqow%2F9hviTulMeVb2lPsHhbrvStnXoVwXBQzwXDF7Dw%3D&a
mp;reserved=0

Ärende hos kommunen: KS.2022.61
Mottagare:
Räddningstjänsten[raddningstjansten@mittbohuslan.se];Västvatten[remisser@vastvat
ten.se];Gata Park[gatupark@uddevalla.se];





ÄSPERÖDS FÖRSKOLA

MURADE YTOR AV TEGEL

TEGLET ÄR FABRIKAT TEGELMÄSTER,
MASSIVT HELSTENSTEGEL.
KULÖR: ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING,
LJUSGUL, MURAD MED "VILT" FÖRBAND
OCH 2-SKIFT MUNKFÖRBAND

SKIVOR

FIBERCEMENTSKIVOR  SKALL MONTERAS I
SYSTEM 1 ENL. RAMBESKRIVNING.
SKIVBREDD 600 MM.

FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT KULÖR:
LJUS GRÖN, ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING

YTTERTAK

BANDFALSAD PLÅT. KULÖR: MÖRK
SILVERMETALLIC.

YTTERDÖRRAR AVDELNINGAR

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
2 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

ENTREDÖRR PERSONAL:

ENTREDÖRR KÖK:

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
1 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING

FÖNSTER
FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
KULÖRER: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

TAKAVVATTNING

KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC.

TAKFOT.

KULÖR: FIBERCEMENT NATUR, GRÅ.

VINDSKIVOR

KULÖR:  INKLÄDDA MED PLÅT KULÖR
MÖRK SILVERMETALLIC.

SKALA

A3
A1

NUMMER

DATUM

UPPDRAGSNUMMER

UPPDRAGSANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET DATUM SIGN

RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE

PE Teknik & Arkitektur AB

010-516 00 00
www.pe.se

PE | Arkitektur
Badhusvägen 2, Stenungsund

BYGGLOVSHANDLING

ÄSPERÖDS FÖRSKOLA
PROJEKT: 60 358

11020183

2022-03-22

L.GASCA

M.ÖHLIN

A.DAHLBERG

RYDINGSBERG  1 
UDDEVALLA KOMMUN
NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA
FASADER

1:100
1:200 A-40-3-100

GH 2022-03-31

YTTERDÖRRAR/GLASPARTI  TILL AVDELNINGAR I
 OLIKA KULÖRER

GRÖN :    RAL 6020 chrome green 
RÖD:    RAL 3009 oxide red

FÖNSTER två kulörer 
Fönster och fönsterdörrar: RAL 6011 reseda green 
Torg fönster :  RAL 7043 traffic grey

YTTERTAK - TAKAVVATTNING 
PLANNJA PL 15  
Mörk Silvermetallic  RAL 9007

FASADTEGEL 
Ljusgul 

TEGEL
Fabrikat Tegelmäster
2141 Gul Slagen - Flensburg
 
Fogbruk: konkav, kulör: Åby. 

Muras i vilt förband och 2-skift 
Munkförband.

Referensbilder nedan 
och till höger.

MILJÖHUS

FASADSKIVA - 
Fibercement 
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 071, grey 

Dörrar: Naturanodiserade

YTTERDÖRRAR  ÖVRIGA

Varumottagning/Kök:  RAL 7043 traffic grey
 
Personal,  Teknikrum, 
Dörr vid utrymningstrappa :    RAL 7043 traffic grey

FASAD MED SKIVOR

FASADSKIVA FLÄKTRUM - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 030 grå

FASADSKIVA TORG - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 606 ljusgrön 

FÖRRÅDSHUS

FASADSKIVA - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 334 , brunröd 

Dörrar målade NCS S 2002 G, 
ljusgrå 

ÄSPERÖDS FÖRSKOLA
Skylt på fasad i fristående bokstäver tillverkade av aluminium, brännlackerade i  
RAL 7043, mörkgrå. Monteras på distans från vägg.Utvändig färgsättning

TAKFOTENS SKIVOR:
Fibercement naturgrå 

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING ÄSPERÖDS FÖRSKOLA 2020-03-22
projekt nr. 60 358
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TRAFIKBULLERUTREDNING 

ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA 

D0055509 



TRAFIKBULLERUTREDNING     

 

Efterklang ™ 
Sweden 

ÅF-Infrastructure AB | 556185-2103 

Norway 
ÅF Engineering AS | 915 229 719 

Denmark 
ÅF Buildings Danmark P/S | 34074801 

Switzerland 
AF-Consult Switzerland AG | CHE-105.949.521 

 

Projektnummer: D0055509 

Revidering: 1 

Dokumenttyp: Trafikbullerutredning 

Datum: 2022-03-09 

  

Kund: PE Teknik & Arkitektur 

Kontaktperson: Linnea Jakobsson 

  

Uppdragsansvarig: Gustaf Byström, T: 072 526 31 15, gustaf.bystrom@efterklang.org 

Kvalitetsansvarig: Josefin Grönlund 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA 

2022-03-04 0 Trafikbullerutredning GBM JGD 

2022-03-09 1 Trafikbullerutredning GBM JGD 

     

     



TRAFIKBULLERUTREDNING     

PROJEKTNUMMER: D0055509 - Äspereds Förskola, Uddevalla - REV: 1 Sida 3 av 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 

1 INLEDNING: 4 
2 UNDERLAG: 4 
3 RIKTVÄRDEN: 4 

3.1 RIKTVÄRDEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 4 
4 TRAFIKUPPGIFTER: 4 

4.1 BERÄKNINGSMODELL: 4 
4.2 BERÄKNINGSRESULTAT: 4 
5 KOMMENTARER: 5 
 

Bilaga 1: Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar dygnsekvivalent ljudnivå, 2,2m hög bullerskärm.  

Bilaga 2: Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta maximal ljudnivå, 2,2m hög bullerskärm. 

 

  

  



 

PROJEKTNUMMER: D0055509 - ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA - REV: 1 Sida 4 av 5 

1 INLEDNING: 

Efterklang har fått i uppdrag av PE Teknik & Arkitektur att ta fram en utredning av trafikbullernivåer vid ny förskolegård 

samt behov av bullerskärm för att uppfylla riktvärden. 

2 UNDERLAG: 

Följande underlag har använts för beräkningar och bedömning av trafikbuller: 

• Skiss över förskolegård, PE Teknik & Arkitektur, erhållen 2022-02-28 

• Trafikuppgifter, Trafikutredning för detaljplan Rydingsberg, ÅF, 2019-05-22 

• Naturvårdsverket, Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 2017 

3 RIKTVÄRDEN: 

3.1 RIKTVÄRDEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

Naturvårdsverket utkom september 2017 med riktvärden för skolgårdar.  

För ny skolgård anges följande riktvärden (frifältsvärde):  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå (dBA) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas 

(exempelvis 07-18).  

4 TRAFIKUPPGIFTER: 

Uppgifter om trafik på närliggande väg har erhållits från trafikavdelningen på ÅF, rapport Trafikutredning för detaljplan 
Rydingsberg, ÅF, 2019-05-22, och avser situation efter exploatering, medräknat tillkommande trafik från exploatering 
(Tabell 3). 

TABELL 3. VÄGTRAFIKSIFFROR FÖR SITUATION EFTER EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET 

 Gata ÅDT (f/åmd] Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

Äsperödsvägen  2600 10 50  

4.1 BERÄKNINGSMODELL: 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4635.  

4.2 BERÄKNINGSRESULTAT: 

Beräkningsresultat redovisas i följande bilagor: 



 

PROJEKTNUMMER: D0055509 - ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA - REV: 1 Sida 5 av 5 

Bilaga 1:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar dygnsekvivalent ljudnivå samt utbredning av bullerskärm, 

2,2 meter hög.  

Bilaga 2:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar maximal ljudnivå samt utbredning av bullerskärm, 2,2 meter 

hög.  

5 KOMMENTARER: 

Ljudnivåer på förskolegård har beräknats med bullerskärm enligt nedan:  

• Höjd: 2,2m  

• Utbredning utmed Åsperedsvägen enligt bilagor. 

• Minsta ytvikt på 15 kg/m2 

Med bullerskärm enligt ovan uppfylls riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för ”del av gården avsedd för lek, vila eller 

pedagogisk verksamhet”, ≤50 dB, på ca 95 % av skolgården. På en mindre yta närmast bullerskärmen, beräknas 

ekvivalent ljudnivå uppgå till 51-52 dB, dvs 1-2 dB över riktvärdet för del av gården avsedd för lek, vila eller pedagogisk 

verksamhet. Riktvärdet för ”övriga vistelseytor inom gården”, ≤55 dB, uppfylls dock.  

Riktvärdet för maximal ljudnivå ≤70 dB uppfylls på hela förskolegården med en bullerskärm med 2,2 meters höjd och 

utbredning enligt bilagor. 
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Lärk,45x45mm, runt

hela byggnaden

FASADER

YTTERVÄGGAR MILJÖHUS OCH
FÖRRÅDSHUS MED
FIBERCEMENTSKIVOR, SKALL
MONTERAS I SYSTEM 6 ENL.
RAMBESKRIVNING. SKIVBREDD 300
MM.
FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT.
FÖRRÅDSHUS, KULÖR BRUNRÖD.
MILJÖHUS, KULÖR MÖRKGRÅ.

YTTERTAK

TYP DERBIGUM GUMMIDUK
KULÖR GRÅ

TAKAVVATTNING

KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC.

TAKFOT .

KULÖR: FIBERCEMENT NATUR, GRÅ.

VINDSKIVOR

INKLÄDDA MED PLÅT,
KULÖR MÖRK SILVERMETALLIC.

YTTERDÖRRAR MILJÖHUS

ALUMINIUMDÖRR,FÖRRÅDSDÖRR
KULÖR NATURANODISERAD.

YTTERDÖRRAR FÖRRÅD

TRÄDÖRR, FABRIKSMÅLAT TRÄ
KULÖR LJUSGRÅ.

UTVÄNDIGA MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING
MATERIALKULÖRER ENL FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING
SAMT RAMBESKRIVNING BYGG.

ENKELFÖRRÅD 4

FÖRKLARINGAR

P = PAPP
R = RESTAVFALL
K = KOMPOST
OG = OFÄRGAT GLAS
FG = FÄRGAT GLAS
M = METALL
T = TIDNINGAR
PL = PLAST

MILJÖHUS DUBBELFÖRRÅD I OCH 2

2 ST. DUBBELFÖRRÅD
UTFÖRS MED MELLANVÄGG.

Dörrtröskel fälls ned i

betong med ök tröskel

slätt med

betonggolvsytan.

Betongsockel varierar

anpassas mot

marknivå dock min 150

mm hög.

Betongsockel

H= 150 mm

Betongsockel

H= 150 mm

1 ST.

ENKELFÖRRÅD 3
1 ST.
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S

S

C1 C1 C1 C1

Betongsockel

H= 150 mm
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Lärk,45x45mm, runt
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Lärk,45x45mm, runt

hela byggnaden
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2-SKIFT MUNKFÖRBAND



ÄSPERÖDS FÖRSKOLA

MURADE YTOR AV TEGEL

TEGLET ÄR FABRIKAT TEGELMÄSTER,
MASSIVT HELSTENSTEGEL.
KULÖR: ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING,
LJUSGUL, MURAD MED "VILT" FÖRBAND
OCH 2-SKIFT MUNKFÖRBAND

SKIVOR

FIBERCEMENTSKIVOR  SKALL MONTERAS I
SYSTEM 1 ENL. RAMBESKRIVNING.
SKIVBREDD 600 MM.

FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT KULÖR:
LJUS GRÖN, ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING

YTTERTAK

BANDFALSAD PLÅT. KULÖR: MÖRK
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Protokollsutdrag 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2022/00332 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Rydingsberg 1. Castor KS.2022.61 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av förskola på fastigheten Rydingsberg 1.Förvaltningens 
bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas med liten avvikelse. 

Grannar är hörda i detta ärende. Fastighetsägarna till en fastighet har inkommit med 
synpunkter gällande ansökan. 

Ansökan lyfts till jävsutskottet för beslut då samhällsbyggnadsförvaltningen saknar 
delegation för nybyggnad av skolbyggnader som inte innebär en komplettering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Översiktskarta upprättad 2022-06-02 
Ansökan inkom 2022-04-05 
Situationsplan inkom 2022-04-05 
Markplaneringsritning inkom 2022-04-05 
Utvändig färgsättning inkom 2022-04-05 
Ritning bullerplank inkom 2022-04-05 
Trafikbullerutredning inkom 2022-04-05 
Fasadritningar inkom 2022-04-05 
Plan-, fasad- och sektionsritning inkom 2022-04-05 
Planritningar inkom 2022-04-05 
Sektionsritning inkom 2022-04-05 
Granneyttranden med synpunkter inkom 2022-05-06 
Yttrande från gata/park inkom 2022-05-16 
Yttrande från Västvatten inkom 2022-05-16 
Yttrande räddningstjänsten inkom 2022-05-17 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL 

att avgifterna för bygglov är 66 260 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-04-05. Beslut har fattats 
inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "K". Byggherrens 
förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Charles Hörnstein 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 

Jäv 

Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i 
ärendet. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2022-06-17 
 
Stefan Skoglund 
Monica Bang Lindberg  
 
Expedierat 2022-06-20 
Samhällsbyggnads myndighetsavdelningen för expediering till sökande och berörda 



Uppdaterade investeringskostnader för pågående förskolor 
 

Vi ser att de kostnader som ligger till grund i investeringsplanen för förskolor behöver höjas. 
Tidigare har antagen kostnad i investeringsplanen varit 30 000:-/kvm LOA. 
  
Vi har kostnadsberäknat Äsperöds- och Myråsens förskola. 
Ni behöver nu utgå från en kostnad på 38 000:-/kvm LOA. Tänk på skillnaden mellan LOA och BTA. 
  
Orsaken till ökningen är prisändringar (index/inflation) 
 

Förskola m² LOA (inkl teknik) Kr/ m² LOA (inkl teknik) Investeringskostnad 
Myråsen 1 900 38 000 72 200 000 
Äsperöd 1 600 38 000 60 800 000 
Bokenäs 800 38 000 30 400 000 
    

 

 

Kom ihåg att uppdatera även planerade förskolor som ex Källdal m.fl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-09-01 

 

Kenneth Funeskog 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-08-31 Dnr BUN 2022/00820 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 
Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl 

Äsperöds förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 
förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 
investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 
kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 
för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%. 
 
Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 
förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 
prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. 
 
De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 
man inte se. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 
utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 
Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.    
Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 
av Äsperöds förskola. 
Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola. 
Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola. 
Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Äsperöds förskola 
enligt uppdaterad kalkyl. 
 
 
Staffan Lindroos Tony Andersson 
Förvaltningschef Lokalplanerare 
 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-08-31 Dnr BUN 2022/00820 

  

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Förskolekontoret  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-09-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr BUN 2022/00820 

Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl 
Äsperöds förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 
förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 
investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 
kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 
för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%. 
 
Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 
förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 
prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. 
 
De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 
man inte se. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 
utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 
Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  
Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 
av Äsperöds förskola.  
Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  
Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  
Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Äsperöds förskola 
enligt uppdaterad kalkyl. 

 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
Justerat 2022-09-26 
Roger Ekeroos (M), Krzysztof Swiniarski (SD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-26 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedieras 2022-09-27 
Kommunstyrelsen   
Lokalplanerare   



 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00496 

  

 

Handläggare 

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

 

Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 

Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 
skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 
trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 
utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan. 
  
Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 
Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 
65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 
personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 
parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  
 
I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 
lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 
ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 
funnits med i projektet för utökning av skolan.  
 
Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 
ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 
färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,75 
miljoner kronor och ryms inom kommunens beslutade investeringsutrymme. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan 
 
att tillkommande kapitalkostnader täcks av kapitalkostnadsreserven i kommunens 
budget 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00496 

  

 

 

 

 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-08-29 Dnr SBN 2022/00231 

  

 

Handläggare 

Trafikingenjör Anna Djärv 
Telefon 0522-69 83 09 
anna.djarv@uddevalla.se 

 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 

Sandersdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 
skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 
trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 
utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan.  
 
Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 
Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 
65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 
personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 
parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  
 
I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 
lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 
ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 
funnits med i projektet för utökning av skolan.  
 
Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 
ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 
färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,5 
miljoner kronor. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 55 000 kronor per 
år när åtgärden färdigställts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan 
 
att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 55 000 kronor per år i utökat 
kommunbidrag för tillkommande kapitalkostnader 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-08-29 Dnr SBN 2022/00231 

  

 

 

 

 
 
 
 
Maria Jacobsson Anna Djärv 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr SBN 2022/00231 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 
Sandersdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 
skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 
trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 
utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan.  

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 
Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 
65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 
personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 
parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 
lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 
ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 
funnits med i projektet för utökning av skolan.  

Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 
ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 
färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,5 
miljoner kronor. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 55 000 kronor per 
år när åtgärden färdigställts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Henrik Sundström (M) och Maria Johansson (L): bifall till 
förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan  

att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 55 000 kronor per år i utökat 
kommunbidrag för tillkommande kapitalkostnader 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet   
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-09-26   
Mikael Staxäng  
 
Kent Andreasson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-27 intygar   
Ola Löfgren  
   
Skickat 2022-09-27 
Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-01 Dnr KS 2022/00594 

  

 

Handläggare 

Projektledare Anders Brunberg 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om 

granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Särskilt fokus har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på 

äldre detaljplaner. 

 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer nämnden vidta följande åtgärder: 

 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga  

finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner.  

 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 

planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 

genomförandeperspektiv.  

 

 Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 

nämnden under 2023.  

 

 Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 

samhällsnytta och genomförbarhet.  

 

 Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med  

kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 

detaljplaner. 

 

 Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner. 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över samhällsbyggnadsnämndens svar och 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna det. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2023-01-19 § 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-01 Dnr KS 2022/00594 

  

 

 

 

Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och  

trafikplanering 2022-11-08. 

Kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 

2022-11-08 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Projektledare  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunens revisorer 

 



Till: Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 
   

            2022-11-02    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma 

om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens 

detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och 

exploateringar på äldre detaljplaner.  

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden:  

- delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

- inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta 

kommunens tillväxttakt. 

- säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande detaljplanearbete.  

- inte säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen 

vid exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till samhällsbyggsnämnden och 

kommunstyrelsen och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas 

med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt till 

thomas.edin@se.ey.com senast 2023-02-02. 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Avdelningschef, planering Andreas Roos 
Telefon 0522-69 56 79 
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Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus 
har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner. 
 
Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till 
samhällsbyggnadsnämnden: 

- Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för 
att klara av uppdraget att effektivisera detaljplanprocessen samt se över och 
förnya äldre detaljplaner. 

- Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta 
eventuella åtgärder för högre effektivitet i detaljplanprocessen.  

- Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre 
detaljplaner.  

- Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om 
investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör. 
 

Med anledning av ovanstående rekommendationer avser samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra följande åtgärder: 

- Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga 
finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner. 

- Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 
planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 
genomförandeperspektiv. 

- Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 
nämnden under 2023.  

- Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 
samhällsnytta och genomförbarhet. 

- Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 
kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 
detaljplaner 

- Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 
bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19 
Ernst & Youngs Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och 
trafikplanering 2022-11-08 
Ernst &Youngs kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 
2022-11-08 
Följebrev till Ernst &Youngs granskningsrapport av kommunens arbete med 
detaljplaner och trafikplanering 2022-11-08 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att förvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens svar 
 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus 
har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner. 
 
Granskningsrapportens slutsats är att det finns utvecklingsområden vad gäller 
trafikplaneringen vid exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av 
detaljplaner samt arbetet med att inventera och se över äldre detaljplaner, 
kompetensförsörjning och uppföljning. 
 
Ernst & Young önskar svar på vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden avser att vidta 
med anledning av granskningsrapportens rekommendationer, som är följande: 

- Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för 
att klara av uppdraget att effektivisera detaljplanprocessen samt se över och 
förnya äldre detaljplaner.  

- Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta 
eventuella åtgärder för högre effektivitet i detaljplanprocessen.  

- Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre 
detaljplaner.  

 
Utifrån granskningen lämnas också följande rekommendation till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen:  

- Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om 
investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör. 
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Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 
av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre 
detaljplaner 
 
De ekonomiska förutsättningar styr vilka personella resurser som kan avsättas för 
detaljplanearbetet och grunden är att alla planuppdrag behöver vara finansierade. Idag 
tecknas planavtal med externa aktörer medan finansieringsmodellen för kommunala 
planer varierar beroende på i vilket syfte planen ska upprättas. För kommunala planer 
som innebär en exploatering kommer intäkterna i samband med försäljning av tomter 
eller industrimark. Vid förtätningsplaner och planer som möjliggör verksamhetslokaler 
som skolor och äldreboenden kommer intäkterna i bygglovsskedet genom plantaxan.  
 
Att intäkterna kommer i ett senare skede än kostnaderna innebär att budgeten år för år 
kan variera betydligt. För att säkerställa en långsiktig kapacitet, ekonomiskt och 
personellt, behöver finansieringsmodellen för de kommunala planuppdragen vara tydlig 
och helst beslutad när planbesked medges. Andra aspekter som spelar roll för 
möjligheterna att effektivisera detaljplaneprocessen är att planbeskeden som ges följer 
översiktsplanen och har en stor samhällelig nytta.  
 
Följande åtgärder föreslås med anledning av granskningsrapportens rekommendation: 

- Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga 
finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner. 

- Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 
planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 
genomförandeperspektiv. 
 

Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella 
åtgärder för högre effektivitet i detaljplaneprocessen 
 
En slutsats i granskningsrapporten är att handläggningstiderna för en detaljplan är 
längre än i jämförbara kommuner. I rapporten jämförs Uddevalla med Tranemo, 
Ulricehamn och Herrljunga och det kan diskuteras hur relevant jämförelsen är mellan 
dessa kommuner avseende exploateringstryck och planförutsättningar som t ex 
geotekniska förhållanden. Uddevalla brukar jämföra sig med grannkommunerna 
Trollhättan och Vänersborg och i den jämförelsen har Uddevalla bra 
handläggningstider.  
 
I granskningsrapporten mäts handläggningstider från givet startmöte till antagen plan, 
vilket kan vara missvisande för att mäta effektiviteten. Uddevalla har under perioden 
som handläggningstiderna mättes återupptagit och slutfört ett par gamla planarbeten 
som av olika anledningar varit vilande under flera år vilket påverkar analysen. Det är 
mycket annat än själva planarbetet som påverkar tiden mellan startmöte och antagande; 
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t ex nya politiska beslut, antalet planarbeten som löper parallellt, personalomsättning 
och överklagningar. 
 
Följande åtgärd föreslås med anledning av granskningsrapportens förslag: 

- Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 
samhällsbyggnadsnämnden under 2023.  
 

Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner 
 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar redan idag med att förnya äldre detaljplaner. Allt 
från att skapa större byggrätter i äldre fritidshusplaner till uppdatering av 
industriområden och planer i centrumnära lägen. Uddevalla kommun har över 700 
gällande detaljplaner och en förnyelse av äldre detaljplaner behöver därför prioriteras 
utifrån samhällsnytta och genomförbarhet redan när planbesked ges. I detta avseende 
bör man vara medveten om att en ändring av detaljplan kostar konkurrerar med arbetet 
med nya detaljplaner.  
 
Det senaste året har arbetet med att förnya detaljplaner koncentrerats till att identifiera 
detaljplaner inom det så kallade BiD-projektet (Business Improvement District). Arbetet 
är initierat av stadens fastighetsägare tillsammans med kommunledningskontoret och 
planeringsavdelningen som också levererat ett förslag på prioriterade planer.   
 
Följande åtgärder föreslås med anledning av granskningsrapportens förslag: 

- Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 
samhällsnytta och genomförbarhet. 

- Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 
kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 
detaljplaner 

Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 
inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör 
 
Inför varje kommunal investering ska projektmodellen följas vilket innebär att 
trafiksituationen ska beaktas i en förstudie innan beslut om ett genomförande. När det 
gäller privata aktörer som vill exploatera/investera inom en äldre detaljplan blir det 
oftast direkt ett bygglovsärende. Om planerad exploatering/investering följer gällande 
detaljplan finns det därför möjlighet att bevilja bygglov även utan att trafiksituationen 
systematiskt har beaktats. Genom förbättrade rutiner och remissförfarande kan 
trafiksituationen belysas och beaktas på ett mer systematiskt sätt men för att förhindra 
sådan exploatering/investering krävs det ofta ett aktivt beslut från kommunen om att 
förnya den äldre detaljplanen. Enligt gällande lagstiftning har kommunen möjlighet att 
inhibera ett bygglov i upp till två år om det pågår ett planarbete inom samma område. 
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Följande åtgärd föreslås med anledning av granskningsrapportens rekommendation: 
- Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner. 

 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Andreas Roos 
Förvaltningschef Avdelningschef, planering 

Skickas till 
thomas.edin@se.ey.com 
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Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus 
har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner. 

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till 
samhällsbyggnadsnämnden: 

1. Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för 
att klara av uppdraget att effektivisera detaljplanprocessen samt se över och 
förnya äldre detaljplaner. 

2. Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta 
eventuella åtgärder för högre effektivitet i detaljplanprocessen.  

3. Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre 
detaljplaner.  

4. Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om 
investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör. 

Med anledning av ovanstående rekommendationer avser samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra följande åtgärder: 

  Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga 
finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner.  
  Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för planbesked för 
att optimera de planbesked som ges utifrån ett genomförandeperspektiv.  
  Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för nämnden 
under 2023.  
  Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån samhällsnytta 
och genomförbarhet.  
  Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 
kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre detaljplaner  
  Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när bygglov 
söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner  
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har 

syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av 

beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för 

efterlevnad av plan och bygglagen, rättssäker handläggning och en tydlig prioritering av 

detaljplaner. Kommunen har ett högt antal äldre detaljplaner i behov av översyn samtidigt som 

granskningen visar att nämnden har långa handläggningstider för detaljplaner. Därtill har 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella resurser 

ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska och 

personella resurser för att klara sitt uppdrag. 

Vidare visar granskningen att trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot görs inte någon riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering eller 

beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att detaljplanen inte är utformad 

för att möta dagens behov av exempelvis infrastruktur och VA när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Granskningen visar även att nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner 

samt aktivt följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt. Däremot brister 

nämnden i sin uppföljning avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker 

kopplade till långa handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande planer brister.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

Vad gäller trafikplanering är det vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre detalj-

planer.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021 som 

visade risker inom styrning och uppföljning av arbetet med detaljplaner samt risker inom 

trafikplaneringen. De förtroendevalda revisorerna har utifrån genomförd förstudie samt i årets 

risk och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en fördjupad granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende 

trafikplaneringen.  Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig 

styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen har 

lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering för framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt? 

 Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detaljplanearbetet och tillhörande 

beviljande av bygglov? 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av detaljplanearbetet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen avgränsas i enlighet med 
ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 

 Kommunens översiktsplan 

 Andra relevanta kommunspecifika styrdokument 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  
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1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Därtill har en stickprovsgenomgång av objekt (bygglov/exploateringar) i fyra äldre detaljplaner 

genomförts. Stickprovet avser Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och Ljungskileskolan.  

Stickprovet har genomförts med fokus på hur arbetet med trafikplanering har beaktats i 

beviljande av bygglov på dessa detaljplaner och vilka bedömningar som gjorts inför valet att 

bygga på gamla detaljplaner.  

Stickprovsgenomgången har genomförts genom dokumentstudier samt genom avstämningar 

med tjänstepersoner vid Plan- och exploateringsenheten. EY har begärt ut detaljplaner med 

samtliga bygglov som har beviljats på detaljplanerna. EY efterfrågat samtliga underlag, 

utredningar, riskanalyser och övriga beslut som kan kopplas till trafikplanering inför beslut av 

detaljplanen och bygglov. Därtill har EY begärt ut eventuella riskanalys och övriga utredningar 

kopplat till valet att exploatera på äldre detaljplaner, i stället för att upprätta ny detaljplan.  

 

Iakttagelser från stickprovet framgår av bilaga 3. 

 

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  



 
 

6 

2. Styrning och uppföljning av detaljplanearbetet 

2.1. Ansvarsfördelning avseende detaljplanprocessen 

I Uddevalla kommun ansvarar kommunstyrelsen för beredning och beviljande av planbesked. 

Beredningen sker på avdelningen Hållbar tillväxt på kommunledningskontoret. Samhälls-

byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom detaljplanarbetet. Detaljplaner 

handläggs av Plan- och exploateringsenheten som är organiserad inom samhällsbyggnads-

förvaltningen. Kommunfullmäktige beslutar om planbesked och detaljplaner av principiell 

beskaffenhet eller större vikt. 

 

Figur 1: EY:s tolkning av ansvarsfördelningen avseende planbesked och detaljplaner i Uddevalla kommun. 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och beslut av planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

beredning och beslut av detaljplaner. Beslut av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas av kommunfullmäktige. 

 

2.2. Detaljplanprocessen är tydligt dokumenterad med stöddokument och checklistor  

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en processkarta för detaljplanearbetet som 

utgår från Boverkets process och material för detaljplaneprocessen som följer kraven i Plan- 

och bygglagen (PBL). Till processkartan finns interna stöddokument och checklistor som 

handläggaren kommer åt direkt från processkartan. Av processen finns respektive steg som 

ska genomföras samt ansvarig funktion för dess genomförande. Av intervju framkommer att 

processen upplevs tydlig och att handläggaren har stöd från checklistor och interna rutiner. 

Därtill diskuteras detaljplaner och inkommande planbesked på månadsvisa möten för att 

utbyta kunskap och säkerställa likvärdiga bedömningar.  

Av intervju framgår att majoriteten av detaljplanerna i Uddevalla kommun följer ett 

standardförfarande. I nedanstående figur 2 framgår de olika stegen i detaljplaneprocessen i 

Uddevalla kommun.  

 
Figur 2: EY:s tolkning av detaljplanplanprocessen i Uddevalla kommun  

2.2.1. Nämnden tar del av löpande information om enskilda detaljplaner  

Av intervju och dokumentstudier framgår att nämnden även tar del av löpande information 

kring enskilda detaljplaner varje gång en detaljplan går in i en ny fas. Det vill säga vid inkommet 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Planbesked

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaner

Uppdrag Ev. Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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uppdrag och eventuellt framtagande av program, vid samråd och vid efterföljande granskning 

samt vid beslut och då beslutet vinner laga kraft.   

2.3. Trafikplanering beaktas i arbetet med nya detaljplaner  

Utöver plan- och exploateringsenheten deltar övriga förvaltningar, avdelningar och enheter i 

olika stor omfattning i kommunens detaljplaneprocess. Delaktighet i processen varierar utefter 

behov och arbetet organiseras till stor del i projektgrupper. För respektive ny detaljplan som 

upprättas en projektgrupp. Det finns alltid en ansvarig planhandläggare och mark- och 

exploateringsingenjör för aktuell detaljplan som ansvarar för dess genomförande.  

 

Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar 

sig vid samråd samt vid granskning. Funktioner vid övriga förvaltningar, avdelningar och 

enheter bjuds in att delta vid flera tillfällen under processen för möjlighet till yttrande. Av uppgift 

från planchefen tas även hänsyn till påverkan på kringliggande trafik i angränsande 

detaljplaner. Det finns dock inga stöddokument eller checklistor för detta. Detta uppges dock 

vara en väl fungerade del detaljplaneprocessen. 

2.4. Beaktandet av trafikplanering vid exploatering på äldre detaljplaner skiljer sig åt  

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden 

överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Finns det en upprättad detaljplan 

görs inte en lokaliseringsprövning, det vill säga provning om marken är lämplig för den åtgärd 

som ansökan gäller, eftersom den prövningen gjordes när detaljplanen togs fram. Att inte 

genomföra en lokaliseringsprövning gäller oavsett hur gammal detaljplanen är. Exempelvis 

prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i det ursprungliga detaljplaneskedet och ska 

därför inte prövas i bygglovet. Inte heller de tekniska egenskapskraven, till exempel 

brandsäkerhet, prövas i bygglovet.  

 

Av intervju framkommer att det finns risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till 

dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Vidare framgår att så länge en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram saknas krav 

på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen. Projekteras en 

exploatering å andra sidan av kommunen finns det internrutiner i kommunens projektmodell 

för att säkerställa att trafikfrågor fångas upp och utreds i tidigt skede.   

 

Vidare framkommer att det finns risk att äldre detaljplaner inte är anpassade efter samhällets 

nuvarande behov av bland annat infrastruktur och trafikplanering. Äldre detaljplaner är heller 

inte anpassade efter kommunens gällande översiktsplan och övriga strategier och mål för 

samhällsbyggnad.  

2.5. Stickprov av trafikplanering i fyra äldre detaljplaner med tillhörande bygglov  

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång genomförts av objekt 

(bygglov/exploateringar) i fyra detaljplaner. Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på 

hur arbetet med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och beslut om investering 

och/eller exploatering inom utvalda detaljplaner.  
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Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts inför valet att bygga på äldre detaljplaner. 

Det är inte olovligt att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre detaljplaner. Därför 

bör det noteras att röd markering i kontrollpunkter inte nödvändigtvis är att betrakta som 

felaktigt eller strida mot lag eller regler. Nedan tabell 1 sammanfattas resultatet av 

stickprovsgranskningen. 
 

Tabell 1: Stickprovsgranskning av objekt i fyra äldre detaljplaner (DP) 

1. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken.   

2. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken. 

3. Eftersom exploateringen genomfördes inom detaljplanens genomförandetid samt att de i 

detaljplanen finns en analys avseende trafikpåverkan är vår bedömning att en trafikutredning 

inför beslut om bygglov inte är nödvändigt.  

4. Detaljplanen uppger ej genomförandetid.  

5. Kommunstyrelsens har inledningsvis beslutat om planbesked och därmed gjort ett avvägande 

att ta fram en ny detaljplan. I det samverkansavtal med Hemsö avseende om- och nybyggnation 

som slutligen fullmäktige beslutade finns ingen dokumentation och övervägande kring beslutet 

om att då exploatera inom befintlig detaljplan. 

6. I förstudie för skolans byggnation beskrivs platsens förutsättningar för byggnation samt även en 

rekommendation om att det behövs en ny detaljplan. Det saknas dock en riskanalys kopplat till 

beslutet att slutligen exploatera på äldre detaljplan. 

 
Sammanfattningsvis visar stickprovsgranskningen att tre av fyra detaljplaner innehåller en 

analys kring trafikpåverkan vid genomförandet av detaljplanen. Den fjärde detaljplanen har en 

kartläggning av trafiksituationen vid framtagandet av detaljplan men saknar analys av 

detaljplanens påverkan på trafiken och vägnätet.  

 

Kontrollpunkter 

Stickprov 

Folkets Park  

2013 

Östberget  

1991 

Rimnersvallen 
1991 

Ljungskileskolan 
1969/1975 

Finns analys avseende påverkan 

på trafiken i detaljplan? 

    

Har bygglov/exploateringen 

genomförts inom genom-

förandetid?  

    
4 

Politiskt övervägande om att anta 

ny detaljplan?  

1    
5 

Riskanalys kopplat till beslutet att 

exploatera på äldre detaljplan? 

2    
6 

Trafikutredning inför beslut om 

bygglov/exploatering?  

3    

     Bedömningsindikatorer                                          - Ja           - Nej          - Ej tillämpbart 
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Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens genomförandetid, i två fall efter 

genomförandets tid och en detaljplan saknar genomförandetid. Det bör dock i det sistnämnda 

fallet noteras att pågående ny- och tillbyggnation sker ca 45 år efter att detaljplanen antogs. I 

gällande plan- och bygglag ska genomförandetid sättas mellan 5-15 år.   

 

I tre fall saknas dokumenterad övervägande samt riskanalys kopplat till beslutet att exploatera 

på äldre detaljplan. I ett fall har tiden för en ny detaljplanen vägts mot vikten av att renoveringen 

av Rimnersvallen sker snarat.    

 

För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar inför beslut om bygglov och/eller 

exploatering.   

 

För mer detaljerad beskrivning av iakttagelserna vid stickprovsgranskning se bilaga 3.  

2.6. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt fullmäktiges uppdrag effektivisera 

detaljplanprocessen  

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag av kommun-

fullmäktige att effektivisera detaljplanplanprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 

planer.  

 

I nämndens uppföljning 2021 framgår att förvaltningen har arbetat med en tydligare prioritering 

samt att optimera arbetssättet. Därtill görs samtliga nya planer digitalt. Det framgår inte av 

uppföljningen om detaljplanprocessen blivit mer effektiv. Beträffande förnyandet av 

föråldrande detaljplaner framgår att förvaltningen arbetar med att identifiera äldre planer i 

behov av förnyelse. Av protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp arbetet under 

året vid sina sammanträden 2022.   

2.7. Det finns en prioritering för framtagande av detaljplaner  

Utifrån översiktsplanen tar planchefen, i samråd med avdelningschefen på Hållbar Tillväxt 

inom kommunledningskanslier, fram en prioriteringslista av nya detaljplaner. Prioriteringen 

uppges förankras med samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och kommundirektör. 

Samhällsbyggnadsnämnden får information om prioriteringslistan två gånger om året. Av 

intervjuer framgår att detta arbetssätt ska ändras under hösten 2022. Prioriteringen av 

detaljplaner uppges komma att beredas på samma sätt men framöver beslutas av 

kommunstyrelsen. Detaljplanerna prioriteras efter en prioriteringslista där 1 är högst prioriterat 

och 3 är lägst prioriterat. Prioriteringen beskrivs i bilaga 5. 

 

Planhandläggare arbetar med minst en av respektive prioriterad detaljplan för att underlätta 

prioriteringen. Orsaken till det är att arbetet med detaljplaner i vissa perioder kan stå still då 

handlingar eller yttranden ska inkomma. Under dessa perioder arbetar planhandläggaren med 

detaljplaner av lägre prioritet.   
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2.7.1. Nämnden följer upp arbetet med prioriteringslistan två gånger om året  

Samhällsbyggnadsnämnden får sedan 2022 uppföljning avseende prioriteringslistan och det 

övergripande detaljplanplanarbetet två gånger om året. Vid dessa uppföljningstillfällen får 

nämnden information om arbetet utifrån prioritetslistan, var respektive detaljplan i listan 

befinner sig i processen, planer som vunnit laga kraft samt vilka detaljplanarbeten som ej har 

påbörjats eller är pausade.  

2.8. Handläggningstider för detaljplanerna har ökat 

I intervjuer uppges att kommunen har ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över.  

Äldre detaljplaner uppges kunna försvåra utvecklingen för företag och fastighetsägare samt 

för kommunens myndighetsutövning. Flertalet detaljplaner för industriområden i kommunen är 

gamla och otidsenliga. Vissa äldre planer har enligt planchefens bedömning en onödigt låg 

exploateringsgrad utifrån dagens mått. Detta uppges försvåra för företagen att expandera i 

önskad utsträckning och kan leda till val av annan etableringsort.  

 

Vilken omfattning kommuner har behov av att detaljplanera, vilken typ av planer kommunen 

tar fram och vad detaljplanerna behöver innehålla skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det 

kan därför vara svårt att hitta jämförelsekommuner avseende handläggningstid för 

detaljplaner. SKR:s kommungruppsindelning kan användas för att kommuner med likartade 

förhållanden ska kunna identifieras1. I nedan diagram 1 presenteras en jämförelse av 

Uddevalla kommuns planberedskap med liknande kommuner, utifrån kategorisering i Sveriges 

kommuner och regioners (SKR) databas Kolada.  

 

 
 

Diagram 1. Källa: "Liknande kommuner, gruppindelning Större städer och kommuner nära större stad med 
underkategorin lågpendlingskommun nära större stad, Västra Götaland ". För Tranemo kommun saknas nyckeltal 
från 2019 (SKR, Kolada,2019, 2021) 

Diagrammet visar att Uddevalla ligger näst högst i mediantid på 42 månader (3,5 år) i 

jämförelse med likande kommuner 2021. Från 2019 till 2021 har Uddevalla kommuns 

handläggningstid ökat från 24 månader till 42 månader. Handläggningstiden ska även ses i 

ljuset av att vissa planer prioriteras och därmed har kortare handläggningstid medan planer 

 
1 Uddevalla delas in i gruppen Större städer och kommuner nära större stad med underkategorin lågpendlings-
kommun nära större stad. Det ska noteras att jämförelser kan göras med andra kommuner och även utifrån andra 
perspektiv och annat statistiskt underlag. 
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med låg prioritet kan antas ha längre handläggningstid. I intervjuer beskrivs att cirka en av fyra 

detaljplaner överklagas, vilket ligger i enlighet med rikssnitt. Överklaganden av detaljplaner 

påverkar hur lång tid detaljplanarbetet tar. En utmaning som kommunen står inför är mängden 

äldre detaljplaner och uppdraget att digitalisera äldre detaljplaner.  

 

Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många 

mindre detaljplaner, så kallade frimärksplaner. Detta innebär att avgränsade och angränsade 

fastigheter behandlats separat. De intervjuade menar att det hade varit mer effektivt att arbeta 

med större detalj- och områdesplaner med helhetsperspektiv.  Gemensamma frågor som 

exempelvis buller, trafik och geoteknik hade då kunnat samordnats. Vidare uppges att 

samhällsbyggnadsnämnden har fått planbesked från kommunstyrelsen som inte ryms inom 

översiktsplanen, vilket gör att även detaljplanen inte inryms i översiktsplanen. En detaljplan 

som inte inryms inom översiktsplanen behöver hanteras med ett utökat förfarande. Det innebär 

att processen tar längre tid och innehåller fler steg för att motivera avsteg från översiktsplanen 

gentemot Länsstyrelsen. En sådan detaljplan uppges hamna långt ner i prioriteringen. Det ska 

dock noteras att översiktsplanen inte är juridiskt bindande.    

2.9. Det finns en risk att ekonomiska och personella resurser för arbetet med detalj-

planer täcker inte hela uppdraget  

Plan- och exploateringsenheten består av en planchef, en plansamordnare och 7,25 

planhandläggare. Vid tid för granskning handläggs cirka 45 pågående detaljplanarbeten. Av 

intervju framgår att det är en hög beläggning av ärenden på respektive planhandläggare, men 

att arbetet upplevs vara hanterbart. Enheten har upphandlat en extern arkitektfirma som stöttar 

upp dels genom att projektleda hela projekt, dels genom att fungera som experter i komplexa 

ärenden. Vidare tar enheten in konsulter för vissa kompetenser, bland annat inom landskaps-

arkitektur och dagvatten.  

 

Ur en bemanningssynpunkt beskrivs plan- och exploateringsenheten ha en god kompetens 

och resurskapacitet för arbetet, men trots detta en hög belastning av pågående ärenden. 

Planhandläggare lånas ut till kommunledningskontoret för beredning av planbesked och 

stadsutvecklingsprojekt då kompetensen saknas på kommunledningskontoret, vilket uppges 

påverka handläggningstiden för detaljplaner negativt. Enheten får dock ekonomisk ersättning 

för den personal som lånas ut till kommunledningskontoret.  

 

I intervju framkommer även att merparten av medarbetarna på plan- och exploateringsenheten 

saknar längre erfarenhet av detaljplanarbete. Enheten uppges ha och ha utmaningar med att 

behålla personal. Två av åtta medarbetare har lämnat enheten mellan 2021-2022. Enligt 

uppgift har dessa medarbetare ersatts. Vidare framgår att det i landet finns en generell 

utmaning med att rekrytera planhandläggare. Avsaknaden av mer erfaren personal beskrivs 

som en utmaning som ibland får konsekvenser för effektiviteten i verksamheten. 

 

Som beskrivits ovan finns det en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Därtill har 

kommunen ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över givet sin ålder och eventuellt 

behöver förnyas. Det uppges att äldre detaljplaner kan vara svåra att tyda, inte är anpassade 
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efter dagens samhälle och det finns risk att de försvårar utvecklingen för företag och fastighets-

ägare. Äldre och svårtolkade detaljplaner kan även försvåra för kommunens bygglovs-

handläggare. Äldre detaljplaner är heller inte anpassade efter dagens samhälle utifrån flera 

perspektiv, såsom trafiklösningar och parkeringsytor. Av intervjuer framkommer att enheten 

inte har resurser för att arbeta med att förnya äldre detaljplaner.  

2.9.1. Nämndens uppföljning av ekonomiska resurser kopplat till detaljplaner är 
övergripande  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning två 

gånger per år. Av verksamhetsberättelsen för 2021 går det inte att utläsa plan- och 

exploateringsenhetens resultat eller uppföljning av arbetet med detaljplaner under året. Det 

görs heller ingen regelbunden uppföljning avseende handläggningstider för detaljplaner. Av 

muntlig uppgift framgår att plan- och exploateringsenheten hade ett underskott på –3,3 miljon 

kronor på helår 2021 från sin budget på 24,3 miljoner kronor2. I nämndens verksamhets-

berättelse framkommer att delar av underskottet beror på kostnader för planarbete och 

förstudier som var större än budgeterat.  

 

Vidare framkommer att prognosen för plan- och exploateringsenheten 2022 är ett underskott 

på 521 000 kronor på helår i förhållande till sin budget på 21,4 miljoner kronor. Av intervju med 

planchef framgår att de ekonomiska resurserna anses vara tillräckliga för antalet detaljplaner 

som handläggs inom enheten idag. Däremot uppges det saknas resurser för arbetet med att 

inventera, uppdatera och digitalisera föråldrande detaljplaner.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlig-

hetsanalys identifierat en risk avseende finansiering av detaljplanarbetet utifrån att kommunen 

har en ny plantaxa som inte är implementerat fullt ut. Därtill identifierar nämnden en risk för 

ökat tryck på nya detaljplaner utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna 

bli att nämnden inte får ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, 

personella resurser blir otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Åtgärder för att 

minska denna risk är att förvaltningen ska arbeta med tydligare prioriteringar och 

återkopplingar samt nyanställningar.  

 

Vid tid för granskningen har ingen uppföljning av åtgärderna genomförts. Uppföljning ska enligt 

internkontrollplanen återrapporteras till nämnden i december 2022.  

2.10. Bedömning  

Kommunallagen anger att nämnd ska tillse att sin verksamhet bedrivs i enlighet med de 

lagbestämmelser som gäller för verksamheten, det vill säga i enlighet med PBL:s 

bestämmelser om detaljplaner. Styrelse och nämnd ska också tillse att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

 

 
2 I budgeten ingår all verksamhet inom plan- och exploateringsenheten, dvs även MEX-verksamhet 

(arrendeintäkter, avgifter, försäljning av skog och berg). Underskottet förklaras enligt uppgift från enhetschefen 
främst på grund av vikande intresse för berg- och skogsförsäljning.  
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Styrning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning av verksamheten. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys 

och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att utarbeta 

detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

 

Nämnden har skapat förutsättningar för efterlevnad av PBL, genom rutindokument och 

checklistor kopplat till detaljplaneprocessen. Det sker också ett arbete för att säkerställa 

rättssäkerhet i handläggningen genom månadsvisa möten. Nämnden har insyn och är delaktig 

i beslutsprocessen för enskilda detaljplaner vid specifika beslutspunkter. Därtill finns det en 

tydlig prioritering för framtagande av nya detaljplaner som bygger på kommunens 

översiktsplan. Vi ställer oss dock frågande till den tilltänkta processen med att 

kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detaljplaner, eftersom detaljplanearbetet 

inryms i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente. 

 

Däremot visar granskningen att handläggningstider för detaljplaner är bland de längre, och 

ökar, i jämförelse med i liknande kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre 

detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete. Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i 

kommunen samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare. Det behöver inte 

innebära att enheten har otillräckliga ekonomiska och personella resurser men det saknas 

enligt vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är tillräckliga för enhetens 

uppdrag. Vi noterar att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många mindre 

detaljplaner, så kallade frimärksplaner, vilket riskerar skapa ineffektivt i detaljplanarbetet. 

Därtill visar granskningen att nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner 

utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna bli att nämnden inte får 

ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, personella resurser blir 

otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Det är vår mening att långa 

handläggningstider även innebär en risk för att utan analys av risker och konsekvenser 

exploatera på äldre detaljplaner.  

 

Trafikplanering 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande 

detaljplanearbete. Däremot är vår bedömning att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt 

har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. Till varje detaljplan knyts en 

trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt vid 

granskning.  

 

Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en riskanalys kopplat till beslut om 

investering, exploatering eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för 

att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer.  

 

Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen så länge 

en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram. Det saknas även rutin på gängse 



 
 

14 

beredning och riskanalys inför beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det 

således finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och exploatering på äldre 

detaljplaner inte genomförs.  

 

Uppföljning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av verksamheten.  

 

Granskningen visar att nämnden numera systematiskt följer upp prioriteringslistan av 

pågående detaljplaner. Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning avseende 

effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa handläggningstider 

och arbetet med att förnya föråldrande planer brister. Det är inte tydligt i uppföljningen om 

nämnden når fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen. Nämnden har inte följt upp eller 

vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov justera 

ekonomiska och personella resurser eller effektivisera handläggningsprocessen.  
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3. Samlad bedömning  

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig styrning 

och prioritering för 

framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att 

det finns tillräckliga 

ekonomiska och 

personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i 

den takt som fodras för 

att möta kommunens 

tillväxttakt? 

Delvis.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess 

med förutsättningar för efterlevnad av PBL. Det sker också ett 

aktivt arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen 

genom månadsvisa möten. Därtill finns en tydlig prioritering 

för framtagande av nya detaljplaner som bygger på 

kommunens översiktsplan.  

Däremot har nämnden långa handläggningstider samtidigt 

som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov av 

översyn. Den långa handläggningstiden och det höga antalet 

äldre detaljplaner innebär en risk för att utan analys 

exploatera på äldre detaljplaner. Därtill visar granskningen att 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, 

utan att personella resurser ökar. Nämnden har inte 

analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt 

som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

Har det säkerställts att 

trafikplaneringen beaktas 

inom detaljplanearbetet 

och tillhörande beviljande 

av bygglov? 

Delvis.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot visar granskningen att det inte görs en riskanalys 

kopplat till beslut om investering, exploatering eller beviljande 

av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att 

exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov 

när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras 

av privata aktörer.  

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig uppföljning 

av detaljplanearbetet? 

 

Delvis.  

Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda 

detaljplaner. Därtill arbetar nämnden numera aktivt med och 

följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner 

systematiskt.  

 

Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning 

avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av 

risker kopplade till långa handläggningstider och arbetet med 

att förnya föråldrande planer brister. Nämnden har inte följt upp 

eller vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till hand-

läggningstiderna och vid behov justera ekonomiska och 

personella resurser eller förbättra handläggningsprocessen. 



 
 

16 

3.2. Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

 

Vad gäller trafikplanering är vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen vid 

exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

3.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden: 
  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre 

detaljplaner.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 
 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   

 

 

Göteborg den 2 november 2022 

 

 

 

Elin Forså    Karin Knutsson   

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och detaljplaner. I översiktsplanen 

redovisar kommunen den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten 

inom kommunen. En detaljplan är ett dokument som reglerar markanvändningen och 

bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. En detaljplan ska tas fram enligt 

en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda samt för att få fram ett bra 

beslutsunderlag. Processen är av stor betydelse för kommunens utveckling.  

Fullmäktige har antagit en Trafik- och parkeringsstrategi som beskriver kommunens inriktning 

i arbetet med trafik- och parkeringsfrågor, vilken innehåller målsättningar för vad kommunen 

vill uppnå på området. Kommunstyrelsen har antagit ett dokument i vilket kriterier för 

bedömning av ny-/ombyggnadsprojekt i samband med ansökan om planbesked, 

markanvisning eller annan större exploatering slår fast följande; nybyggnad liksom drift och 

underhåll av vägnätet innebär stora kostnader för det allmänna varför frågan om nya gator 

liksom gatunätets omfattning skall värderas i samhällsplanering och överväganden om av nya 

exploateringar.  

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ansvarar enligt reglemente för den översiktliga 

planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ansvarar även för beslut 

om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för antagande, upphävande eller 

ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser.  

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021. 

Förstudien visade på ett antal risker, däribland risk för bristfällig styrning av arbetet med 

detaljplaner eftersom det saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska 

göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av 

avsaknad av systematisk uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. 

Kommunrevisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå vidare med 

exploatering och beviljande av bygglov på äldre detaljplaner. Härvidlag ser revisonen en risk 

för vilka effekter valet av äldre detaljplaner har för trafiksituationen för vissa projekt.  

Med bakgrund av ovan nämnda förstudie och revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2022 

har kommunrevisionen beslutat att genomföra en fördjupad granskning av kommunens arbete 

med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende trafikplaneringen. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Kommunallag (2017:725) 

Kommunallagen (2017:725) styr kommunens verksamhet på ett övergripande plan men 

reglerar inte arbetet med detaljplaner. Enligt kommunallagens 6 kap. 1§ är det 

kommunstyrelsen som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas gemensamma verksamhet.   

Enligt 6 § ska nämnderna säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

Plan- och bygglagen reglerar all planläggning av mark, vatten och byggande. Det är framförallt 

kapitel 5 som avser detaljplaneprocessen.  

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
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från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

En detaljplans bestämmelser är utformade mot bakgrund av den lagstiftning som gällde när 

detaljplanen togs fram. Om detaljplanen gjordes med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 

gäller de definitioner som finns i PBL och plan- och byggförordningen, PBF, vid tolkning av 

planen. Om detaljplanen istället är gjord med stöd av ÄPBL gäller de definitioner som finns i 

ÄPBL och äldre plan- och byggförordningen, ÄPBF.  Stadsplaner, byggnadsplaner, 

avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser ska anses ha antagits med stöd av 

ÄPBL. Det innebär att alla planer som tagits fram innan PBL, ska anses ha tagits fram med 

ÄPBL oavsett vilken lagstiftning som gällde när de togs fram. Det innebär att för planer som 

är gjorda före ÄPBL gäller de definitioner som finns i ÄPBL och ÄPBF. 
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Bilaga 3: Iakttagelser från stickprovsgranskningen  

3.4. Folkets Park  

 Detaljplanen för Folkets Park och cirkulationsplats antogs 2013 av kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden3 ar fem år. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Folkets 

Park samt cirkulationsplatsen. Planen medger även bostäder, förskola och parkering.  

 

 Avseende trafik uppger detaljplanen att trafikmängden på Parkgatan beräknas öka med ca 

600-700 fordon per årsmedeldygn då aktuell detaljplanplan samt ytterligare närliggande 

detaljplan genomförs.  Det finns även förslag till parkering till boenden och förskola. Inget 

i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 2013 upprättades exploateringsavtal för planområdet med privat exploatör. Samtliga fyra 

bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2013-2015, det vill 

säga inom genomförandetiden. 

3.5. Östberget 

 Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 9 år. Planen 

möjliggör för fem flerbostadshus. Det finns ingen bygglovsansökan för två av fem 

flerbostadshus.  

 

 Trafik och parkering kommenteras i planen. Trafik i korsningen sigelhultsvägen - 

västgötavägen bedömdes som intensiv vid rusningstider. Planen föreslår bygga särskilda 

filer för vänstersvängande fordon. Inget i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 Samtliga tre bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2009-

2011, det vill säga efter genomförandetiden. 

3.6. Rimnersvallen  

 Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 5 år. Syftet 

med planen är en planerad om- och tillbyggnad av Rimnersvallens läktare.  

 

 I detaljplanen nämns att det finns anledning att se över trafikföringen på Valhallavägen. 

Den del av Rimnersgatan som passerar förbi anläggningen ändras till gågata. Planen 

uppger att en nämnvärd ökning av trafiken på angränsande gator inte förväntas ske efter 

avstängningen.  

 

 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett investeringsutrymme för renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Arbetsprocessen skulle starta med en 

behovsanalys och följas med en förstudie och sedan en ny detaljplan. En ny detaljplan 

 
3 Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras och ska bestämmas 

till mellan fem och femton år. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas 

mot berörd fastighetsägares vilja. (Boverket) 
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beräknades vara klar först 2025. Efter att behovsutredningen gjorts kom kommunen fram 

till att Rimnersvallen var i behov av renovering tämligen omgående. Utifrån Rimnersvallens 

skick och den beräknade tidplanen ansågs det inte möjligt eller lämpligt att Rimnersvallens 

renovering kan invänta projektets färdigställande med en ny detaljplan.  

 

 Kommunfullmäktige beslutade gå vidare med renovering och tillgänglighetsanpassning av 

Rimnersvallen inom befintlig detaljplan. Ingen riskanalys har genomförts kopplat till 

beslutet. I behovsanalysen identifieras behov av att göra trafikutredning. Trafikutredning 

syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet, 

dragning av gång och cykelvägnät samt behov och placering av parkeringsytor.  

 

 Det finns tre ansökningar för beviljade bygglov, samtliga beslutade och beviljade av 

jävsutskottet under 2022, det vill säga efter genomförandetiden. I den behovsanalys som 

genomfördes 2021-01-18 framkommer i lokalbehovsanals att trafik/parkeringsutredning 

behövs.  

3.7. Ljungskileskolan  

 Området där Ljungskileskolan avses byggas ut ligger inom två detaljplaner. Dels 

Ljungskile, Skälläckeröd 1:63 antagen av kommunfullmäktige 1969, dels Ljungs-Hälle 

1:288 antagen av kommunfullmäktige 1975. Detaljplanerna saknar genomförandetid.  

 

 Planen avseende Skälläckeröd nämns inget om trafiksituationen. I planen avseende Hälle 

gård och Ljungskile socken finns nämns förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt 

biltrafik och parkering. Det finns dock ingen analys om planernas påverkan på trafiken.    

 

 2016 beställer Barn- och utbildningsnämnden en förstudie för att reda ut förutsättningarna 

för en ny,- om- och tillbyggnation av Ljungskileskolan. I förstudien som färdigställdes 2019 

framkommer att en ny detaljplan krävs för att bygga en ny skola med den kapacitet som 

barn- och utbildningsnämnden efterfrågat. Det nämns även att trafiken och infrastrukturen 

kring skolan är svårlöst. Trafiksituationen samt parkering för hämtning och lämning är vid 

förstudien genomförande ansträngd och beräknas bli en mer ansträngd vid fördubbling av 

skolan kapacitet. Förstudien föreslår en grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet 

alternativt en fördjupad förstudie kring hur trafiksituationen löses innan planarbetet.  

 
 2017 färdigställs en trafikutredning genomförd av enheten för trafik- och gata vid 

samhällsbyggnadskontoret. Utredningens slutsats var att utrymmet vid skolan begränsar 

möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar. Det kommer att vara mycket 

svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut till 1000 

elever. Enheten ansåg att det inte var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. Om 

kommunen ändå beslutade att gå vidare med utbyggnaden framhåll utredningen att fler 

utredningar behövde göras. Det saknas dokumentation på om trafikutredningen lämnats 

till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

 Barn och utbildningsnämnden ansöker i april 2019 om planbesked för en expansion av 

Ljungskileskolan samt en förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och 
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kompletterande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet. Nämnden beslutar även att en 

trafikutredning ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner planbesked och att 

detaljplaneförslag upprättas för området. I augusti 2019 beställer nämnden en förstudie 

gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser temporärt fram tills en ny 

skola är färdig. En trafikutredningen genomfördes 2019. Syftet var att utreda hur en 

expansion av Ljungskileskolan skulle påverka omgivande trafikmiljö samt ge förslag på 

trafiklösningar som skulle förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för elever.  

 
 I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med Hemsö 

fastigheter AB. I samverkansavtalet framgår att parterna är överens om att verka för om- 

och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan. I augusti 2022 beslutade kommun-

styrelsens om ett trafik- och parkeringsförslag för att lösa trafiksituationen vid skolan.  

 

 Det finns ingen dokumenterad riskanalys kopplat till beslutet att genomföra byggnationen 

inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte samhällsbyggnadsnämnden 

med att ta fram en ny detaljplan för området.  

 

 Utöver vad som framkommer i samverkansavtalet saknas dokumentation på beslutet att 

genomföra byggnationen inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte 

samhällsbyggnadsnämnden med att ta fram en ny detaljplan.  
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Bilaga 4: Intervju och dokumentförteckning  

Intervjuer 

2022-09-05 

 Kommunstyrelsens presidium  

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 

 Avdelningschef för hållbar tillväxt  

 Avdelningschef för planeringsavdelningen 

 Planchef 
 
2022-09-16 

 Projektchef 
 

Dokumentation  

 Kriterier för bedömning av nya projekt 2015-04-20 

 Laga kraft DP 2018-2022 

 Sammanställning på planbesked under 2021-22 

 Strategisk plan 2020-2022 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Beslut KF 2021-01-14 §6 Införande av förprövning 

 Beslut KF 2021-11-10 §242 Införande av en markplan 

 Dokumentation till revisonens granskning av kommens planberedskap  

 Dokumentförteckning  

 Interkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen  

 KLKs organisation  

 Kommunens organisation  

 Kommunstyrelsens styrkort 2022 

 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Uddevalla kommun  

 Plan Välfärd antagen KF 2021-09-08 

 Plan Välfärd 2030 Bilaga 

 Projektorganisation stadsutveckling  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun  

 Riktlinjer för markanvisning  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal  

 Riktlinjer för interkontroll  

 Samhällsbyggnadsstrategi  

 Slutrapport principer för köp och sälj av fastigheter NOREM  

 Tillämpningsanvisningar intern kontroll  

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-10-14 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Verksamhetsberättelse 2021 KS 

 Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 Kommunstyrelsen  

 Årsredovisning 2021 kommunen 

 Castor ärendegång standardförfarande 

 Delårsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern behovsbedömning 

 Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Kommunfullmäktiges beslut strategisk plan 2019–2022 

 Organisationsskiss 

 Plan och exploatering – upprätta detaljplaner  
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 Planarbete 

 Planeringsavdelningens verksamhetskort  

 Projektmodell 2.0 dokument  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för styrning och ledning  

 Riktlinjer interkontroll 

 Risk- och väsentlighetsanalys, kommunövergripande internkontrollpunkter 

 Risk- och väsentlighetsanalys, samhällsbyggnad internkontrollpunkter 

 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

 Strategisk plan 2019–2022 

 Styrkort Kommunfullmäktige 2019–2022 

 Verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 

 Årsredovisning 2021 Uddevalla kommun 

 Avfallsplan – Renhållningsordning för Uddevalla kommun 

 Bostadsförsörjningsprogram – Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Cykelplan  

 Energiplan 2015–2019  

 FÖP Lyckorna 1990-11-13, §235 

 FÖP Staden Antagande 2017-10-11 

 FÖP Uddevalla tätort  

 Gestaltningsprogram för centrala Ljungskile februari 2018 

 Gestaltningsprogram Uddevalla tätort 

 Kulturmiljövårdsprogram 

 Lokalförsörjningsplan 2020–2030 

 Maritim strategi  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk – antagen 2011-11-09 

 Samhällsbyggnadsstrategi Uddevalla kommun 

 Stadsnatur och parker 2011 12 dec med kartor 

 Stadsnatur och parker, delrapport till fördjupning av kommunens översiktsplan, feb 1994 

 Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun 2013 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 

 VA-strategi, antagen 2015-12-09 §307 

 Digital grundkarta 2021 

 Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning  

 Gemensam handbok 

 Handbok för avfallsutrymmen 2018 

 Krav geodata 2D-skickas till konsult  

 Rutinbeskrivning förvaltningens kvalitetsgranskning  

 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning 
 Översiktsplan  

 

Protokoll kommunstyrelsen  

 Protokoll 2022-01-26 

 Protokoll 2022-02-23 

 Protokoll 2022-03-30 

 Protokoll 2022-04-27 

 Protokoll 2022-05-25 

 Protokoll l 2022-06-22 
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 Protokoll 2022-08-31 

 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokoll 2022-01-25, omedelbart justerad §13 

 Protokoll 2022-01-25 

 Protokoll 2022-02-15 

 Protokoll 2022-03-22, omedelbart justerad §96 

 Protokoll 2022-03-22  

 Protokoll 2022-04-21 

 Protokoll 2022-05-17, omedelbart justerad §178 

 Protokoll 2022-05-17 

 Protokoll 2022-06-16, omedelbart justerad §§229–230 

 Protokoll 2022-06-16 

 Protokoll 2022-07-07 

 Protokoll 2022-08-30 
 

Dokumentation för stickprov - Folkets Park 

 Beslut 2007-11-15 §327 

 Beslut 2010-01-21 §20 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan 2012-08-31 

 Junogatan-Gbgvägen cirkulation 

 Parkgatan-Gbgvägen cirkulation 

 Planbeskrivning, antagande 2013-04-10 

 Plankarta 2013-04-10 

 Trafikbullerutredning 2012-08-27 

 Exploateringsavtal folkets park och cirkusplatsen 

 Exploateringsavtal  

 Folketshus Bygglov Hus A+B 

 Folketshus Bygglov Hus C 

 Folketshus Bygglov Hus D1 och D2 

 Folketshus Bygglov Hus E till H2 

 Folketshus Ritning Hus E till H2 

 Plankarta Folkets park och cirkusplatsen ex pl avtal 

 Protokollsutdrag KF 2013-04-10 §43 

 Protokollsutdrag KS 2013-03-27 §70 

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2013-02-02 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2013-02-21 
 

Dokumentation för stickprov - Ljungskileskolan  

 Planbeskrivning LJ16 

 Plankarta A3 LJ16 
 Plankarta del 2 i A3 LJ16 

 Planbeskrivning LJ21 

 Plankarta LJ21 

 Beslut BUN 2019-04-23 §61 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 227 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Ljungskileskolan Trafikutredning 2019-11-28 
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 Parkeringsnorm för Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Samhällsplaneringsutskottets protokollsutdrag 2019-09-03 § 44 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla Kommun 2017-08-31  

 Undertecknat samverkansavtal inklusive bilagor mellan Uddevalla Kommun och Hemsö 

fastigheter AB 

 Beslut BUN 190821 §98 

 Beslut KS 2020-10-28 §319 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18, komplettering 2017-08-18 

 BUN lokalförsörjningsplan 2019–2029 

 Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 

 Förstudie Ljungskileskolan 2019-03-25 

 Förstudie NY F-9 skola och förskola i Ljungskile 

 Kompletterande förstudie Ljungskileskolan 2019-05-14 

 Ljungskile Lokalprogram 7-9 2 uppdaterat 

 Ljungskile Lokalprogram F-6 2 uppdaterat 

 Tjänsteskrivelse BOU Ansökan om planbesked och förstudie  

 Tjänsteskrivelse BOU Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 

Ljungskileskolan 2020-2027 

 Tjänsteskrivelse Utredning av skollokalbehov Ljungskile-Forshälla-Råssbyn 

 Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan 

 Bestämmelser och rekommendationer  

 Gällande planer Ljungskile  

 Kulturmiljövård Ljungskile  

 Ljungskile beskrivning del 1 

 Ljungskile beskrivning del 2 

 Markanvändning  

 Miljöskydd Ljungskile  

 Riksintressen Ljungskile  

 Service o fritid Ljungskile  
 
Dokumentation för stickprov- Rimnersvallen  

 Behovsanalys 2021-01-18, Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

 Beslut KF 2021-09-08 §167 

 Beslut KF 2021-10-13 §211 

 Veidekke (Nordr) begäran om förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget 2020-09-04 

 Tjänsteskrivelse KLK 2020-11-04  

 Beslut 2011-05-19 §216 dNr 2011 967 

 Bygglov dNr 2009 0492 

 Bygglov dNr 2010 1106 

 Samrådsprotokoll 2011-02-15 dNR 2010 3028 

 Slutbevis 2011-09-07 dNr 2009 3889 

 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad 2011-05-06 

 Beräkning av trafikbuller 

 Detaljplan Östberget antagen 1991-09-10 §150 

 Illustrationskarta deltaplan Östberget 

 Planbesked  

 Plankarta detaljplan Östberget  

 Vägtrafikbuller 3K Akustikbyrån 
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 Beslut KF 2015-09-09 §202  

 Beslut SBN 2015-03-19 §108 

 Markanvisningsavtal Östberget  

 Protokoll KS 2015-08-26 §266 

 Tjänsteskrivelse KLK 2015-08-24 

 Beslut KF 2017-12-13 §325 

 Beslut KS 2017-11-29 §278 

 Tjänsteskrivelse KLK 2017-10-26 

 Beslut KF 2022-06-08 §140 

 Beslut KS 2022-05-25 §171 

 Fullmakt markanvisningsavtal  

 Marköverlåtelseavtal  

 Plankarta detaljplan Östberget  

 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förslag till byggnation 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-04-28 
 Undertecknat marköverlåtelseavtal inkl. bilagor för del av Stadskärnan 1.262 
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Bilaga 5: Prioriteringsordning av detaljplaner   

 

1. Detaljplaner med prioritet 1 är samhällsviktiga fastigheter såsom skola och social omsorg 

och har målsättningen att vara klar omkring två år efter startmöte. När startmötet påbörjas 

är anhängigt kommunstyrelsens beslut i planbeskedet när planen beräknas vara klar.  

2. Detaljplaner med prioritet 2 är mindre kommunala och privata exploateringen i centrumnära 

lägen samt exploateringar som delvis stöder samhällstrategin. Målsättningen är att planen 

ska vara klar inom tre till fyra år från startmötet.  

3. Detaljplaner med prioritering 3 är planer som bedöms ha ett lågt samhällsstrategiskt 

intresse samt planer som inte stöds av översiktsplanen eller andra bärande dokument, 

men som bedöms kunna vara viktiga för exploatören att genomföra. Målsättningen är att 

ha ett långsiktigt slutdatum för genomförande.  

 



Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har EY genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och
trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens
detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.

Inledning | Bakgrund, syfte och revisionsfrågor

Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en förstudie
avseende detaljplaneprocessen. Förstudien visade risk för
bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det
saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna
ska göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll
och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning
av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. Kommun-
revisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå
vidare med exploatering och beviljande av bygglov på äldre
detaljplaner. Revisionen har sett att äldre detaljplaner kan ha
effekt på trafiksituationen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnads-
nämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av
kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen
har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och
exploateringar på äldre detaljplaner.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

• Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering
för framtagande av detaljplaner
• Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den
takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt?

• Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detalj-
planarbetet och tillhörande beviljande av bygglov/
exploateringar?

• Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av
detaljplanearbetet?

Resultat | Viktiga iakttagelser styrning

• Det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för
efterlevnad av plan- och bygglagen. Det sker också ett aktivt
arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen
genom månadsvisa möten.

• Det finns en tydlig prioritering för framtagande av nya detalj-
planer som bygger på kommunens översiktsplan. Nämnden
följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner.

• Kommunen har långa handläggningstider för detaljplaner
samtidigt som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov
av översyn. Den långa handläggningstiden och det höga
antalet äldre detaljplaner innebär en risk för att exploatering
sker på äldre detaljplaner utan analys.

• Granskningen visar att handläggningstider för detaljplaner är
bland de längre och ökar i jämförelse med i liknande
kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre
detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete.

• Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen
samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare.
Det behöver inte innebära att enheten har otillräckliga
ekonomiska och personella resurser, men det saknas enligt
vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är
tillräckliga för enhetens uppdrag.

• Därtill visar granskningen att nämnden har identifierat en risk
för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella
resurser ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att
det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxttakt.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!



Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering

• Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner.
Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i
planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt
vid granskning.

• Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en
riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering
eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplaner. Det finns
risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till
dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner
som exploateras av privata aktörer.

• Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att
påverkas av exploateringen så länge en privat exploatör
håller sig inom detaljplanens ram.

• Det saknas även rutin för beredning och riskanalys inför
beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det
finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och
exploatering på äldre detaljplaner inte genomförs.

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång
genomförts av bygglov/exploateringar i fyra detaljplaner.
Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på hur arbetet
med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och
beslut om investering och/eller exploatering inom utvalda
detaljplaner. Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts
inför valet att bygga på äldre detaljplaner. Det är inte olovligt
att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre
detaljplaner. Därför bör det noteras att röd markering i kontroll-
punkter inte nödvändigtvis är att betrakta som felaktigt eller
strida mot lag eller regler.

Till höger listas de viktigaste resultaten från stickprovs-
granskningen av Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och
Ljungskileskolan.

Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering (forts.)

• Tre av fyra detaljplaner innehåller en analys kring trafik-
påverkan vid genomförande av detaljplaner. Den fjärde
detaljplanen har en kartläggning av trafiksituationen vid
framtagandet av detaljplan, men saknar analys av detalj-
planens påverkan på trafiken och vägnätet.

• Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens
genomförande tid, i två fall efter genomförandets tid och en
detaljplan saknar genomförandetid.

• I tre fall saknas dokumenterade övervägande samt riskanalys
kopplat till beslutet att exploatera på äldre detaljplan. I ett fall
för en detaljplan vägts mot vikten av att renoveringen av
Rimnersvallen sker snart.

• För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar
inför beslut om bygglov och/eller exploatering.

För mer utförlig info om stickprovet, se huvudrapporten

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 



Resultat | Viktiga iakttagelser uppföljning 

• Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detalj-
planer.

• Nämnden arbetar numera aktivt med och följer upp
prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt.

• Vi ställer oss frågande till den tilltänkta processen med att
kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detalj-
planer, eftersom detaljplanearbetet inryms i samhälls-
byggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente.

• Det finns brister i nämndens uppföljning av effektivitet i
planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa
handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande
planer

• Det är inte tydligt i uppföljningen om nämnden når
fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen.

• Nämnden har inte följt upp eller vidtagit åtgärder för att
analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov
justera ekonomiska och personella resurser eller effektivisera
handläggningsprocessen.

Slutsats | Rekommendationer

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller
trafikplaneringen vid exploatering inom äldre detaljplaner,
handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att
inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning
och uppföljning.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden:

• Inventera ekonomiska och personella resurser för att säker-
ställa en kapacitet för att klara av uppdraget att effektivisera
detaljplanprocessen samt se över och förnya äldre detalj-
planer.

• Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte
att vidta eventuella åtgärder för högre effektivitet i detalj-
planprocessen.

• Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att
förnya äldre detaljplaner.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen:

• Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt
beaktas vid beslut om investering inom äldre detaljplaner
utförda av privat aktör.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Slutsats | Samlad bedömning

• Vår sammanfattade bedömning är att samhällsbyggnads-
nämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning
av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att
nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av
att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxt takt.

• Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen
beaktas inom nuvarande detaljplanprocess. Däremot bedömer vi
att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt har säkerställt
att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut
om investering inom äldre detaljplaner utförda av privata
aktörer.



Till: Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 
   

            2022-11-02    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma 

om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens 

detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och 

exploateringar på äldre detaljplaner.  

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden:  

- delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

- inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta 

kommunens tillväxttakt. 

- säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande detaljplanearbete.  

- inte säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen 

vid exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till samhällsbyggsnämnden och 

kommunstyrelsen och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas 

med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt till 

thomas.edin@se.ey.com senast 2023-02-02. 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2023-02-01 Dnr KS 2022/00340 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon  
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning 

och specifikt ägardirektiv, val av ägarombud m.m. för 

Uddevalla Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 
att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 
skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 
upphandling genomförs.  
 
Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 
ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 
verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 
planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 
kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 
 
När kommunfullmäktige har antagit bolagsordning och ägardirektiv krävs att 
erforderliga handlingar sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  
 
Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 
föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ägarombud för de kommunala bolagen. 
Kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisorer handläggs i separat 
ärende. 
 
Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-01. 
Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda bolaget Uddevalla Skolskjuts AB, 
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att fastställa bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 
 
att fastställa specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 
 
att uppdrag som ledamot, ordförande eller vice ordförande i styrelsen inte ska berättiga 
till arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse NN till ombud vid stämma med Uddevalla Skolskjuts AB. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 
att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 
skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 
upphandling genomförs. Arbete pågår hos barn- och utbildningsförvaltningen att 
utarbeta en optimeringsplan.  
 
Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 
ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 
verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 
planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 
kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 
 
Bolaget kommer att omfattas av det generella ägardirektivet för Uddevalla kommuns 
direkt och indirekt helägda bolag. Ett specifikt ägardirektiv har upprättats. 
 
Av styrdokumenten framgår, förutom ändamål och föremål för verksamheten bl.a. att 
styrelsen ska bestå av tre ledamöter och högst två suppleanter samt att 
kommunfullmäktige utser ordförande och en eller flera vice ordförande. Enligt 
kommunallagen ska också kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor. Enligt 
förslaget ska det också utses en ersättare för lekmannarevisorn. Då bolagets uppgift är 
att beställa skolskjuts för barn- och utbildningsnämndens räkning är avsikten att 
bolagets styrelse ska spegla presidiet i nämnden. Valen behandlas av 
kommunfullmäktige i separat ärende. 
 
Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 
föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar och att detta stadfäst i särskilt beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
När kommunfullmäktige har antagit bolagsordningen krävs att erforderliga handlingar 
sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  
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Kommunstyrelsen har, genom delegation från kommunfullmäktige, att utse ägarombud 
för de kommunala bolagen.  
 
Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 
barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Handläggaren 
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Dokumenttyp:  Bolagsordning 

Dnr: KS 2022/340 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: datum och § 

Dokumentansvarig:  Ekonomichef 

Senast reviderad: - 
 

 

Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 

 

§ 1Firma 
Bolagets firma är Uddevalla Skolskjuts AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. 

Bolaget kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd 

verksamhet. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att ansvara för att skolskjuts anordnas åt elever berättigade till 

skolskjuts anordnad av Uddevalla kommun enligt gällande lag och föreskrifter. 

 

Bolaget ska i sin verksamhet följa de tillämpliga kommunalrättsliga principerna i 

2 kapitlet kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren. 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

§ 7 Aktieantal 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 1 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter jämte högst två suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant.  

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant.  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 12 Ärenden på årsstämman 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordningen. 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport. 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter. 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun. 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämma enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren. 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret. 
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 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet. 

 Bildande av bolag. 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom. 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan. 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller som 

annars är av större vikt. 

§ 14 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan även bemyndiga annan är 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

§ 16 Hembud 
Hembudsskyldigheten 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den 

nye ägaren ska också visa på vilket sätt den nye ägaren fått äganderätt till aktien. 

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen 

meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 

aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget senast två månader räknat från 

anmälan hos styrelsen om övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom 2 månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 17 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 

författningsreglerad sekretess.  

 

                           



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2022/00280 

Former för genomförande av skolskjutstrafik i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att Uddevalla kommun inte ska upphandla 
sin skolskjutstrafik via Västtrafik AB. Nuvarande avtal upphör 2024 och en ny lösning 
måste därför vara i drift till höstterminen 2024. Barn- och utbildningsnämnden 
behandlade ärendet i juni 2021 och beslutade då att avstå från att lämna synpunkter 
huruvida Västtrafik ska ges uppdraget. För att tillhandahålla skolskjuts kan kommunen 
som ett alternativ välja att göra en egen upphandling. Kommunledningskontoret 
förordar i så fall att direktupphandla en konsult som förbereder upphandlingen utifrån 
de krav som barn- och utbildningsnämnden ställer. 
  
Ett andra alternativ är att låta kommunens egna bolag, Uddevalla Omnibus AB, handha 
skolskjutstrafiken. Flera juridiska utredningar har beställts som behandlar olika aspekter 
på att Omnibus tilldelas uppdraget. Utredningarna visar dock att det av 
upphandlingsrättsliga skäl inte är möjligt att inom nuvarande organisering av 
kommunens bolag tilldela Omnibus uppdraget utan upphandling. Den huvudsakliga 
anledningen är att Omnibus bedriver mer än 20 procent av sin verksamhet för andra 
kunder än Uddevalla kommun (bolaget levererar bl.a. tjänster till Västtrafik i form av 
bl.a. stadstrafik i Uddevalla). Det har dock framkommit att det bedöms som möjligt att 
inrätta ett särskilt kommunalt bolag som ansvarar för skolskjutstrafiken och som i sin 
tur beställer tjänster från Omnibus. Detta görs via ett undantag i upphandlings-
lagstiftningen.  
  
De båda alternativen beskrivs mer ingående i beslutsunderlagen där också de juridiska 
utredningarna återfinns. 
  
Kommunledningskontoret överlämnar ärendet med de ovan beskriva alternativa 
handlingsvägarna och dess för- och nackdelar utan att förorda någon av dem. 
Kommunledningskontoret framhåller dock att om upphandling ska göras behöver den 
starta omgående för att säkerställa skolskjuts från hösten 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10. 
Juridisk bedömning, intern upphandling av skolskutstjänst, Gärde och Partners 2022-04-
06. 
Juridisk bedömning, intern upphandling av skolskutstjänst, Gärde och Partners, 2022-
02-18 med bilaga 1 och 2. 
Protokoll Uddevalla Utvecklings AB 2022-01-21 § 4. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 288. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11 § 96.Juridisk bedömning, 
Uddevalla kommuns möjlighet att direktupphandla kollektivtrafiktjänster från 
Uddevalla Omnibus AB, Lindahl, 2021-01-28. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till alternativ B, det vill säga att uppdra åt 
kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt 
kommunalt bolag i syfte att bedriva skolskjutstrafik i Uddevalla kommun med följande 
tillägg: att utarbeta en optimeringsplan innan upphandling genomförs. 
 
Camilla Johansson (C) för (C), (L) och (M): Bifall till alternativ A med ändringen så att 
lydelsen blir: Att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra alternativ A, 
direktupphandling av konsult i syfte att göra en nulägesanalys av skolskjutsen, samt ta 
fram underlag för en upphandling av skolskjutstrafik. 
 
David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till Camilla Johanssons (C) 
yrkande.  
 
Jarmo Uusitalo (MP), Christer Hasslebäck (UP) och David Höglund Velasquez (V): 
Bifall till Ingemar Samuelsson (S) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Camilla Johansson (C) yrkande 
och finner kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 
 
Ja-röst för Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 
Nej-röst för Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande. 
  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen har bifallit 
ordförandes egna yrkande. 
 
Ja-röst Nej-röst 
Ingemar Samuelsson (S)  Roger Ekeroos (M) 
Paula Berger (S) Mikael Staxäng (M) 
Annelie Högberg (S) Monica Bang Lindberg (L)  
Stefan Skoglund (S)  David Sahlsten (KD)  
David Höglund Velasquez (V)  Martin Pettersson (SD) 
Christer Hasslebäck (UP)  Rolf Carlson (SD) 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) Camilla Johansson (C) 
Jarmo Uusitalo (MP)  
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2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett 
helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva skolskjutstrafik i Uddevalla kommun, 
 
att utarbeta en optimeringsplan innan upphandling genomförs 
 

Reservation 

Kristdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-05-31 
Kommunledningskontoret upphandlingsenheten 
Uddevalla Omnibus AB 
Uddevalla Utvecklings AB 
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Dokumenttyp:  Ägardirektiv 

Dnr: KS 2022/340 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: Datum, paragraf ] 

Dokumentansvarig:  Ekonomichef 

Senast reviderad: - 
 

 

 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB 

 

Innehåll 
1. Bolag i Uddevalla kommun 

2. Föremål för Bolagets verksamhet 

3. Ändamålet med Bolagets verksamhet 

4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

5. Uppdraget 

6. Verksamhets- och ekonomiska mål 

7. Implementering 

Bolag i Uddevalla kommun 
Uddevalla Skolskjuts AB (Bolaget) ägs till 100 % av Uddevalla kommun.  

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella 

Ägardirektivet”), samt detta ägardirektiv. 

1. Föremål för Bolagens verksamhet 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. 

Bolaget kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd 

verksamhet. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.  

2. Ändamålet med Bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att ansvara för att skolskjuts anordnas åt elever berättigade till 

skolskjuts anordnad av Uddevalla kommun enligt gällande lag och föreskrifter. 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren, 

Uddevalla kommun. 

3. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 
Bolaget ska i sin verksamhet följa de tillämpliga kommunalrättsliga principerna i 

2 kapitlet kommunallagen. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
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4. Uppdraget 
Bolagets uppdrag är att se till att skolskjuts jämte därmed förenlig verksamhet 

löpande finns tillgänglig för Uddevalla kommun utefter vid varje tidpunkt aktuella 

behov. Bolaget ska sträva efter att verksamheten bedrivs optimerat i relation till 

god tillgänglighet och service. 

5. Verksamhets- och ekonomiska mål  
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 

en god ekonomisk bas för att kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 

kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt 

hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller 

ökar sitt värde.  

 

Det långsiktiga målet för Bolagets ekonomiska ställning är en soliditet om 10 % 

(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 

reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).  

 

En avkastning krävs för att upprätthålla värdet och för att uppnå det långsiktiga 

soliditetsmålet.  

 

Kommunfullmäktige åsätter Bolaget årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i 

förhållande till Bolagets totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat 

och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Målet för Bolaget är att 

räntabiliteten på totalt kapital ska uppgå till minst 1 %.  

 

Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 

ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 

värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 

ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

6. Implementering 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget.  
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2023-01-04 Dnr KS 2021/00445 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 
Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Rotviksbro äldreboende, enligt 

samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är äldreboendet Rotviksbro. 
 
Tillbyggnaderna på Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 2030 kvm i 
två plan och är dimensionerad för 20 boenderum, hemtjänstlokal och byggnad för 
reservaggregat för el.  
 
Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det var således kommunen som 
värderar inkomna anbud och undertecknar tilldelningskontrakt tillsammans med 
entreprenör. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 
Hyreskostnaden för tre tillbyggnader beräknades till 4 770 500 kr i hyrestrappan. 
Efter upphandlingen av entreprenör revideras hyreskostnaden till 5 257 700 kr. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-04 
Bilaga 1, Revidering av hyresnivå  
Bilaga 2, entreprenadkontrakt  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är äldreboendet Rotviksbro. 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2023-01-04 Dnr KS 2021/00445 

  

 

 

 

Tillbyggnaderna på Rotviksbro som Uddevalla kommun kommer att hyra är 2030 kvm i 
två plan och är dimensionerad för 20 boenderum, hemtjänstlokal och byggnad för 
reservaggregat för el.  
 
Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det var således kommunen som 
värderar inkomna anbud och undertecknar tilldelningskontrakt tillsammans med 
entreprenör. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 
Hyreskostnaden för tre tillbyggnader beräknades till 4 770 500 kr i hyrestrappan. 
Efter upphandlingen av entreprenör revideras hyreskostnaden till 5 257 700 kr. 
 
Totalt inkl. befintliga byggnaden och tillbyggnaderna, då blir hyran/kvm 1857 kr. 
 
 
Malin Krantz                                                     Per Bäckström 
Kommundirektör Projektchef stadsutveckling 
                                                         

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Cecilia Friberg som distribuerar till Hemsö 
 



Rotviksbro reviderad hyreskostnad 2023-01-03 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 
TOTALENTREPRENADKONTRAKT  

 
Tillbyggnad Rotviksbro äldreboende 

 
Datum 2023-01-05 

__________________________________________________________________________ 
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TOTALENTREPRENADKONTRAKT 

mellan 

Uddevalla kommun, org.nr 212000–1397, med adress Varvsvägen 1 
(”Beställaren”); och 

Hansson och Söner Entreprenad AB, org.nr 556433–4166, med adress Svanvik 
218, 471 72 Hjälteby (”Entreprenören”). 

Beställaren och Entreprenören benämns enskilt även som ”Part” och gemensamt 
som ”Parterna”. 

1. OMFATTNING 

1.1 Översiktlig beskrivning av kontraktsarbetena 

Entreprenaden avser tillbyggnad av 20 st boenderum med tillhörande 
verksamhetsutrymmen. Byggnaden inrymmer 2 st boendevåningar med 1 
avdelningar per våning. Tillbyggnad två projekteras för att inrymma lokaler för 
hemtjänsten. Byggnaden uppföres i två plan på Beställarens fastighet Högås-Torp 
1:10 och del av fastighet Högås-Torp 1:7 (”Fastigheten”). Entreprenören åtar sig 
att såsom totalentreprenör för Beställarens räkning genomföra projektering, 
uppförande och samtliga övriga arbeten relaterade till komplett och färdig 
entreprenad på Fastigheten för avsett ändamål. 

Se även Administrativa Föreskrifter, AFD.1. 

1.2 Kontraktshandlingar 

Entreprenören åtar sig att på Fastigheten utföra totalentreprenadarbeten i 
överensstämmelse med nedanstående kontraktshandlingar: 

1. Detta totalentreprenadkontrakt (”Kontraktet”) 

2. Administrativa Föreskrifter, daterad 2022-09-30 

3. ABT 06 (bifogas ej) 

4. Miljö- och projekteringskrav;  

a. Hållbarhetsplan Rotviksbro Äldreboende, daterad 2018-10-22 

b. Bilaga 1 - hållbarhetskrav - Projektanpassad Rotviksbro Äldreboende, 

daterad 2022-05-12 

c. Rutin för SundaHus version 1.6, daterad 2021-02-22 

d. Bilaga 1 Produktgrupper som är godkända avsteg, daterad 2019-02-25 

e. Bilaga 2 BSAB-koder som ska registreras, odaterad 
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f. Bilaga 3 Stöd för Miljöbyggnad 3.0 i SundaHus Miljödata, daterad 2018-10-

08 

g. Miljöpolicy för Uddevalla kommun, daterad 2012-10-10  

h. Projekteringsanvisningar, inkl. bilagor 4.8.1 – 4.8.31,        

daterad 2022-05-18 

i. Märkning för styr- och övervakningsanläggningar version 1.0, daterad 

2018-03-01 

j. Märkbilaga vid programmering enligt FRT, daterad 2015-01-01 

k. Mätlista, daterad 2019-12-10  

l. Krav på leverantörer version 2, daterad 2015-03-16 

5. Handlingar, enligt samlad handlingsförteckning, daterad 2022-09-30 

6. Ritningar, enligt samlad handlingsförteckning, daterad 2022-09-30 

7. Gränsdragningslista avseende investering, daterad 2022-04-29 

8. Övriga handlingar:  

a.  Anbudsformulär (besvaras i TendSign, bifogas ej) 

b. EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av kriget mot 
Ukraina 

c.   Referensprojekt avseende anbudsgivarens tekniska och        
  yrkesmässiga kapacitet     

d. Referensprojekt avseende projekteringsledares och platschefs erfarenhet 

e. Utvärdering (informationsbilaga) 

f. Referenstagning (informationsbilaga) 

g. Prisformulär 

Kontraktshandlingarna ovan utgör tillsammans Parternas totalentreprenadavtal 
(”Entreprenadavtalet”). 

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 
gäller följande. Om det i ovanstående kontraktshandlingar förekommer mot 
varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 

För undvikande av tvivel noteras att ingen reservation etc. i Entreprenörens anbud 
gäller om inte reservationen uttryckligen förts in i Kontraktet eller de Administrativa 
Föreskrifterna.  
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2. UTFÖRANDE 

2.1 Målsättning för entreprenaden 

Parterna är medvetna om svårigheterna att under traditionella arbetsformer 
genomföra entreprenaden inom given tid, kostnadsram och till önskad kvalitet. 
Arbetet måste därför bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder 
och tillvägagångssätt. 

Samarbetet mellan parterna enligt detta kontrakt förutsätter att vi följer 

intentionerna i upphandlingsdokumenten: 

- Vi uppfyller kraven från upphandlingsdokumenten enligt AFB 51, 52 samt 53 
som gäller under hela kontraktstiden. 

- Vi bygger samarbetet på ett förtroendefullt engagemang mellan människor, 
som skapas genom tolerans och respekt för varandra och våra olika roller i 
entreprenaden. 

- Vi arbetar gemensamt för att uppfylla entreprenadens gemensamma mål. 
- Stort fokus på att befintlig verksamhet ska kunna pågå under hela 

entreprenadtiden och stor hänsyn från entreprenadens alla deltagare krävs för 
att minimera ev. olägenheter för äldreboendets brukare. 

- Utfört arbete skall dokumenteras väl vad gäller teknikval, utförande och 
uppföljning. Befintliga ledningar och kablar skall mätas in och 
fotodokumenteras. 

 
Detta kontrakt präglas av öppenhet, tillit och ärlighet som är ledord under hela 
kontraktstiden 

3. ORGANISATION 

3.1 Beställarens organisation 

Ombud: Tobias Lagerwall 

Projektchef: Tobias Lagerwall 

Projektledare: Mats Alfredsson 
 

3.2 Entreprenörens organisation 

Ombud: Pär Ola Måneskiöld 

Projekteringsledare: Sören Bohlin 

Projektchef/Arbetschef: Morten Eriksen 

Platschef: Henrik Olausson 

Arbetsledare: Lars-Åke Hedman 

Ansvarig för BAS-P: Anges vid startmöte 

Ansvarig för BAS-U: Anges vid startmöte 

Brandskyddsansvarig: Anges vid startmöte 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
89

c9
cb

83
-4

42
0-

4a
0d

-a
a0

7-
cb

44
a5

e0
ab

20



       TOTALENTREPRENADKONTRAKT  

 
Sida 4 av 9 

Miljöspecialist/-kompetens: Cecilia Undeland 

Kalkylansvarig: Bruno Zommers 

Inköpsansvarig: Alexandra Sköld 

Personerna i Entreprenörens organisation ovan utgör nyckelpersoner och omfattas 
av vad som anges i Administrativa Föreskrifter AFD.329. 

4. TIDER 

4.1 Igångsättningstid 

Entreprenören får påbörja kontraktsarbetena omgående efter att Kontraktet 
undertecknats av båda Parterna. 

4.2 Färdigställandetid 

Kontraktsarbetena i dess helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 2024-04-15.  

För det fall lagakraftvunnet bygglov samt startbesked inte föreligger senast  
2023-02-01 och det omöjliggör färdigställande i enlighet med färdigställandetiden 
ovan, ska färdigställandetiden ovan flyttas fram med motsvarande antal dagar som 
lagakraftvunnet bygglov och/eller startbesked är försenat mot ovan angivet datum. 

4.3 Garantitid 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

5. ANSVAR 

5.1 Vite 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

5.2 Försäkringar 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

6. EKONOMI 

6.1 Kontraktssumma 

Fast pris med indexreglering. 

Entreprenadsumman uppgår till 68 329 000 kronor exklusive mervärdeskatt. 

Se även Administrativa Föreskrifter. 

6.2 Option 

Beställaren äger, genom skriftlig beställning till Entreprenören avropa nedan 
angivna optioner. Priser och À-priser för optioner inkluderar Entreprenörens totala 
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ersättning med anledning av optionen, inklusive dess eventuella inverkan på 
övriga entreprenadarbeten. Priser och À-priser innehåller därmed total ersättning 
för arbete, material m.m. samt arvode för komplett utfört arbete och installation. 
Priser och À-priser anges exklusive mervärdesskatt. Vid Beställarens skriftliga 
avrop av optionen ska den anses ingå i kontraktsarbetena och utföras inom 
kontraktstiden och Entreprenören har således inte rätt till tidsförlängning eller extra 
ersättning (utöver optionspriset) enligt ABT 06 med anledning av avropad option. 

Option 1 – Kylsystem och yttre solavskärmning i tillbyggnad, 612 000 kronor 

Option 2 – Uteplats och dörr från Allrum 1206, 89 000 kronor 

Option 3 – Balkong och dörr ovan uteplats (option 2) från Allrum 2206, 191 000 
kronor 

Option 4 – Byte av befintliga armaturer till led i allmänna utrymmen i befintligt hus, 
1 320 000 kronor 
 

6.3 Ersättning för ÄTA-arbete 

ÄTA-arbeten ska för att berättiga till ersättning och/eller tidsförlängning beställas i 
enlighet med vad som framgår under Administrativa Föreskrifter, AFD.23. 

ÄTA-arbeten ska i första hand regleras genom avtalat fast pris. Om Parterna inte 
kan enas om ett fast pris ska ersättning utgå på löpande räkning och beräknas 
enligt självkostnadsprincipen för skäliga och verifierade självkostnader enligt ABT 
06 kap. 6 §§ 9 och 10 med i Kontraktet angivna debiteringsnormer.  

Vid reglering av ÄTA på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ska nedan 
angivna timpriser tillämpas oaktat om arbete utförs av Entreprenören eller 
underentreprenör, såvida inte underentreprenörs pris inklusive entreprenörarvode 
enligt nedan uppgår till lägre belopp. Priserna utgör total ersättning till 
Entreprenören och inkluderar bland annat ersättning för samtlig utrustning, klädsel, 
skydd, handverktyg, maskiner, resor, försäkringar, omkostnader, 
entreprenörarvode etc. för respektive yrkeskategori. I timpriserna ingår även 
ersättning för arbetsledning enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkten 2. Entreprenören ska 
tillhandahålla komplett tidsredovisning och kostnadsunderlag för Beställarens 
granskning.  

Timpriser  

Tjänstemän inom TE 850 kronor  
Projektörer alla kategorier 900 kronor  
Snickare/byggnadsarbetare 475 kronor  
Målare 475 kronor  
Plattsättare 475 kronor  
Golvläggare 475 kronor  
Elektriker 600 kronor  
Rör, kyla – montör/tekniker 650 kronor  
Sprinkler – montör/tekniker 650 kronor  
Styr, övervakning – montör/tekniker 650 kronor  
Brandlarm – montör/tekniker 600 kronor  
Säkerhet – montör/tekniker 600 kronor  
Markarbetare inkl. grundläggning 475 kronor 
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Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8a för punkterna 1, 4 och 7 
utgår med nio (9) procent.  

Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8a för punkten 5 utgår med nio 
(9) procent. Entreprenörarvode kan endast utgå en gång per 
disciplin/underentreprenör oaktat antal led underentreprenörer (dubbla 
arvodespåslag i underentreprenörledet utgår således inte).  

Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8b ska inte utgå.  

För enbart material- och fabrikatsbyten utgår inte entreprenörarvode, dock svarar 
Beställaren för eventuell mellanskillnad i pris avseende utbytt material/fabrikat i de 
fall denne beställt utbyte till dyrare material/fabrikat 

6.4 Betalning och fakturering 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

7. BESIKTNING 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

8. TVISTELÖSNING 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

9. HÄVNING 

Anges i Administrativa Föreskrifter. 

10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

Entreprenaden förutsätter att för entreprenaden erforderliga lov, tillstånd och 
besked beviljas och vinner laga kraft senast 2023-04-01. Om så inte sker äger 
Beställaren skriftligen säga upp Entreprenadavtalet, helt eller delvis, till 
upphörande i förtid. Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 11 gäller att Entreprenören 
vid sådan uppsägning endast har rätt till ersättning för vid uppsägningstidpunkten 
upparbetade, skäliga och verifierade självkostnader samt ett entreprenörarvode 
om åtta (8) procent på sådana självkostnader. 

11. VILLKOR 

Detta Entreprenadavtals giltighet och bestånd är villkorat av att 

i. Hemsö Fastighets AB:s styrelse godkänt Entreprenadavtalet 

ii. erforderliga bygglov och andra tillstånd (såsom startbesked) för 
entreprenadarbetenas genomförande erhålls och vinner laga kraft 

iii. kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har godkänt Hyresavtalet och 
beslutet har vunnit laga kraft 
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För det fall villkoren ovan inte uppfyllts, eller inte skriftligen frånfallits av 
Beställaren, senast den 2023-04-01 upphör detta Entreprenadavtal att gälla, 
såvida parterna inte särskilt överenskommit om annat. Ingen av Parterna äger rätt 
till ersättning av den andra Parten med anledning av Entreprenadavtalets 
upphörande. 

12. ÖVRIGT 

12.1 Överlåtelse 

Entreprenadavtalet får inte överlåtas av någon Part utan den andra Partens 
föregående skriftliga godkännande. Oaktat det föregående äger Beställaren 
överlåta Entreprenadavtalet till Hemsö Dona Fastigheter AB och annat bolag inom 
Beställarens koncern. 

12.2 Ändringar och tillägg  

Ändringar av och tillägg till Entreprenadavtalet ska, för att vara bindande, vara 
skriftligen avfattade i två likalydande exemplar samt vederbörligen undertecknade 
och utväxlade av Parterna. Oaktat det föregående får inga ändringar och tillägg 
strida mot lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

 

_________________ 
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13. AVTALSSIGNERING 

Entreprenadavtalet signeras elektroniskt på datum som framgår av signeringen av 
följande personer: 

 
 

Uddevalla kommun Hansson och Söner Entreprenad AB 

Malin Krantz 
Kommundirektör 

Pär Ola Måneskiöld 
VD 
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Överlåtelse av Entreprenadavtalet  

Hemsö Dona Fastighets AB övertar härmed Uddevalla kommuns samtliga rättigheter och 
förpliktelser enligt Entreprenadavtalet och inträder därmed såsom ensam Beställare 
gentemot Entreprenören under Entreprenadavtalet. Överlåtelse av Entreprenadavtalet 
signeras elektroniskt på datum som framgår av signeringen av följande personer: 
 

Uddevalla kommun Hemsö Dona Fastigheter AB 

Malin Krantz 
Kommundirektör 

Tobias Lagerwall 
Projektchef 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma 
Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det 
matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från 
en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i 
PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet 
öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo 
signeringstjänst.

Undertecknare

PÄR OLA MÅNESKIÖLD
T8WjH3yRF/ByafIHhZOzNA

2023-01-10 14:40
Malin Elisabeth Krantz
Kommundirektör

Zfd4kIYcFDdmVix+BhJA+Q
2023-01-11 15:21

Malin Elisabeth Krantz
Kommundirektör

Zfd4kIYcFDdmVix+BhJA+Q
2023-01-16 14:51 Tobias Lagerwall

zcoga2iVWaeoUGCuG/mhKQ
2023-01-16 15:26
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Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§    Dnr KS 2023/87 

Utträde ur Fairtrade City, avskaffande av Fairtrademål samt 
revidering av åtaganden i åtgärdsprogrammet för de regionala 
miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-
2025, åtgärd BK5 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

 

En ambition i det kommande strategiska arbetet är kommunen ska göra satsningar på 

lokalproducerade varor. Majoriteten föreslår därför att kommunens nuvarande 

målsättningar på området ekologiska livsmedel samt Fairtrademärkta produkter och 

Fairtrade-diplomering upphör. 

Mål om inköp av ekologiska livsmedel 

Kommunen har i kommunfullmäktiges styrkort tidigare haft mål om att en viss andel av 

inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Detta mål gäller inte längre då styrkortets 

giltighet löpte ut 2022.  

 

Kvarstående mål på området är ett av de åtagandena i åtgärdsprogrammet för de 

regionala miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 som 

kommunstyrelsen beslutade om 2022-08-31. Berört mål har beteckningen ”BK5. Främja 

ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 

kommunen.” 

Medlemskap i Fairtrade City och Fairtrademål 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en diplomerad Fairtrade City då kommunfullmäktige 

biföll en motion med ett sådant förslag. Som diplomerad ingår kommunen i ett nätverk 

med 49 andra svenska kommuner. För att vara diplomerad ska kommunen ha en 

övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion, lokal styrning genom 

samverkansgrupp, verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City, informations- och 

engagemangsarbete och upphandling och inköp av rättvist handlade produkter. Årlig 

avgift för diplomering är 15 tkr. Kommunala kostnader för administration och 

aktiviteter tillkommer.  

 

Uddevalla kommun antog i december 2021 tre s.k. Fairtrademål: 

 

A 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar kaffe, te och 

chokladdryck för alla anställda  



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, rörsocker, bananer och 

chokladdryck. 

 

 B  Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och konsumera Fairtrade-

produkter. Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än livsmedel, 

exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter och tjänster på 

hotell och konferensanläggningar.  

 

C  Öka intresse och kännedom för rättvis handel Ta fram en verksamhetsplan med struktur för 

informationsinsatser och engagemang 

 

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. 

 

Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4§ ställer krav på att en upphandlande 

myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt 

angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Produkter som typiskt sett ingår i 

ett Fairtrade-sortiment, såsom kaffe och choklad, har hög risk att vara producerade på 

ett sätt som inte uppfyller nämnda bestämmelse. Kommunen kommer vid upphandlingar 

sannolikt även fortsättningsvis behöva att kravställa certifierade produkter inom dessa 

områden. Det finns på marknaden förutom Fairtrade, en handfull andra 

märkningar/certifieringar. 

 

Den politiska majoriteten föreslår att målen avskaffas. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 269.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återkalla åtagande BK5, Främja ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av 

ekologiska livsmedel inom kommunen, i åtgärdsprogrammet för de regionala 

miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025, 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Uddevalla kommun ska avsluta sitt engagemang i Fairtrade City, 

 

att kommunens Fairtrade mål för perioden 2022-2024, antagna 2021-12-08 § 269, ska 

upphöra att gälla. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Fairtrade  

Enheten för hållbarhet, planering och styrning 

Upphandlingsenheten 

Samhällsbyggnadsnämnden, måltidsservice  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2021/00590 

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av 
målen för 2018-2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 
fattigdom. 

I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 
Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 
engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv 
och civilsamhälle. 

Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner. 

Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 
två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 
mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 
medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 
ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 
samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria 
Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund 
(S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med hänvisning 
till pågående utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309). 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-
Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 
enlighet med Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 
besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter proposition på 
kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla detsamma. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Fairtrade målen 2022-2024,  

att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet  
med följande motivering. 
 
Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024  
står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda  
alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd  
kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-12-13 
Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-12-14 
Samtliga nämnder  
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2023-01-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2022/00667 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2022 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 

kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 

Uddevalla under åren 2020–2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 

senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. Uppföljningen 

beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2022 samt de insatser som erhållit 

utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet. Under 2022 har Hälsopolitiska rådets arbete 

utgått från det övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna 

skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter 

till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt. Åtta utvecklingsprojekt 

har pågått under året och ett antal tvärsektoriella folkhälsoinsatser. Insatserna har både 

varit främjande och förebyggande och har riktats till målgrupper utifrån behov. 

Resultatet för 2022 hamnar på ett överskott på 241 tkr varav 147 tkr överförs till 2023 

års folkhälsobudget, denna summa motsvarar Hälso- och sjukvårdsnämndens del av 

överskottet. Överskottet beror främst på att personalkostnaden varit lägre än budgeterat 

samt att ett projekt, Få pojkar att lyckas i skolan, har skjutit på insatser och därmed 

utbetalning av projektmedel till 2023. Hälsopolitiska rådets budget för 2023 har 

korrigerats utifrån det faktiska bokslutet. 

 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, redogör för ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 

2020 – 2023 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 mellan norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 

Ekonomisk redovisning 2022, samverkansavtal folkhälsa 

Hälsopolitiska rådets budget 2023, korrigerad  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2022 och den ekonomiska 

redovisningen. 

 
Vid protokollet: Emelie Eék 

 

Justerat: Ann-Charlott Gustafsson (UP), Niklas Moe (M) 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

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

 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2022 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020–2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. Uppföljningen 
beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2022 samt de insatser som erhållit 
utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet. Under 2022 har Hälsopolitiska rådets arbete 
utgått från det övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna 
skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter 
till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt. Åtta utvecklingsprojekt 
har pågått under året och ett antal tvärsektoriella folkhälsoinsatser. Insatserna har både 
varit främjande och förebyggande och har riktats till målgrupper utifrån behov. 
Resultatet för 2022 hamnar på ett överskott på 241 tkr varav 147 tkr överförs till 2023 
års folkhälsobudget, denna summa motsvarar Hälso- och sjukvårdsnämndens del av 
överskottet. Överskottet beror främst på att personalkostnaden varit lägre än budgeterat 
samt att ett projekt, Få pojkar att lyckas i skolan, har skjutit på insatser och därmed 
utbetalning av projektmedel till 2023. Hälsopolitiska rådets budget för 2023 har 
korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.  
 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 
2020 - 2023 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 mellan norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 
Ekonomisk redovisning 2022, samverkansavtal folkhälsa 
Hälsopolitiska rådets budget 2023, korrigerad  
 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2022 och den ekonomiska 
redovisningen 



 Tjänsteskrivelse  
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2023-01-13 Dnr KS 2022/00667 

  

 

 

 

 
 
 
 
Helena Lennernäs  Emelie Eék 
Avdelningschef Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Norra delregionala nämnden, agneta.eriksson@vgregion.se 
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1. Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad nona HSN och avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun.

2. Avtalsperiod
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till3l december 2023.

3. Förutsättningar för samverkansavtalet
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och
lokala styrdokumenten lägger grunden fcir prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.
I FN:s Agenda 2030 har flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling en direkt
koppling till jämlik hälsa.

FN:s allmänna ft)rklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla
människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter.
För att ytterligare vämabarns rättigheter upprättades Barnkonventionen. Den
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter ftir barn. Arlikel 2,3, 6 och 12
utgör grundprincipema och ska alltid beaktas i frågor som berör barn. Bams
rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är
"att skapa samhcilleligaförutscittningar fAr en god och jdmlik halsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokffiorna inom en generation"
och dess tillhörande åtta målområden.

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund ftir det lokala
folkhälsoarbetet är:

vG 2030
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument
Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet
Det övergripande målet med det gemensalnma folkhälsoarbetet är att ftirbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs
gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter.

Folkhälsoarbete handlar om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och som
bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa.

Avsikten med ar,talet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att fa ett
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en
politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta
hälsofrämjande och/eller tidigt ftirebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på
långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Pt
til
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En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle
innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper
missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt
uppmärksammas.

Det är viktigt att foftsätta det arbete som påbörjades under föregående avtalsperiod
med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie
verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen.

4. 1 Utvecklingsområde under avtalsperioden
Att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser
som görs.

5. Organisering samverkan
5.L Forum för folkhälsofrågor
I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor,
har fortsattningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och
förutsättnin garna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.

I folkhälsorådet ska ftirtroendevaldafrän kommunen och norra HSN ingå.
Folkhälsorådet är beslutande gällande de medel som är knutna till samverkansavtalet.
Beslutande är förtroendevalda från kommunen och norra HSN. Ordftirande utses
bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från noffa HSN.
Ordftirande och vice ordförande deltar i folkhälsorådets beredande möten.

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa,
arbetsftirmedling, polis, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i
folkhälsorådets ordinarie arbete. Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in
tjänstepersoner eller andra aktörer utifrån behov.

Folkhälsorådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån
dessa samt verka ftir att folkhalsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens
ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara fcirenliga
med båda avtalspafters respektive styrdokument.

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir
en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och
tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive
nämnder/styrelser/ftirvaltningar till folkhälsorådet samt att återföra folkhälsorådets
arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en arbetsordning som tydliggör de
medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med
nytt avtal.

5.2 Folkhälsostrateg
En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av en strateg med
folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande. Det åligger kommunen att informera tu'(,h



4
kontaktperson på avdelning social hållbarhet vid förändringar, till exempel av tjänst
vid nyanställning, omplacering eller längre vikariat.
Strategen ska vara anställd med kommunen som huvudman för tjänsten. Tjänsten ska
vara centralt och strategiSk placerad i kommunens förvaltning. Strategen ska ha
tillgång till kommunledning.

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av folkhalsorådet

- ansvara for att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning och prioritering som beslutas

- verka ftir att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i
samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter

- ansvarar ftir budget, uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

5.3 Uppföljning
Parterna ska varje år kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning,
både skriftligt (bilaga 1a insatser och lb ekonomi) och i dialog kring det
gemensamma folkhäl soarbetet bland annat avseende :

- samverkansavtalfolkhälsa
- folkhälsorådetsprioriterade arbete
- ekonomisk redovisning av kostnaden ftir folkhälsostrateg inklusive dess

omkostnader och folkhälsoinsatser

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande folja upp och rapportera eventuella
awikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet.

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast denZljanuari och
den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska
tillhandahållas nora HSN och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska ställa sig
bakom uppföljningen.
Uppfölj ningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden.

Avdelning social hållbarhet tar,pänora HSNs uppdrag, initiativ till dialogmöte med
kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden.

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av
gemensamt intresse för att ffi statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till
exempel Centralförbundet ftir Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s
drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtal.

CANs drogvaneundersökning genomfors vart tredje år. Norra HSN står för de
finansiella kostnaderna som är ftirenat med enkäten. Kommunen står för insamlandet
av data och sprider resultatet lokalt.
Elevens hälsa i fokus kommer attvara ett utvecklingsområde under avtalsperioden.

PL
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6 Ekonomi
6.1 Finansiering
Fördelningsprincipen ftjr finansieringen är hälften vardera ftir norra HSN och
kommunen. Parterna svarar gemensamt ftir finansieringen av:
- lön och omkostnader ftir en heltid folkhälsostrateg
- insatserutifrån gemensafirmaprioriteringar

6.2 Ersättning
Norra HSN ersätter ftir perioden 2020 - 2023,2 350 000 kronor per år, ftir
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med
motsvarande belopp.

6.3 Utbetalning
Utbetalning av ersättning från norra HSN till Uddevalla kommun görs två gånger per år, i
mars och september, med lika delar ftir första respektive andrautbetalningen.

6,4 Budget
Folkhälsorådet ska årligen, senast den lll2,lämna ett budgetunderlag enligt mall
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och
prioriteringar som är förenliga med båda ar,talsparters respektive styrdokument.

6.5 Ekonomiska riktlinjer
Kopplat till detta samverkansavtal finns ekonomiska riktlinjer för utvecklingsmedel
till folkåälsoinsatser (bilaga 3 ).

7 Omförhandling
Om ftirutsättningarna för detta avtal väsentligt andras under avtalsperioden har parterna
rätt att kräva omförhandling. Avtalet kan omförhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran
om omftirhandling ska då inkomma senast sex månader innan.

B Tvist
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i ftirsta
hand genom ftirhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän dom-
stol.

9 Hävning av avtal
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andraparten i väsentligt hänseende inte
utftir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska 
redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade 
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det 
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för 
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via 
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock 
senast den 15 februari. 
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1. Samverkansavtal folkhälsa 

 Helt 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt 

Inlett 
processen  

Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 

från befolkningens behov, 

vara systematiskt och 

långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Rådet har prioriterat insatser 
utifrån behov i befolkningen, 
lokala förutsättningar och 
kommunens och regionens 
styrdokument. Under året har en 
välfärdsredovisning som beskriver 
folkhälsosituationen i Uddevalla  
tagits fram på uppdrag av rådet.   

 

Folkhälsoarbetet ska ha 

tydliga mål och en tydlig 

uppföljning 

☒ ☐ ☐  Rådet har antagit en prioritering 
och inriktning för avtalsperioden 
som följs upp i beviljade projekt 
och rådets folkhälsoarbete. 

Barn och ungas behov och 

rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp under avtalsperioden 
t.o.m. 2023 

Folkhälsoperspektivet ska 

integreras i de olika 

aktörernas ordinarie 

verksamhet  

☒ ☐ ☐  Mycket av kommunens 
folkhälsoarbete sker inom ramen 
för ordinarie verksamhet. 
Satsningar med medel från 
samverkansavtalet möjliggör ofta 
utveckling som annars inte varit 
möjlig.  

Folkhälsorådets 

planeringsprocess ska 

synkroniseras med den 

kommunala planerings- och 

budgetprocessen 

☐ ☒ ☐  Folkhälsorådets 
planeringsprocess anpassas 
utifrån den kommunala 
budgetprocessen. 

Prioriterade målgrupper 

ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i 

de insatser som görs 

☐ ☒ ☐  Målgrupper har involverats i olika 
grad i pågående utvecklingsprojekt. 
I både ansökan och uppföljning 
ställs frågor om målgruppens 
deltagande.  

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 



 
4   

Mödravårdscentral 4 3 2 1 

Barnavårdscentral 4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 
Möjlighet att motivera svaren 
Svaren ovan bygger på närvaro på Hälsopolitiska rådets möte och delaktighet i 
ansökningar om utvecklingsmedel hos Hälsopolitiska rådet. Enligt kontakt med 
kommunens representanter på Familjecentralerna i Uddevalla, har samverkan med 
mödravården och barnavården varit välfungerande. Det finns andra 
samverkanssammanhang med övriga vårdaktörer så som lokal samverkansgrupp barn och 
unga där deltagandet är högt, där främjande och förebyggande insatser i samverkan tas 
upp. 

2. Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande 
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
 
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- tidiga insatser 
- insatser till barn och unga i syfte att främja fullföljda studier 
- främja utveckling av språkförståelse för barn i tidig ålder = ny för 2022  
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa (i alla åldrar) 
- arbeta i enlighet med den nationella ANDTS-strategin 
 

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

 
Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna  
orättfärdiga skillnader i hälsa.  
 
Inriktning 2021–2023 
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och  
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.  
 
Prioriteringar 
Inkluderande metoder och förhållningsätt  
Delaktighet Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter. 
 
Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper  
för hälsofrämjande och förebyggande insatser under avtalsperioden.   
 

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  
mål under året. (Kopiera och använd nedanstående per mål) 
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Mål: 
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande 
och stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden. 
Insatser:  
Jämlikt föräldraskapsstöd 
Två föräldracirklar med somalisktalande föräldrar har genomförts på Dalabergsskolan under 
året. Ledarna har uttryckt att material som arbetats fram har fungerat mycket bra. Även 
föräldrar i den somaliska gruppen har uppskattat innehållet i kursen och besök av gäster från 
kommunens verksamheter. Material för att hålla föräldracirklar finns tillgängligt för 
socialtjänstens personal och kommer inom kort även finnas tillgängligt för personal in barn och 
utbildning. Kulturtolkarna arbetar på Dalabergskolan och Hovhultskolan, de finns med som 
resurs runt eleverna i undervisningen och har även modersmålsundervisning. På 
eftermiddagstid finns de tillgängliga för vårdnadshavare. Kulturtolkarna schemaläggs av 
rektorerna på respektive skola.  
 
Bokstart 
Målsättningen med projektet är att nå ut med läsfrämjande insatser och att stärka familjer 
i hur de kan stötta språkutvecklingen för deras små barn. Målgruppen är familjer i 
området Tureborg där minst en förälder fått sitt första barn eller ett första barn som föds 
i Sverige. Bokstartspåsar med bokgåvor och material har lämnats till alla BHV-sköterskor 
som är delaktiga i projektet. Detta för att familjerna ska kunna se vad de kommer få ta del 
av om de väljer att delta i Bokstart. Ett arbete för att skapa läsfrämjande väntrum hos alla 
deltagande BVC har inletts. 
 
Få pojkar att lyckas i skolan 
Under 2022 har arbete kring de nya skrivningarna i Lgr22 kring jämställdhetsarbete, sexualitet, 
samtycke och relationer resulterat i planering för att växla upp projektet genom en utökad insats 
riktad till hela grundskolan. Som första steg planeras kompetensutveckling på rektorsnivå för 
att förankra arbetet. Projektet är förlängt till och med 2023. 

E-sporthall 
Under året har E-sporthallen bedrivit en verksamhet som lockar medlemmar, många utan 
tidigare anknytning eller erfarenhet av föreningslivet. Deras engagemang har mötts upp genom 
gaming, racing och skapat en trygg mötesplats där alla känner sig välkomna. För många har det 
varit en lärdom i sociala koder och en möjlighet att utvecklas i något de brinner för. Det har 
arrangerats tävlingar och aktiviteter som varit öppna för alla att delta i.  

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
Säsongen för Hitta ut Uddevalla och Ljungskile varade från 28 mars till 30 september. 
Medlemmar från orienteringsklubbarna delade ut mer än 8000 kartor i brevlådor och 
trappuppgångar. Utöver det fanns kartorna på 15 utlämningsställen runtom i Uddevalla, 
Herrestad, Ljungskile och på Torp köpcentrum. Den digitala kartan visades i Hittaut appen och 
på hemsidan. Flera skolor har fått kartor på förfrågan. Totalt fanns 160 checkpoints fördelade i 
Uddevalla, Herrestad och Ljungskile. Varje klubb ansvarade för 40 checkpoints. Femton skolor 
har deltagit i Hittaut:s skolutmaning genom att elever och lärare har registrerat konton och letat 
upp checkpoints. Fördelningen var elva grundskolor och fyra gymnasieskolor belägna i 
Uddevalla, Herrestad och Ljungskile tätort. Fem organisationer deltog i friskvårdsutmaningen. 

Gruppverksamheter : ”Barn i föräldrars fokus” och ”Mina föräldrar är skilda” 
Att barn växer upp i en miljö med föräldrar i konflikt innebär en risk att utveckla psykisk 
ohälsa och skolproblematik. Gruppverksamheterna syftar till att förebygga/minska 
konfliktnivån och dess konsekvenser. Under året har två gruppomgångar ”Mina föräldrar är 
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skilda” genomförts. I ”Mina föräldrar är skilda” träffas barnen 10 gånger och går igenom olika 
teman. Båda grupperna leddes av en personal från familjerätten och en från Rädda Barnen.  

BIFF (Barn I Föräldrars Fokus) har haft en grupp under vårterminen -22 och en grupp under 
hösten. 

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 
Målet med projektet är att genom fritidsledarledda aktiviteter, lyssna till ungas vilja till, och 
behov av, egenorganiserad fysisk aktivitet och tillsammans skapa förutsättningar för det. 
Testverksamhet med 5 träffar på Sommarhemsskolan genomfördes under våren. Under 
höstterminen har verksamheten fortsatt varje onsdag som ett fast inslag. En utgångspunkt för 
att nå så många unga som möjligt var att hitta en dag då flera klasser slutade ungefär samtidigt 
och inte för sent enligt schema. I samband med att skoldagen slutade mötte mobila fritidsledare 
upp ungdomarna på skolan och utgick sedan ifrån gruppens sammansättning, behov och 
önskemål för att forma aktiviteter. När vädret tillåtit har aktiviteten förlängts och avslutats på 
Oljeberget eller med annan önskad fysisk aktivitet. Aktiviteterna öppnade upp för olika 
alternativ till kreativ rörelse genom att erbjuda olika redskap och rum. 

Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 
Hälsopolitiska rådet avsätter årligen en budget för tvärsektoriellt folkhälsoarbete för att kunna 
stötta och stimulera folkhälsoinsatser löpande och för att ha utrymme att starta upp projekt och 
processer utifrån initiativ och behov under året. Gymnasieskolans elevhälsa har beviljats medel 
för kompetenshöjande insatser inom HBTQI och rådet har finansierat utbildningsinsatser om 
hedersrelaterat våld och förtryck i samarbete med Hälsokällan. Familjecentralen centrum med 
samarbetspartners har fått möjlighet att köpa in utrustning för att kunna bedriva HLR-
utbildningar för föräldrar för att kunna möjliggöra ett likvärdigt utbildningsutbud oavsett vilket 
BVC familjerna tillhör. Under 2022 har medel använts till hälsofrämjande insatser för att stärka 
förutsättningar till hälsa i kommunens socioekonomiskt utsatta områden. Samarbete med 
folktandvården har stöttats genom insats för ökad tandhälsa på ett antal förskolor på Dalaberg. 
Rådet har också finansierat informerande och rådgivande insatser av socialsekreterare inklusive 
tolk på Mötesplats Dalaberg. Samarbete med Närhälsan och UPH Dalaberg har inletts utifrån 
projektet Tanke och Hälsa, med syfte att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar i årskurs 8. 
Rådet har också bidragit med finansiering till Barnahus årliga barnkonferens där ett stort antal 
yrkesverksamma från kommunen deltar.  
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Jämlikt föräldraskapsstöd 
Uppstartstiden blev längre än förväntat på grund av pandemin, de digitala mötena ledde till 
givande samtal och utbyte mellan personal på olika enheter, vilket var en positiv sidoeffekt. 
Föräldracirkel med den somaliska gruppen har fungerat bra, medan det visade sig vara mycket 
svårt att fånga upp arabisktalande föräldrar. För varje cirkelträff ökar möjligheterna för 
föräldrar att nå mer jämlikhet när det gäller föräldrastöd och att bli stärkt som förälder i ett nytt 
land. Detta påverkar ju känslan av egenmakt och kontroll över sitt eget liv och därmed även 
hälsan. Att med hjälp av kulturtolkar få möjlighet att förstå inte bara språkmässigt utan även 
kulturmässigt vad samhället förväntar sig och vilken roll du har som förälder i ett nytt land är 
av oerhört vikt.  
 
Bokstart 
Barnhälsovården har börjat värva familjerna redan vid det första hembesöket när barnet är en 
vecka gammalt för att underlätta rekrytering av målgruppen och få till samtyckesblanketterna 
istället för vid fyramånaderskontrollen. Vid hembesöken har föräldrarna/föräldern varit 
intresserade, också de får en bredare förståelse för språkutveckling och läsning. Flera av 
familjerna har efter hembesöket själva besökt biblioteket. Det tyder på ökad jämlik och att 
segregation motverkas när familjerna i Tureborg börjar röra sig i nya områden och ta del av den 
kultur och information som finns tillgänglig i biblioteket. 
 
Få pojkar att lyckas i skolan 
På en av skolorna som deltagit i utvecklingsarbetet ses skillnad i pojkarnas kunskapsresultat. 
Gruppens meritvärde är högre än genomsnittet för Uddevallas grundskolor. Pojkarna har inte 
de höga betygen, men når godkända betyg, vilket leder till att det genomsnittliga meritvärdet 
blir högre än exempelvis en enhet där några elever har F i något ämne. Lärare och personal på 
skolan har arbetet medvetet med förhållningssätt och bemötande för att skapa en ”pluggkultur” 
genom de handlingar som Fredrik Zimmerman lyfter fram som avgörande. Lärare och rektor på 
mottagande högstadieskola noterade vid höstens uppstart denna kunskapsutveckling gällande 
pojkar. Detta positiva resultat ger tillräckliga argument för att sprida utvecklingsarbetet vidare 
och låta samtliga skolor ingå genom en insats på rektorsnivå.  

E-sporthall 
Då en stor del av deltagarna kommer från utanförskapsområden och inte är kopplade till 
föreningslivet så har projektet bidragit till en ökad fysisk aktivitet genom idrottshallen och 
kostråd för att ta steget ifrån energidrycker och ohälsosam kost. Under hela projekttiden har 
verksamheten varit fri från sockerprodukter. E-sporthallen har drivits som ett 
utvecklingsprojekt och intresset för verksamheten har varit stort och lärdomarna många. Då 
projekttiden löpt ut kommer delar av verksamheten att övergå i kommunal regi.  

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
De flesta grundskolor som har nära till checkpoints har deltagit i Hitta ut. Det är några få som 
inte deltagit digitalt. Nästa år planeras att sätta ut checkpoints närmare dessa skolor. Under 
2022 var det 2141 registrerade deltagare och 61 748 registrerade checkpoints totalt. Troligen 
har minst dubbelt så många personer använt sig av Hitta ut eftersom det vid tidigare 
undersökningar framkommit att antalet deltagare utan deltagarkonto uppskattats till lika många 
som har ett konto. Hitta ut har haft stora möjligheter till att utjämna skillnader. Minst 20 % av 
checkpointsen satt nära bostadsområden och kunde nås med rullator, rullstol, barnvagn och 
cykel. Det fanns information om Hitta ut på engelska både på papperskartan och på hemsidan 
 
Gruppverksamheter : ”Barn i föräldrars fokus” (BIFF) och ”Mina föräldrar är skilda” 
Hittills positiva effekter och bra respons från de som deltagit i grupperna. Materialet i ”mina 
föräldrar är skilda” bygger till största del på att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. 
Barnen i grupperna har deltagit aktivt och sagt att det är gott att kunna prata om sin situation 
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med andra på en neutral plats. Föräldrarna i BIFF-grupperna var positiva och kunde peka på 
olika saker i materialet som de fick hjälp av och tog med sig. De uttryckte att de uppskattade att 
möta andra föräldrar som befann sig i likande situation och att det lett till minskad 
konfliktnivån mellan föräldrarna. En lärdom är att det är viktigt med snabb återkoppling och 
fort ge information om verksamheten och om när den startar för att undvika att motivationen att 
delta går ner. Viktigt också att samverkan med Svenska kyrkan, Rädda barnen och också 
skolans elevhälsa fungerar för att få deltagare till verksamheterna.  

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 
Aktiviteterna har mötts med odelat positiva resultat i relationsbyggandet med eleverna på 
skolan och vid ett par tillfällen har elever följt med till Aktivitetsparken på Oljeberget för att 
fortsätta med fritidsaktiviteter där. 
 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 
Att ha denna budgetpost har varit betydelsefull för att möjliggöra verkstad utifrån löpande 
behov. Genom dessa medel levandehålls kontakten mellan verksamheter, folkhälsostrateg och 
hälsopolitiska rådet och det ger strategiska vinster gällande samverkan i det förebyggande och 
främjande arbetet.  
Medverkande aktörer: 
Jämlikt föräldraskapsstöd: barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 
arbetsmarknadsavdelningen Integration, kommunalförbundet via Hälsokällan. 
 
Bokstart: Kultur- och fritidsförvaltningen, barnhälsovården (Närhälsan, Achima), Öppna 
förskolan.  
 
Få pojkar att lyckas i skolan: Barn och utbildningsförvaltningen (inkl. Elevhälsan), Fryshuset 
och ett antal forskare.  
 
E-sporthall: Uddevalla kommun, Svenska Spel, Riksidrottsförbundet, Generation Pep, 
Lenovo, Intel, Oddevold, RF- Sisu, Corsair, Mattsongruppen  
 
Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile: Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF, Ljungskile 
OK, Svenska orienteringsförbundet. 
 
Gruppverksamheter : ”Barn i föräldrars fokus” (BIFF) och ”Mina föräldrar är skilda”: 
Elevhälsan, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen.  
 
Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet: sommarhemsskolan, Göteborgs Universitet, 
Linneaskolan i Ljungskile 
 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar:  
Kommunala verksamheter i samarbete med Barnahuset i Trollhättan och Uddevalla, 
Hälsokällan Fyrbodal, Folktandvården Dalaberg, Ungas psykiska hälsa (UPH) Dalaberg. BVC 
kopplade till familjecentralen i centrum.  
 
 

  
 
Mål: 
Främja inkludering och delaktighet 
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Insatser:  
Livsberättargrupper 
Två fysiska Livsberättargrupper har genomförts under året på Ryttaren café och 
aktivitetscenter, en under våren och en under hösten. Ytterligare 16 samtalsledare har utbildats 
inom kommunen, det är framförallt personal från socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg. Två av 
dessa har under hösten kommit i gång med träffar i sina verksamheter, båda inom äldreomsorg. 
Projektansvariga har spridit kunskap om och marknadsfört sitt arbete och metoden för andra 
kommuner med fokus på den digitala satsningen, samt hållit föredrag för föreningar och 
intressegrupper om insatsen. Nätverksträffar för samtalsledare har startats i gång och ett 
booster-tillfälle för dessa är planerat. Material för genomförande av gruppverksamheten har 
köpts in.   
 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser  
Rådet har utöver prioriteringen av målgruppen barn och unga velat stötta förebyggande och 
främjande insatser riktade till äldre och satsat på en seniormässa med förankring hos 
kommunala rådet för äldre. Därtill har satsningar gjorts på främjande och förebyggande 
föreläsningar och träningstillfällen tillsammans med föreningslivet samt på en helgaktivitet för 
äldre. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kommunen ska uppmärksamma orangeday 
och hälsopolitiska rådet stöttade uppmärksammandet med en föreläsning tillsammans med 
Hälsokällan med över 200 personer i publiken.  
 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Livsberättargrupper 
Deltagare från grupperna uppger att träffarna har inneburit meningsfulla samtal som man 
annars inte brukar ha. En fin gemenskap har växt fram i alla grupper. Ett par deltagare har hittat 
till Ryttarens aktivitetscenter efter deltagande i gruppen och därmed fått ett nytt och tydligt 
sammanhang där det finns möjlighet att delta i andra sociala och meningsfulla aktiviteter. 
Utifrån de enkäter som delats ut i samband med uppstart av livsberättargrupperna verkar de 
flesta deltagarna mår gott och upplever att de har ett rikt socialt liv, men i varje grupp har det 
funnits en eller två som också beskriver sig själv som väldigt ensamma och även att man 
besväras av ångest. Det har varit bra att det finns en blandning av erfarenheter och 
livssituationer i gruppen, då de som har ett mer etablerat socialt liv kan bjuda in personer som 
inte befinner sig där. Efter projektets slut kommer arbetet med livsberättargrupper att fortsätta 
med målsättningen att hålla 3 grupper/år på Ryttaren café och aktivitetscenter. Förhoppningen 
är att de nyutbildade samtalsledare ska komma hålla grupper i sina respektive verksamheter.  

Tvärsektoriella folkhälsoinsatser 
Insatser riktat till seniorer har varit efterfrågat och mässan liksom löpande hälsofrämjande och 
sociala aktiviteter har varit uppskattade. Seniormässan var mycket välbesökt och målgruppen 
önskade en fortsättning på denna verksamhet, den har varit saknad under uppehållet under 
pandemin. Årets mässa arrangerades av en idéburen aktör i samverkan med, och 
medfinansierad av, Hälsopolitiska rådet. Detta var ett lyckat upplägg då kompetens och 
förutsättningar var bättre hos arrangören än hos folkhälsostrateg (som tidigare varit den 
funktion som samordnat insatsen).  
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Medverkande aktörer: 
Livsberättargrupperna: Anhörigcentralen, Biståndsavdelningen, Hemmafixarna (Daglig 
verksamhet), Biblioteket, Frivilligcentrum, Svenska kyrkan, Pensionärsorganisationer  
 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser: Folkets Hus i Uddevalla, Kommunala rådet för äldre, 
Uddevalla Golfklubb, Hälsokällan och samtliga förvaltningar inom Uddevalla kommun.  
 

 
 
 

4. Ekonomisk redovisning 
Hälsopolitiska rådet i Uddevalla har haft fler tvärsektoriella folkhälsoinsatser under 
året än vanligt. Delvis har det handlat om återkommande insatser så som 
barnkonferensen och en seniormässa, delvis om att starta upp projekt redan 2022 som 
annars hade fått skjuta på sin verksamhet till 2023 och de medel de beviljats i den 
ordinarie utlysningen, och delvis löpande insatser där behov uppstått under året. På sikt 
vore det önskvärt om fler projekt omfattades i den ordinarie utlysningen, budgetposten 
tvärsektoriella folkhälsoinsatser har därför minskats inför 2023. Resultatet för 2022 
hamnar på ett överskott på 241 tkr varav 147 tkr överförs till 2023 års folkhälsobudget, 
denna summa motsvarar Hälso- och sjukvårdsnämndens del av överskottet. Överskottet 
beror främst på att personalkostnaden varit lägre än budgeterat samt att ett projekt, Få 
pojkar att lyckas i skolan, har skjutit på insatser och därmed utbetalning av 
projektmedel till 2023. Hälsopolitiska rådets budget för 2023 har korrigerats utifrån det 
faktiska bokslutet.  

Se ekonomisk redovisning i separat bilaga. 

 

5. Underskrift 

 

____________________________       den          /          2023 

 

 

 

__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 

 

 

 

 



Avser år 2022  

Avser kommun: Uddevalla

Redovisningen är antingen: Ja  

Slutlig x  

Preliminär*

Budget Utfall
HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2023

Intäkter

Ingående saldo från föregående år 358 358     

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 350 2 012 630 2 350 1 982 630  

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 2708 2012 630 2708 1982 630  

 

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:

Lön (inkl. lönebikostnader) 306 306 265 265 41

Överskott för vakant tjänst (återbetalas till 

respektive avtalspart)  

Omkostnader (ex. administration, utbildning, resor, 

hälsopolitiska rådet och folkhälsopris m.m.) 75 75 64 64 11

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 

Hälsopolitiska rådets prioriteringar 236 236 323 373 -37

SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG 617 617 0 652 702 0 0

 

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:

Pågående fleråriga insatser med medel från tidigare 

år **  

Få pojkar att lyckas i skolan 230 230 115 115 115



Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580 580 580

Bokstart 185 185 185 185

Livsberättargrupper 90 90 90 90

E-sporthall 550 550 550 550

Hittat ut i Uddevalla och Ljungskile 80 80 80 80

Nya fleråriga insatser med medel från 2022 **  

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 150 150 150 150

Gruppverksamheter BIFF och "mina föräldrar 

är skilda" 160 160 160 160

Överskott som understiger 10 % av budgeterade 

kostnader för instaser som överförs till nästa år     16

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 642 2 012 630 2 562 1 982 630 0

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 66 0 0 146 0 0

* 15 februari - sista datum förslutlig redovisning.

** Planerade insatser redovisas under budget och 

slutförda insatser redovisas under utfall.

Eventuella kommentarer  kring den ekonomiska 

uppföljningen.  

Den ekonomiska uppföljningen mailas till:         

Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se



 

  



Budget 2023

Avser kommun: Uddevalla
HSN Kommun

Intäkter

Ingående saldo från föregående år * 147 0

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2350 2544

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER 2 497 2 544

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande: 

lön (inkl. lönebikostnader) 319 319

omkostnader  (adm.kostnader, resor, kurser, folkhälsoråd 

och folkhälsoprism.m.) 60 60

Tvärsektoriellt folkhälsoarbete 83 130

Folkhälsoinsatser i samverkan mellan kommun och idéburen 

sektor (ÖK Idé) 75 75

SM i rörelse, IK Orient 50 50

SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG, 

folkhälsoråd och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 587 634

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:

Pågående fleråriga insatser med medel från tidigare år   

Gruppverksamheter: ”Barn i föräldrars fokus” och ”Mina 

föräldrar är skilda” 160 160

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 150 150

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580

Bokstart 185 185

Hittat ut i Uddevalla och Ljungskile 80 80

Få flerpojkar att lyckas i skolan 115 115

Insatser med överskott från tidigare år som godkänts av 

HSNN 

Nya ettåriga insatser med medel från 2023  

Familjens ekonomi - påverkan på barnen, konsument 

Uddevalla 40 40

Höj elevhälsans och kuratorernas  kompetens gällande 

psykisk ohälsa och suicidprevention, gymnasieskolan 100 100

Nya fleråriga insatser med medel från 2023   

En hållbar infrastruktur för egenorganiserad fysisk aktivitet, 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 200 200

 



Utveckling av familjecentrals-arbetet för Familje-centralerna  

Centrum och Dalaberg 75 75

Tanke och hälsa, elevhälsan och UPH Dalaberg/ Ny utlysning 

våren 2023 225 225

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 497 2 544
 

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 0

* De insatser som ligger till grund för ingående 

saldo specificeras under fliken "Delsummor 

ingående saldo"

Budget mailas senast den 1 december 2022 till:

Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se 

 

 

 

 

 



Övrigt

0

 

 

0

 

 

 



0

0



Budgetavvikelse 2022

Budgetpost budget 2022 Utfall 2022

Personal, omkostnader och 

råd 617 558

Projekt få pojakr att lyckas i 

skolan 115 0



Åtgärd

Flytta över 32 tkr till 2023, fördelas ut som 

utvecklingsmedel som 50/50 finansieras med kommun 

Projketet har gjort ett omtag och förlängs under 2023, 

får beviljade summan om 115 tkr då och 50/50 

finansieras av sökande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-01-26 Dnr KS 2022/00459 

  

 

Handläggare 

Budgetcontroller Micaela Fondin 

Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2023 

Sammanfattning 

Inom kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har det gjorts 

en omorganisation där det har framkommit att verksamhet ska flyttas över från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Detta gäller tryckeriet och 

receptionen i stadshuset. Därav behöver en kommunbidragsväxling göras mellan 

nämnderna om 2 506 tkr. Det finns även intäkter som kommer att övergå till 

kommunstyrelsens verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-26. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna kommunbidragsväxlingen om 2 506 tkr, 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisad tabell. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunbidragsväxling med anledning av flytt av verksamhet 
Under 2022 har det arbetats med omorganisation inom både kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. I denna omorganisation har det framkommit 

att verksamhet inom samhällsbyggnadsnämnden ska flyttas över till kommunstyrelsen. 

Detta gäller tryckeriet och receptionen i stadshuset. Totalt ska fem tjänster flyttas över 

till kommunikationsavdelningen inom kommunledningskontoret. En 

kommunbidragsväxling behöver därför göras mellan nämnderna. Budgeten för dessa 

fem tjänster uppgår till 2 506 tkr. Detta belopp ska flyttas över från 

samhällsbyggnadsnämndens budgetram till kommunstyrelsens budgetram. Inom 

verksamheten tryckeri finns det även andra kostnader såsom kostnader för material och 

internpostservice som också flyttas över. Dessa kostnader finansieras via intäkter för 

tryckeritjänster, samt andra interna intäkter. Därav kommer även dessa intäkter att 

övergå till kommunledningskontoret. Även driften av sammanträdesrummen i 

stadshuset kommer att övergå till kommunledningskontoret.  

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Total justering per nämnd framgår av nedanstående tabell  

Kommunbidragsjusteringar 2023, belopp i tkr     

      

Nämnd 

Ingående 

 kommunbidrag 

Justering  

kommunbidragsväxling 

reception & tryckeri 

Utgående 

kommunbidrag 

Kommunfullmäktige 13 300 0 13 300 

Kommunstyrelsen 432 277 2 506 434 783 

Barn och utbildningsnämnden 1 694 730 0 1 694 730 

Socialnämnden 1 577 080 0 1 577 080 

Samhällsbyggnadsnämnden 136 913 -2 506 134 407 

Kultur och fritidsnämnden 157 935 0 157 935 

Valnämnden 100 0 100 

Summa nämnder/styrelse 4 012 335 0 4 012 335 

      

      

Årets resultat 100 0 100 

 

 

 

 

Malin Krantz  Micaela Fondin 

Kommundirektör Budgetcontroller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

samhallsbyggnad@uddevalla.se 

kommunledningskontoret@uddevalla.se 

ekonomirapportering@uddevalla.se 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-01-02 Dnr KS 2022/00198 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 

Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Markanvisningsavtal för verksamhetsmark, Berga 2:33 

Hogstorps industriområde 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Berga 2:33 i Hogstorps industriområde. 

Detaljplanen för området fick laga kraft under sommaren 2021 och hade till syfte att 

skapa mer mark för småindustri, verksamhet och lager i området. Industrimarken får 

bebyggas med 50% av tomtens areal och med en byggnadshöjd på 8 meter. 

 

Under 2021 inkom en ansökan om köp från Nyli Metrology AB och dess moderbolag 

FyrThorn AB, nedan kallad köparen, som idag finns med sin verksamhet på Lillesjö 

industriområde. Nyli är ett företag som är känt inom tillverkningsindustrin i Norden för 

sina produkter och tjänster inom mätteknik. 2019 blev de, som enda verksamhet i 

Norden, ackrediterade inom provning för partikelanalys på filter för området Teknisk 

renhet. De erbjuder produkter, tjänster, utbildning och konsultation inom området 

mätteknik. De är de enda i Norden och en av tre i Europa som kan leverera ett 

nyckelfärdigt totalsystem för arbete med teknisk renhet. Verksamheten har expanderat 

och växt ur lokalerna och fastigheten på Lillesjö och har därför ett behov av att köpa 

mark och bygga nytt i Hogstorp. 

 

På grund av rådande omständigheter inom världsmarknaden och byggsektorn har 

parterna istället för att teckna köpeavtal kommit överens om att teckna ett 

markanvisningsavtal för fastigheten. Detta innebär att köparen får ensamrätt på marken 

under en tidsperiod för att sedan gå vidare och teckna ett marköverlåtelseavtal. 

 

Markanvisningsavtalet ger köparen ensamrätt till och med 2024-06-30 att förhandla  

med kommunen om exploatering och markförvärv av cirka 6 900 kvm av fastigheten 

Berga 2:33. Kommunen har möjlighet att förlänga markanvisningen med ett år om 

köparen har behov av det och kan redovisa rimliga skäl för förlängningen. Innan 

markanvisningens utgång, om inte förlängning har beviljats, ska marköverlåtelseavtal 

som reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden upprättas mellan parterna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2023-01-02 

Markanvisningsavtal 2022-12-09 

Översiktskarta, 2023-01-02 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan FyrThorn AB och Uddevalla 

kommun 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sara Norén 

Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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 Tjänsteskrivelse  
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2023-01-31 Dnr KS 2022/00701 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Inbjudan om granskning av översiktsplan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har bjudit in Uddevalla kommun i granskningen av sin nya 

översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Följebrev tillhörande granskning av översiktsplan Lysekils kommun, datum 2022-12-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2023-01-31 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inget erinra 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Amanda Windeman 

Kommundirektör Översiktsplanerare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

registrator@lysekil.se 



Från: Kristina Johansson <Kristina.Schenck@lysekil.se> 
Skickat: den 28 december 2022 14:28 
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen@uddevalla.se> 
Ämne: Underrättelse om granskning Översiktsplan för Lysekils kommun  

Hej 

  

Förslag på ny Översiktsplan för Lysekils kommun skickas ut för granskning under perioden 2023-01-
01 – 2023-02-28. 

  

Översänder länk till den digitala samrådshandlingen och övriga handlingar i ärendet för yttrande. 

Bifogar sändlista och följebrev. 

  

Länk till kommunens hemsida där samtliga granskningshandlingar finns. 

Länk till den digitala översiktsplanen 

  

Med vänlig hälsning 

  

Kristina von Schenck 

Projektledare, Hållbar utveckling 

  

Tel. 0523-61 31 49 |  kristina.schenck@lysekil.se  |  Lysekils kommun, 453 80 Lysekil 

_____________________________________________
___________ 

  

  

  

mailto:Kristina.Schenck@lysekil.se
mailto:Kommunen@uddevalla.se
mailto:Kommunen@uddevalla.se
https://www.lysekil.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/oversiktlig-fysisk-planering/oversiktsplan.html
https://storymaps.arcgis.com/collections/4a174b774ec347fc8561e3d05171715a
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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Kristina von Schenck 

Tel: 0523–613149 

E-post: kristina.schenck@lysekil.se 

 

Meddelande om Granskning 
Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver 

kommunens syn på hur mark– och vattenområden i hela kommunen ska användas och 

utvecklas på sikt. Planen redovisas i nio avsnitt med text och kartor i en digital handling och i 

en utskrivbar rapport som ett komplement och en sammanfattning av planförslaget.  

Alla granskningshandlingar och övrig information om förslaget till ny översiktsplan hittar ni 

här. 

Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2023 är planen utställd för 

granskning. Granskningen är till för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt 

att ge intresserade möjlighet till insyn och påverkan. Det innebär att under denna period så 

har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter och därmed bidra med 

värdefulla åsikter. 

Förslaget kommer under granskningsperioden att finnas tillgängligt som en fysisk utställning 

på kontaktcenter i kommunhuset, Tempo i Brodalen, Brastad Folkets Hus, Skaftö Folkets 

Hus och på Rorkulten. 

Kommunen bjuder in till fyra informationstillfällen, dit ni kan komma för att få mer 

information om översiktsplanens innehåll, om den fortsatta processen och på vilka sätt man 

kan lämna synpunkter och bidra med värdefull kunskap för det fortsatta arbetet med den nya 

översiktsplanen. Ingen föranmälan behövs. 

Bro Coworking  17 januari  klockan 18-20 

Skaftö Folkets Hus  19 januari  klockan 18-20 

Brastad Folkets Hus  24 januari  klockan 18-20 

Kommunhuset, Lysekil  25 januari  klockan 18-20 

 

Process och tidplan 

Framtagandet av översiktsplanen följer en process som regleras i plan- och bygglagen. 

Granskningen är det andra tillfället när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre 

kunskapsunderlag och påverka innehållet. 

Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande. Därefter revideras 

planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in och en antagandehandling tas fram som 

ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Vi vill ha dina synpunkter 

Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2023 är du välkommen att lämna dina 

synpunkter. Du kan lämna dem direkt i den digitala översiktsplanen, del 10 ”vad tycker du?” 

eller skicka E-post till: registrator@lysekil.se, ange ”översiktsplan” i ämnesraden. Det går 

även bra att skicka brev till ”Översiktsplan”, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil. 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Kristina von Schenck 

mailto:kristina.schenck@lysekil.se
https://www.lysekil.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/oversiktlig-fysisk-planering/oversiktsplan.html
https://www.lysekil.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/oversiktlig-fysisk-planering/oversiktsplan.html
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Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2022. 

Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 

uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. 

Resultatet för kommunstyrelsen uppgick till 31,6 mkr. Intäkternas budgetavvikelse 

uppgår till -18,1 mkr och beror på lägre intäktsutfall för de subventionerade 

anställningar inom arbetsmarknadsåtgärderna. Budgetavvikelsen på kostnadssidan 

uppgick till 49,7 mkr vilket även här huvudsakligen beror på arbetsmarknadsåtgärderna. 

Vidare redovisar nämnden positiv kostnadsavvikelse avseende näringslivsaktiviteter och 

förebyggande insatser. Avdelningar och verksamheter redovisar en sammanlagt positiv 

kostnadsavvikelse bland annat på grund av vakanser under delar av året och planerna 

för införskaffande av nytt lönesystem har avbrutits. Kommunens utbetalning för 

ekonomiskt bistånd uppgick till 74,4 mkr vilket är 5,6 mkr lägre än budget. 

Investeringsutgiften för kommunstyrelsen uppgick till 87,4 mkr vilket är 7,1 mkr lägre 

än antagen investeringsbudget. Orsaken beror huvudsakligen på lägre kostnadsutfall för 

byggnation av brandstation. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-27. 

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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1 Avsnitt 1 

Sammanfattning 

Arbetet i stadsutvecklingsprojekten har fortsatt och bland annat är Simhallen och Rimnersvallen i 

genomförandefas. Flera hyres- och markupplåtelseavtal med Hemsö kring skolor och boenden har 

beslutats. Planprogram för Västra Centrum samt Södra Åstaden pågår och Hamnens flytt västerut 

fortskrider genom detaljplanearbete. 

Ett omfattande arbete med krisberedskap och höjd beredskap har bedrivits. Kontinuitetsplanering 

för bl.a. elbrist, stärkt kapacitet avseende livsmedel samt förberedelser avseende nationella 

styrdokument har bedrivits. Planering inför flyktingmottagande från Ukraina startade i februari 

form av krisstab och ett evakueringsboende iordningställdes. 

Under tertial 1 blev kommunens ansökan om nytt LOV 3-område på Dalaberg beviljat. Den 

kommunala drogförebyggande gruppen återstartades under augusti då en drogförebyggande 

trygghetskoordinator anställdes. Gruppen ska bedriva sektoröverskridande avseende doping-och 

drogförebyggande arbete. Kommunens arbete med att genomföra krigsplacering startade under sista 

kvartalet 2022. 

Under år 2022 har IT-säkerhet varit högt prioriterat med flera åtgärder som resulterat i att Uddevalla 

nu är bland de kommuner i Sverige som har högst säkerhet. Arbetet med automatiserade processer 

har fortsatt, bl.a. pågår arbete inom försörjningsstöd. Välfärdsredovisningen har digitaliserats 

En omfattande planering inför valet har pågått under året. Kommunledningskontoret har också 

genomfört insatser för ökat valdeltagande genom bl.a. valinformatörer och riktade brevutskick. 

Under året har ett fortsatt arbete med Skagerrakbanan pågått bl.a. att ta fram en metodik för snabb 

miljöbedömningsprocess och arbete med förslag till bansträckning. 

Fem överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap har ingåtts under året. 

Antalet företag i kommunen har ökat jämfört med samma period föregående år.  

Energi- och klimatplanen är antagen. Åtgärdsplanerna har påbörjats, bl.a. framtagandet av en 

laddplan för Uddevalla kommun. 
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 Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2022 
Resultat 

2021 

Kommunstyrelsen, politisk styrning 4,2 -50,7 60,6 14,0 4,6 

Kommunledningskontoret 131,9 -420,3 303,6 15,2 -1,7 

Räddningstjänsten 0 -52,7 55,1 2,4 0,9 

Summa 136,1 -523,7 419,3 31,6 3,8 

 

Årsresultatet för kommunstyrelsen uppgick till 31,6 mkr. Intäkternas budgetavvikelse uppgår till -

18,1 mkr och beror på lägre intäktsutfall för de subventionerade anställningar inom 

Arbetsmarknadsåtgärderna. Budgetavvikelsen på kostnadssidan uppgick till 49,7 mkr vilket även 

här huvudsakligen beror på arbetsmarknadsåtgärderna, nettokostnaden uppgick till 5,2 mkr för 

helåret. Vidare redovisar nämnden positiv kostnadsavvikelse avseende näringslivsaktiviteter och 

förebyggande insatser, även avdelningarna redovisar en sammanlagt positiv kostnadsavvikelse 

bland annat på grund av vakanser under delar av året och planerna för införskaffande av nytt 

lönesystem har avbrutits. Kommunens utbetalning för ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i 

etablering) uppgick till 74,4 mkr vilket är 5,6 mkr lägre än budget. 

Investeringsutgiften uppgick till 87,4 mkr vilket är 7,1 mkr lägre är antagen årsbudget enligt 

flerårsplanen på 94,5 mkr. För Uddevallas brandstation har det tillkommit ett övningsområde som 

finansieras i kommunens befintliga investeringsbudget, utfallet för brandstationen är lägre än avsatt 

budget. IT-avdelningens årliga investeringskostnad uppgick till 1,9 mkr vilket är lägre än avsatt 

budget. Det har tillkommit investeringar som inte var kända inför budgetprocessen 2022 som bl.a. , 

gäller maskininköp inom servicecenter Fridhem. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

Budgetavvikelsen uppgick till 14,0 mkr för kommunstyrelsens politiska styrning. Flertals satsningar 

inom näringslivsaktiviteter samt förebyggande har nämnden haft ett lägre kostnadsutfall än 

beräknad, dessutom har man valt att vara restriktiv med denna budgetpost för att begränsa andra 

avvikelser inom kommunen, såsom underskott för stadsutvecklingen. I budgetavvikelsen för 

Kommunstyrelsens omkostnader har man tagit hänsyn vad gäller finansiering av överenskommelsen 

kring tomträtten Tjöstelsröd 1:37. 
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Kommunstyrelsen politisk styrning forts. 

 

 

Kommunledningskontoret 
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Årsresultatet för kommunledningskontoret uppgick till ett överskott med 15,2 mkr. På intäktssidan 

uppgick budgetavvikelsen till -22,3 mkr, och på kostnadssidan uppgick budgetavvikelsen till 

37,5 mkr. Avdelningar och verksamheter på kommunledningskontoret redovisar en positiv 

budgetavvikelse för helåret förutom Stadsutveckling som har ett negativ budgetavvikelse. 

Det sammanlagda årsresultatet för förvaltningsledning, kommundirektören budgetposter och 

enheten för trygghet & samhällsskydd uppgick till 2,5 mkr. Överskottet beror på en lägre 

bevakningskostnad avseende ordningsvakter samt att budgeten för kameraövervakning inte har 

förbrukats då kommunen saknar tillstånd. 

Stadsutvecklingen årsresultat uppgick till -4,7 mkr, underskottet beror på att man valt att 

kompensera Samhällsbyggnadsförvaltningen med ytterligare 5,0 mkr utöver det som var planerat 

sedan tidigare. Under helåret har Kommunstyrelsen kompenserat Samhällsbyggnadsförvaltningen 

med sammanlagt 15 mkr. 

Avdelningen juridik och administrations årsresultat uppgick till 0,7 mkr. Överskottet beror på att 

införandekostnader för kommunens nya dokument-och ärendehanteringssystem ”DÄHS” 

uppkommer först 2023. Dock visar verksamheten konsument- och budget och skuldrådgivningen ett 

underskott på grund av flytt till andra lokaler. Kommunens försäkringskostnader har stigit och 

utfallet blev en negativ budgetavvikelse med -0,2 mkr. 

Ekonomiavdelningens årsresultat uppgick till 1,4 mkr, överskottet beror på vakanta tjänster under 

delar av året hos framför allt upphandlingsenheten. Som ett led i kommunledningskontorets 

omorganisation har ekonomiavdelningen tagit över ett par medarbetare med ekonomibefattning från 

andra avdelningar. Till följd av detta redovisar Redovisning och serviceenheten ett negativ 

budgetavvikelse med -0,8 mkr för helåret då personalbudget förs över först 2023. 

Personal- och kommunikationsavdelningens årsresultat uppgick till 1,2 mkr. Överskottet beror 

huvudsakligen på att man har valt att avbryta processen med att implementera ett nytt lönesystem, 

en del överskott beror även på vakanta tjänster under delar av året. 

Arbetsmarknadsavdelningens årsresultat uppgick till 11,8 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på 

två faktorer, dels minskade kostnader för subventionerade anställningar dels lägre utbetald 

ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Arbetsmarknadsanställningar har inte minskat men 

avdelningen har fått en fördröjning under första kvartalet pga. att kommunens olika arbetsplatser 

hade Covid-19 restriktioner. Vidare har avdelningen haft externa projekt som gett finansiering för 

subventionerade anställningar och därutöver tillämpat subventionerade anställningar med högt 

statsbidrag. Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd har en positiv trend med minskat antal hushåll. 

Verksamheten prioriterar arbetslinjen för de vuxna i försörjningsstöd och arbetar tätt tillsammans 

med konsulenterna på EME för att klienterna ska komma ut i arbete eller studier. Statliga 

pandemistöd för familjer med barn som får högre bostadsbidrag leder även till minskning av 

utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

IT-avdelningen årsresultat uppgick till 0,7 mkr. Årsresultatet har påverkats av genomförda 
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aktiviteter kring e-tjänster och automatiseringar. Överskottet beror dels på sent tillsatta vakanta 

tjänster, dels ej påbörjade projekt som till exempel ”Jag vill veta app”. 

Avdelningen för hållbar tillväxt redovisar ett årsresultat med 1,6 mkr, överskottet beror 

huvudsakligen på vakanta tjänster under delar av året. Under 2022 har flera tillväxtprojekt avslutats 

så som NEMO (Nollemissionsområde med hamn och industri), Port SoHy (Ports using hybrid solar 

battery hydrogen energy systems) och IFK (Innovationsförmåga i Kommuner). 

 

Räddningstjänsten 

 

För köp av räddningstjänst visas en budgetavvikelse med 2,4 mkr. Överskottet beror på att 

förändringen för det långsiktiga pensionsåtagandet blev mindre än avsatt kostnadsbudget. 
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2 Avsnitt 2 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska 
öka 

  93 

Kommentar 

Resultatet av 2022 års servicemätning avseende bemötande visar på index 93% vilket är oförändrat jämfört med 
2021. 
 
Bemötandet hos handläggarna i Uddevalla kommun har oftast bedömts som Mycket god eller God. På skalan 0-100 
ligger Uddevalla kommun på 83% i kategorin Mycket god och på 12% i kategorin God. Motsvarande siffra hos 
likvärdiga kommuner ligger på 61 % och motsvarande siffra för andra Kontaktcenter ligger på 62 %. 
 
Exempel på kommentarer från servicemätningens intervjuare som varit i kontakt med Uddevalla kommun:  

 ”Trevligt och lugnt bemötande från handläggaren. Lät lyhörd och hjälpsam.” 

 ”Väldigt trevligt bemötande där personen på Kontaktcenter självmant sökte efter svaren, då handläggaren 
inte var tillgänglig.” 

Det är viktigt att Uddevalla kommun fortsätter att öka kundnöjdheten och hela tiden utvecklar bemötandet i positiv 
riktning. Arbetet med att leverera en jämn och god servicekvalitet utifrån kommunens värdegrund; Öppenhet, Respekt 
och Professionalitet, pågår löpande. Detta sker genom att utbilda handläggare, och genom att skapa medvetenhet om 
vikten av kundservice. 

 Antal företag i kommunen, ska öka   5 747 

Kommentar Det fanns totalt 5747 aktiva företag (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor) med 
huvudarbetsställe i Uddevalla kommun per 2022-12-31. Detta är en ökning med 153 företag jämfört med samma 
period 2021 (5594). Under 2022 registrerades 362 nya företag i kommunen vilket är en minskning med 32 företag 
jämfört med år 2021 (394). 

 Företagsklimat, ska bli bättre    

Kommentar Det preliminära NKI för hela 2022 är 78. Slutgiltigt NKI för 2022 publiceras i mars/april 2023. 

 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

  68 

Kommentar Antalet resor i stadstrafiken uppgick under 2022 till 2.480.459, vilket motsvarar drygt 68 resor/invånare. 
Resandet är högre än under pandemiåren 2020-2021 men ännu inte i nivå med 2019 års resande (2 906 042) då 
antalet resor uppgick till ca 80 resor/invånare. Under året har Västtrafik och kommunen tillsammans tagit fram en 
handlingsplan för kollektivtrafiken baserad på målen i den tidigare beslutade kollektivtrafikplanen. Planens föreslagna 
åtgärder behöver nu planeras och genomföras för att nå ett högre resande i kollektivtrafiken. Uddevalla har för 
närvarande lägst andel hållbara resor (kollektivtrafik, gång- och cykel) bland regionens pendlingsnav. 
Färdmedelsfördelningen beräknas till 28 % hållbara resor och 72 % bil m.fl. Detta innebär att en ökning av antalet 
kollektivtrafik-, gång- och cykelresor behöver ske för att kommunen ska bidra till att nå målen i Västra 
Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

  90 

Kommentar 

Mått redovisar både värme och elanvändningen för alla kommunägda byggnader. Resultatet är på samma nivå 2022 
som 2021, vilket är 90% förnybart och återvunnen energi i kommunala byggnader. Ungefär 62% av all energi som 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

kommunen använder går till uppvärmning av byggnaderna och nästa alla byggnader är idag anslutna till 
fjärrvärmenätet som består av förbränning från förnybart och återvunnet material. Värdet på förnybart fastställs varje 
år i juni av Naturvårdsverket (schablonvärde) för andel förnybart i fjärrvärmenätet. Årets beräkning utgår från 2021 
schablonvärde från Naturvårdverket. Kommunen köper in el som är 100% förnybar. 
 
Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större 
om- och nybyggnationer.  Kommunen arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader. Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader och vid 
ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi. I år har tre större projekt med solceller färdigställts och 
det är Ramnerödskolan, Blekets förskola och Störtloppsgatan gruppboende. Under året har det i ventilationsprojektet 
på Hovhultsskolan och Karolinen bytts till aggregat med återvinning för att minska energiåtgången samt är de nya 
kylaggregaten på Fridhemshallen utrustade med återvinning för att spara energi. 

I slutet av året blev det problem med pelletsanläggningar, vilket gjorde att man tvingats använda oljepannor istället. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 
fordon 

   

Kommentar Måttet redovisas under tertial 1 då siffror inte finns tillgängliga. 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

  97,3 

Kommentar Årets resultat på 177 mkr medför att målet nås. De höga resultaten för 2020 och 2021 bidrar till att snittet 

över de fyra senaste åren hamnar på 97,3%. Nettokostnadsandelen för enbart 2022 uppgår till 95,6 %. 
 

 Soliditeten ska förbättras   15,5 

Kommentar Soliditeten ökar eftersom det egna kapitalet höjs, till följd av att årets positiva helårsresultat på 175 mkr. Soliditeten 

för innevarande år uppgår till knappt 19% vilket medför att 4 års-snittet ökar till 15,5% och målet därmed uppnås att måttet ska 

öka. 

 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   46,5 

Kommentar Årets positiva resultat på 177 mkr samt att investeringarna är lägre än budgeterat medför att 

målsättningen uppnås. Investeringarna uppgår till 606 mkr jämfört med budgeterad nivå på 806 mkr. 
 

 Finansiell profil, kommunens placering   41 

Kommentar Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla 
för 2019–2021. Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och Hallands 55 kommuner för åtta 
finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste resultatet och 55 är det 
svagaste. 
Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2021 med tre steg jämfört med 2020, från plats 38 till 41. Årets mål 
enligt strategiska planen är minst plats 27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för 2021 är därmed inte 
uppnått. 
I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla förbättrat resultatet för två nyckeltal, försämrat resultatet för fyra 
nyckeltal och två är oförändrade. Det nyckeltal som förbättrats mest är ”Resultat före extraordinära poster, snitt 3 år”.  
 

 Budgetföljsamhet i %   100,6 

Kommentar Budgetföljsamheten har under 2022 varit 100,6 % dvs nämnderna redovisar ett överskott om 0,6 %, eller 
22 mkr. Avvikelsen är under 1 % vilket gör att målet uppfylls. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Prognossäkerhet i %   101,1 

Kommentar Prognossäkerheten ställer nämndernas prognos i april mot det faktiska resultatet som redovisas vid årets 
slut. Årets avvikelse är 101,1 %, eller 43 mkr som prognosen förbättrats positivt. Detta utfall faller precis utom ramen 
för målet. Det är dock en positiv avvikelse eftersom resultatet förbättrats, nästan alla nämnder förbättrade sitt resultat i 
helårsbokslutet jämfört med prognosen i april. 
 

  Trä som byggnadsmaterial, ska öka    

Kommentar Måttet har sedan tilldelning av måttet inte kunnat mätas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inplanerat 

att genomföra en utvärdering av träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad, som kommer ske i samband med 
arbetet med utvecklingen av byggnaden för Källdalsförskola. Under våren 2023 kommer en beräkning av 
klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive betongbyggnad att genomföras. 

  Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

  28,5 

Kommentar 

Målsatta måttet har ökat marginellt från 28,3 år 2021 till 28,5 för 2022. Förvaltningarna köper in ekologiska produkter i 
mån av upphandlat utbud och utifrån kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in 
idag är ekologiska. Ny livsmedelsupphandling är klar och vissa ekologiska livsmedel håller ett lägre pris än de 
konventionella livsmedel. 

Fortsatta insatser görs för att arbeta med ekologiska livsmedel, men fokus är på att bibehålla nuvarande nivå, då 
prisbilden för livsmedel har ändrats i och med att bränsle- och energipriset har ökat. För att öka ytterligare krävs 
tillskott i budgeten. 

 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, ska öka 

37,7 38,4 38 

Kommentar 234 personer har avslutat sin kommunala arbetsmarknadsinsats under året. 38 % av dessa har gått 

vidare till arbete eller studier (89 av 234). 37,7 % av kvinnorna (46 av 122) och 38,4 % av männen (43 av 112). 
Ökningen förklaras till stor del av ett betydligt bättre resultat vid avslut, vi tror detta beror på att vi har ändrat på våra 
arbetssätt och ökat samarbetet mellan avdelningens enheter under året. 
 

2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Årets publicerade mätning avseende företagsklimat, myndighetsutövning visade en fortsatt positiv 

utveckling. Samverkan med myndighetsutövare med syfte att fortsatt utveckla bemötande, 

effektivitet, rättssäkerhet, tillgänglighet, kompetens samt hur kommunen informerar har fortsatt. 

Uddevalla kommun har tillsammans med näringslivsorganisationer i kommunen genomfört en 

gemensam företagsklimatdag. 

 

Processen med Västsvenska Handelskammaren har fortsatt under året efter enkätutskick. Öppet-

husaktiviteter har genomförts i industriområden med Lillesjödagen i maj och Kurödsdagen i 

november. Syftet har varit att stärka samhörighet, skapa fokus på lokala affärer och göra 

industriområdena mer attraktiva att visa upp för nya etableringar. Inom besöksnäringen har 

sonderingar gjorts tillsammans med Göteborgs Universitet för att identifiera behov och möjligheter 

till FoU-projekt. Antalet företag i kommunen har ökat jämfört med samma period föregående år. 
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Så kallade "dialogkrav" ställs i lämpliga upphandlingar. Samarbete sker med 

arbetsmarknadsavdelningen för att ta fram lämpliga upphandlingar och när avtal är skrivna tar 

arbetsmarknadsavdelningen vid och jobbar med antagna leverantörer. 

 

Under 2022 har det i ÖK Idé genomförts ett antal möten med styrgrupper och partsgemensamma 

möten med den idéburna arbetsgruppen. Fem överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap 

har ingåtts under året. Under våren genomfördes två stordialoger med idéburen sektor, 

föreningslivet, politiker, ungdomsfullmäktige och kommunala tjänstepersoner. Särskilda 

fokusområden har varit att bryta ensamheten samt samverkan kring flyktingar från Ukraina. 

 

Kommunfullmäktige har 2023-01-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget från 

kommunfullmäktige att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala ekonomin/det 
sociala företagandet 

Under 2022 har det i ÖK Idé genomförts ett antal möten med styrgrupper och 
partsgemensamma möten med den idéburna arbetsgruppen. Fem 
överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap har ingåtts under året; 
ABF Mobil Kulturverkstad i Samverkan, Uddevalla Open Parasport, 
Makerspace och Uddevalla Energi, Brottsofferjouren och Utökat barn i fokus 
med Rädda Barnen. Styrgrupper har tillsatts dessa IOP:erna och 
styrgruppsmöten har genomförts enligt plan. Överenskommelsen med 
Mötesplats Soffan har förlängts och överenskommelserna med Agapes vänner 
och E-sporthallen löpte ur vid årsskiftet. 
 
Under våren genomfördes två stordialoger med idéburen sektor, föreningslivet, 
politiker, ungdomsfullmäktige och kommunala tjänstepersoner. Resultatet av 
stordialogerna är framtagandet av gemensamma samhällsutmaningar för ÖK 
Idés samverkansplan att samverka kring under 2022–2026. En annan utkomst 
av stordialogen var att man såg ett behov av samarbete kring Uddevallas nya 
invånare från Ukraina. 2/5 genomfördes mötet; Föreningslivet i Uddevalla 
välkomnar ukrainare! i ÖK Idés regi. Mötet syftade till att få en nulägesbild av 

mottagandet i Uddevalla, utbyta information om vilka ansvarsområden som 
finns och vilket volontärt civilsamhällesarbete som gjordes, samt sammanställa 
en översikt över aktivitetsutbudet för målgruppen och vad som saknades i det. 
23 personer som representerade 14 föreningar /organisationer + tre 
tjänstepersoner deltog. 27/9 arrangerade ÖK Idé i samarbete med kommunens 
integrationsstrateg och Migrationsverket mötet; Information om asylsökande 
och tillfälligt skyddsbehövande där information gavs gällande asylsökande och 
tillfälligt skyddsbehövande. 10 personer som representerade; tre föreningar, 
kommunen och Migrationsverket deltog. 
 
Utifrån de identifierade samhällsutmaningarna i samverkansplanen har ÖK Idé 
under höstterminen genomfört två träffar; Tillsammans bryter vi ensamheten! 
Dialog, idéverkstad och lärande-ÖK Idé för att göra en kartläggning och få en 
gemensam bild över hur situationen med ensamhet ser ut i Uddevalla samt 
vilka aktiviteter som erbjuds och vad vi tillsammans behöver samarbeta kring 
för att framöver kunna göra mer för fler. 

Så kallade "dialogkrav" ställs i lämpliga upphandlingar. Samarbete sker med 
arbetsmarknadsavdelningen för att vaska fram lämpliga upphandlingar och när 
avtal är skrivna tar AMA vid och jobbar med antagna leverantörer. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen (kommundirektören) har 
fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-
12 (Dnr KS 2019/00832), att utreda frågan om 
samlad kommunal tillsyn 

Utredningen slutredovisades i kommunstyrelsen i november 2022. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Antalet anställda i företag med 2-9 anställda, ska 
öka 

  - 

Kommentar Måttet följs inte upp. 
 

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under året har ett fortsatt arbete med Skagerrakbanan pågått. I januari 2022 genomfördes ett 

stormöte med alla deltagande kommuner i Sverige och Norge. Ett kvalificerat arbete med att ta fram 

en metodik för snabb miljöbedömningsprocess har pågått under året med hjälp av konsulter. Målet 

är att förkorta prövningsförfarandet för att Skagerrakbanan snabbare ska få ett godkännande. 

Arbetet har redovisats för Länsstyrelsen som beslutat att under 2023 gå in i nästa fas med 

avgränsningssamråd. I slutet av juni genomfördes ett stormöte i Indre Östfold i Norge där en 

gemensam näringslivskommitté presenterade ett detaljerat förslag till dragning av Skagerrakbanan 

från Halden till Oslo. Med detta arbete kan Skagerrakbanans hela sträckning börja ta form. 

 

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige liksom ramar 

för de s.k. länsplanerna. Västra Götalandsregionen får 7,3 mkr för investeringar i statlig 

infrastruktur kommande tolvårsperiod. För kommunens del innebär detta bl.a. att medel säkerställs 

för utbyggnad av väg 161 och väg 678. 

 

Utveckling av kollektivtrafiken och den lokala trafikinfrastrukturen fortlöper inom ramen för 

ordinarie processer med bl.a. Västtrafik och Trafikverket 

 

Vägplanen för ny GC-väg mellan Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit laga kraft. GC-vägen 

väntas påbörjas under året. Kommunen har också fått positivt besked avseende en ansökan gällande 

”Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor” från Vinnova. Kommunen är 

projektpartner och vill pröva att inom innovationsprojektet skapa avsnitt med säkrare cykelväg 

längs Fräknestranden som en del i utvecklingen av en sammanhängande cykelled mellan Ljungskile 

och Uddevalla. 

 

Kommunens arbete med AiRMOUR har pågått under 2022. Nästa steg är att planera Uddevallas 

eget luftrum för att kunna ligga i framkant gällande infrastruktur med nya hållbara alternativ för 
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kommunen. 

Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb järnvägs- 
och transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter ska 
Uddevalla kommun bli en del av 
både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

Under året har ett fortsatt arbete med Skagerrakbanan pågått. I januari 2022 
genomfördes ett stormöte med alla deltagande kommuner i Sverige och Norge. 
 
Ett arbete med att arbeta fram en metodik för snabb miljöbedömningsprocess 
har pågått under året med hjälp av konsulter. Målet är att förkorta 
prövningsförfarandet för att Skagerrakbanan snabbare ska få ett 
godkännande. Arbetet har redovisats för Länsstyrelsen som beslutat att under 
2023 gå in i nästa fas med avgränsningssamråd. 
 
I slutet av juni genomfördes ett stormöte i Indre Östfold i Norge där en 
gemensam näringslivskommitté presenterade ett detaljerat förslag till dragning 
av Skagerrakbanan från Halden till Oslo. Med detta arbete kan 
Skagerrakbanans hela sträckning börja ta form. 

Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i 
Sverige liksom ramar för de s.k. länsplanerna. Västra Götalandsregionen får 
7,3 mkr för investeringar i statlig infrastruktur kommande tolvårsperiod. För 
kommunens del innebär detta bl.a. att medel säkerställs för utbyggnad av väg 
161 och väg 678. 
 
Utveckling av kollektivtrafiken och den lokala trafikinfrastrukturen fortlöper inom 
ramen för ordinarie processer med bl.a. Västtrafik och Trafikverket. 

2.1.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Arbetsmarknadsavdelningen hanterar samordningen av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 

Samtliga personer hanteras genom kommunens Jobbcentrum, som är en plats för aktörsgemensam 

handläggning av arbetslösa. En koordinator för Jobbcentrum har anställts för att utveckla, 

koordinera och säkerställa samverkan inom jobbcentrum. 803 ärenden har lyfts i samverkan under 

perioden. Totalt antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder är 471. Det är färre än förra 

årets samma period (556). Av de 234 avslutade så har 38 % gått vidare till arbete eller studier. 

 

Ett nytt arbetssätt har tagits fram för arbetet med arbetslösa som resulterat i tre nya inriktningar: 

Rätt Matchning, Rätt Spår och Rätt Försörjning. 

 

När det gäller försörjningsstöd så noteras en minskning av antal hushåll (minus 100 hushåll 2022 i 

förhållande till samma period 2021). Decembers antal är 644. Däremot ökar kostnaden per hushåll 

ökar, till stor del på fördyrade samhällskostnader. Totala antalet personer med försörjningsstöd 

minskar, men antalet personer med långvarigt försörjningsstöd ökar. Ökningen ses även bland 

gruppen unga. Många är språksvaga, många har en fysiskt/psykiskt ohälsa och/eller en 

missbruksproblematik. Andelen inskrivna långtidsarbetslösa mer än två år på arbetsförmedlingen 

har ökat stort de sista 10 åren. Detta speglar av sig även på försörjningsstödet. 

 

Tre uppdrag i plan integration är slutförda utökad medborgarundersökning, trygghet, utvärdera 

verksamheten NIKE , utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck 
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Arbetet med Plan Välfärd 2030 har fortgått genom att bl.a. formulera det koncernövergripande 

uppdraget ”Smart och hållbart Uddevalla 2030” och ta fram konceptförslag på tre testbäddsmiljöer. 

 

Ett förslag till ny översiktsplan skickades ut på granskning mellan 31 januari och 31 mars. Det 

inkom ett 50-tal yttranden. Planen antogs i juni månad. 

 

Under 2022 har en ny välfärdsredovisning arbetats fram och antagits av Hälsopolitiska rådet. 

Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsosituationen i kommunen och synliggör lokala 

förutsättningar och behov och ska kunna användas som beslutsunderlag i fråga om prioriteringar 

och insatser inom kommunens främjande och förebyggande arbete. 

 

Hälsopolitiska rådets utlysning av utvecklingsmedel har resulterat i ett antal nya projekt som ska 

bidra till att ökad jämlikhet. Barn och unga är huvudsaklig målgrupp med syfte att främja en god 

uppväxt, utvecklande skolgång och en tro på framtiden, inkludering och delaktighet lyfts också som 

prioriterade områden för insatser och samverkan. 

Ny energi- och klimatplan har antagits, med övergripande mål att Uddevalla kommun ska bli 

fossiloberoende 2030. Kommunen har antagit 11 klimatlöften för 2022, som har genomförts under 

året. Bland annat ställer kommunen klimatkrav i upphandlingar, med stöd av en 

hållbarhetsamordnare. Antalet bilar som körs på alternativa bränslen har ökat inom kommunens 

verksamhet och det finns nu 19 rena elbilar. 

 

Fortsatt arbete har skett med kommunstyrelsens klimatlöften och bl.a. har en laddplan antagits, 

kravställan skett vid upphandlingar avseende transporter, minskning av andelen fossilbaserade 

engångsprodukter och ersättning av fossila arbetsmaskiner.  

Uddevalla kommun hamnade på plats 129 av 290 i årets kommunrankning avseende miljö som 

presenterades i maj. Det är en förbättring med 20 placeringar jämfört med förra årets som då var 

plats 149. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens utveckling 
genom ett kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Under första tertialet pågick arbetet med att få förslaget till ny översiktsplan ut 
på granskning och planen skickades ut på granskning mellan 31 januari och 31 
mars. Det inkom ett 50-tal yttranden som sammanställts i ett 
granskningsutlåtande tillsammans med projektledningens svar. Under april 
månad har arbetet sedan fokuserats på att få förslaget till ny översiktsplanen 
klart inför antagande av KF under sommaren 2022. Kommunstyrelsen och 
sedermera kommunfullmäktige beslutade i juni att anta översiktsplanen. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Folkhälsoarbetet 

Målsättningen med kommunens folkhälsoarbete är att förbättra befolkningens 
hälsa och utjämna orättfärdiga skillnader. Under 2022 har en ny 
välfärdsredovisning arbetats fram och antagits av Hälsopolitiska rådet. 
Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsosituationen i kommunen 
och synliggör lokala förutsättningar och behov. Välfärdsredovisningen ska 
kunna användas som beslutsunderlag i fråga om prioriteringar och insatser 
inom kommunens främjande och förebyggande arbete med målsättning att 
kunna prioritera insatser efter behov och därmed öka jämlikheten. 
 
Hälsopolitiska rådets utlysning av utvecklingsmedel har resulterat i ett antal 
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Nämndstrategier Kommentar 

nya projekt som ska bidra till att ökad jämlikhet. Barn och unga är huvudsaklig 
målgrupp med syfte att främja en god uppväxt, utvecklande skolgång och en 
tro på framtiden, inkludering och delaktighet lyfts också som prioriterade 
områden för insatser och samverkan. Exempel på projekt som redan pågår för 
att öka jämlikhet är: Få pojkar att lyckas i skolan, HBTQI-utveckling för 
gymnasieskolans elevhälsa och skolpersonal samt satsning på jämlikt 
föräldraskapsstöd riktat till utrikesfödda föräldrar med barn i åldrarna 0–18 år. 
Insatser till målgruppen äldre har också genomförts under året så som en 
seniormässa och samtalsgrupper. 
 

Trygga viktiga samhällsfunktioner 
genom att ställa ökade hållbarhets- 
och totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Tillvägagångssätt är att säkerhetsavdelningen går igenom alla planerade 
upphandlingar. En bedömning görs av vilka av dessa där kravställning behöver 
göras utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Sträva efter att där så är möjligt att 
bygga i trä 

Kravställandet av byggmaterial vid ett bygge måste ske i projekteringsfasen av 
konstruktörer och ingenjörer.  

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

Långsiktigt arbete pågår för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland 
annat utifrån kommunens nya översiktsplan och dess riktningar för en hållbar 
samhällsplanering. Ny energi- och klimatplan har antagits, med övergripande 
mål att Uddevalla kommun ska bli fossiloberoende 2030. Flera åtgärder pågår i 
arbetet för att minska utsläppen. Kommunen har antagit 11 klimatlöften för 
2022, som har genomförts under året. Bland annat ställer kommunen 
klimatkrav i upphandlingar, med stöd av en hållbarhetsamordnare. Antalet bilar 
som körs på alternativa bränslen har ökat inom kommunens verksamhet och 
det finns nu 19 rena elbilar. 
 
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska område har minskats 
med 10 % under 2020 enligt de senaste uppgifterna från SMHI 
emissionsdatabas (2020). Trolig orsak är pandemin. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  

 

 
 Kommunstyrelsen har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utvärdera verksamheten NIKE (KF 
ÖS 3) 

Utredningen blev klar i november och redovisades i 
arbetsmarknads- och integrationsutskottet i december. Ärendet 
kommer under 2023 att lyftas igen i nya arbetsmarknads och 
integrationsutskottet med förslag till beslut enligt några av 
rekommendationerna i utredningen. 
 

  

 

 
 Kommunstyrelsen har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  att utreda behovet av en samordnande 
funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen samt frågorna 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

Utredningen är färdigställd och redovisad i arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet. Arbete pågår med att verkställa föreslagna 
åtgärder. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att ställa miljö- och klimatkrav på 
transporter i kommunala upphandlingar, berör 
alla förvaltningar 

Prioritering görs bland upphandlingarna och marknadsdialoger sker 
vid behov. Målet är att öka andelen krav och uppföljning av dessa 
efterhand som marknaden blir mogen och vi närmar oss 2030. 
 
Exempel på avtal inom samarbetet Västupp som har fordons 
och/eller miljöledningssystemkrav är Skolmaterial 
- koldioxiduppföljning samt minskad klimatpåverkan under 
avtalstiden, Storkökskem - Fordonskrav(energieff) och miljöledning, 
Livsmedelsavtalet - Fossilfritt krav på drivmedel. 
 
Exempel på Uddevalla Kommuns egna - Fordonskrav "bas" finns 
inlagt i mallar. 
 
Korttidshyra av fordon - stor andel el, inga "rena" diesel eller bensin 
ska hyras för personfordon, 
Skadedjursinspektion och sanering - upphandlingsmyndighetens 
baskrav samt fossilfritt vid nyanskaffning, 
Hyra och resning av byggnadsställningar 
- upphandlingsmyndighetens baskrav samt fossilfritt vid 
nyanskaffning, 
Upphandling av eldriven sopmaskin, 
Upphandling av service och underhåll av hissar - Gas eller elbil 12 
månader efter avtalsstart. 
 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att ersätt fossila arbetsmaskiner 
kontinuerligt med förnybara alternativ. 

En eldriven sopmaskin har upphandlats. Handverktyg och 
småmaskiner drivs i större utsträckning med el, utbudet ökar på 
våra avtal för varje ny upphandling. Inom 
arbetsmarknadsverksamheten har arbetet med att ersätta fossila 
arbetsmaskiner med förnybara alternativ har fortskridit under 2022. 
Man har till exempel valt att köpa in batteridrivna röjsågar och målet 
är att fortsätta att löpande byta ut bensindrivna arbetsmaskiner mot 
el/batteridrivna alternativ där det passar Vid vissa uppdrag kan det 
dock vara svårt att få fram ström för drift/laddning. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att stimulera utvecklingen av 
emissionsfritt industriområde 

De nya industriområdena Rävsdal och Fröland har planerats som 
prototyper för emissionsfria industriområden. Fram till mitten av 
december pågick ett EU-finansierat projekt som skulle avslutas i 
april 2023. Projektets mål var att ta fram en finansieringsplan för 
lokal energiproduktion och lagring av elöverskott. I mitten av 
december beslutades att projektet skulle avvecklas i förtid. 
Uppdraget att stimulera utvecklingen av ett emissionsfritt 
industriområde kvarstår och får göras på annat sätt. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att hållbar upphandling med fokus på 
klimatpåverkan inom utvalda kategorier 

Verkställande av löftet pågår kontinuerligt vid aktuella 
upphandlingar. En lägstanivå för transportkrav är inskriven i flera 
mallar vid upphandling och vid mer transportintensiva upphandlingar 
görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav. En prioritering 
görs vid början av varje år där man går igenom kommande 
upphandlingar och märker ut aktuella. 
 
Prioriterade områden är klimat, avfall, kemikalier och livsmedel.  
Exempel inom klimat är transporter, användning av miljömärkningar 
som kontrolleras av tredjepart, möbelinköp, inköp med hög andel 
plast mm. Avtal med stor andel transporter, hög volym eller högt 
värde prioriteras.  
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  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att utveckla kommunens inköp av 
varor och tjänster för en längre livslängd, 
återanvändning och reparering. 

Uppdraget beaktas vid prioritering av upphandlingar. 
Några genomförda åtgärder är reparationstjänster för arbetskläder, 
försäljning av it-produkter för återbruk någon annanstans efter sin 
tid hos kommunen, kravställande i PC upphandlingen som främjar 
en längre livslängd och användning hos oss, tex Long life batteries, 
återbrukade kaffemaskiner, app för återbruk av kommunens egna 
möbler, anslutning till Adda:s avtal för att köpa återbrukade möbler. 
Arbetet kan utvecklas genom mer samarbete inom kommunen. 

  Kommunstyrelsen har utifrån energi- 
och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått 
uppdrag att utreda samordnade 
varutransporter– Färre transporter med större 
möjlighet att öppna upp för mindre, lokala 
producenter 

Uppdraget är inte påbörjat. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 

1,58 1,68 1,63 

Kommentar Totala antalet personer med försörjningsstöd minskar, men antalet personer med långvarigt 
försörjningsstöd ökar. Ökningen ses även bland gruppen unga. Många är språksvaga, många har en fysiskt/psykisk 
ohälsa och/eller en missbruksproblematik. Andelen inskrivna långtidsarbetslösa mer än två år på arbetsförmedlingen 
har ökat stort de sista 10 åren. Detta speglar av sig även på försörjningsstödet. 

 Uddevalla kommun ska förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över de hållbaraste 
kommunerna i Sverige 

  129 

Kommentar 
Uddevalla kommun hamnade på plats 129 av 290 i årets kommunrankning som presenterades i maj. Det är en 
förbättring med 20 placeringar jämfört med förra årets som då var plats 149. 
 
Länsplacering: 16 plats av 49 kommuner i Västra Götalands län. 
Poäng för Uddevalla kommun: 20,2 av totalt 51. 
 
Den årliga miljörankningen av Sveriges kommuner genomförs av Aktuell Hållbarhet och består av tre delar; en 
enkätdel, en genomgång av externa data samt en del kopplad till klimatdata samt förändringstakten av utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser. Under februari besvarades enkätdelen, i maj redovisades resultatet. 
 
Frågorna inom de tre delarna som ingår i rankningen varierar år för år liksom poängsättningen, vilket gör det svårt att 
jämföra resultaten över tid. 
 
Kommunen fick lägst poäng på klimatdatadelen, där förändringstakten med att minska utsläppen av koldioxid och 
växthusgaser inom kommunens territorium under perioden 2015-2019 varit nästan oförändrad. Arbete för att minska 
utsläppen pågår och ambitionen är en fossiloberoende kommun 2030. Låga poäng blev det också på inhämtad data 
från olika nationella databaser, bland annat Vattenmyndigheten, Djurens rätt, Boverkeket mm. 
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2.1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Arbetet med trygghetsskapande processer har fortsatt under året. Bland annat har ett ny ansökan 

avseende ordningsvakter tagits fram för Dalabergs centrum samt förberedelser inför en förnyad 

ansökan avseende kamerabevakning i central stan och Dalaberg. I de trygghetsskapande arbeten 

som sticker ut är det främst arbetet med trygga platser som märks. Projektet görs tillsammans med 

flera kommuner och syftar till att skapa en ökad trygghet i ett särskilt område. I Uddevallas fall 

gäller detta Kampenhof med omgivningar. En större trygghetsundersökning har genomförts 

tillsammans med Polisen. Trygghetsvandringar i centrala stan har gett ett tydligt svar på främst 

butikernas uppfattning av användning av ordningsvakter. I praktiken alla tillfrågade butiker anger 

att ordningsvakterna idag är en förutsättning att kunna driva en verksamhet i centrala stan. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

Fokusgrupp Dalabergs arbete ingår numera i arbetet med EST (Effektiv 
samordning av Trygghet) 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

Arbetet med trygghetsskapande processer har fortsatt under året. 
Bland annat har ett ny ansökan avseende ordningsvakter tagits fram 
för Dalabergs centrum samt förberedelser inför en förnyad ansökan 
avseende kamerabevakning i central stan och Dalaberg. I de 
trygghetsskapande arbeten som sticker ut är det främst arbetet med 
trygga platser som märks. Projektet görs tillsammans med fler 
kommuner och syftar till att skapa en ökad trygghet i ett särskilt 
område. I Uddevallas fall gäller detta Kampenhof med omgivningar. 
En större trygghetsundersökning har genomförts tillsammans med 
Polisen. Trygghetsvandringar i centrala stan har gett ett tydligt svar 
på främst butikernas uppfattning av användning av ordningsvakter. I 
praktiken alla tillfrågade butiker anger att ordningsvakterna idag är 
en förutsättning att kunna driva en verksamhet i centrala stan. 

2.1.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande arbete 
skapar ökad folkhälsa och 
livskvalitet i samhället 

Främjande och förebyggande perspektiv är utgångspunkter för kommunens 
folkhälsoarbete och för de utvecklingsprojekt som får medel från hälsopolitiska 
rådet. Rådet bidrar under 2022 med medel till åtta utvecklingsprojekt, varav två 
startats upp i början av året. Projekten rapporterar regelbundet resultat och 
lärdomar till hälsopolitiska rådet. 
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 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

Den drog- och dopingförebyggande gruppen samt ett större antal 
sovande processer har återstartats. Arbetet har stor koppling till 
kommunens brottsförebyggande arbete då droger är en drivande 
faktor avseende brott.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och 
förvaltningar är representerade. Kommunstyrelsen deltar med både 
medarbetare och politiker. Kommunledningskontoret är 
sammankallande. 

  Kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.(KF ÖS 5) 

 

2.1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Personalavdelningen har tagit fram kompetensförsörjningsanalys i enlighet med processen för 

framtagning av kompetensförsörjningsplanen samt slutförslag för aspirantprogrammet vars mål är 

att säkerställa chefsförsörjning i kommunen. Avdelningen har också haft inventeringssamtal med 

samtliga chefer, vilket resulterat i mer proaktiv involvering av HR i både misskötsamhets- och 

rehabiliteringsärenden. Sammanställning av vad chefer anser fungerar bra/behöver mer av/behöver 

utvecklas i samarbetet mellan chef och HR har även resulterat i att en rad utbildningar/workshops 

har hållits. Ett förslag på en handbok i kompetensbaserad rekrytering är framtagen och ska ut på 

remissrunda och det en översyn av kommunens bestämmelser för rekrytering pågår. 

Under år 2022 har IT-säkerhet varit högt prioriterat. IT-avdelningen har aktivt arbetat med att säkra 

upp kommunens digitala miljö. Antalet licenser med högsta säkerhet har utökats och ytterligare 

säkerhetsspärrar installerats. Kommunen har tvåfaktorsinloggning, dvs användraren måste med 

jämna mellanrum verifiera sig med en kod förutom lösenord. En extern säkerhetsgenomgång har 

genomförts och fått höga betyg; enligt säkerhetsföretag tillhör Uddevalla de 3-5 säkraste 

kommunerna i Sverige. 

 

Under året har arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med IT-avdelningen startat ett gemensamt 

arbete kring att införa automatiserade processer i handläggningen av försörjningsstöd. Först ut är att 

införa en robot som varje månad genomsöker om någon vuxen person i ett hushåll äger fordon. 

Denna automatisering har provats i verksamheten, men har fortfarande några problem som behöver 

lösas. Just nu arbetar vi också med att ta fram dokumentation för två robotar till, en robot som 

genomsöker om någon i hushållet har ansökt om eller beviljats CSN stöd, samt en robot som 

genomsöker om de vuxna i hushållet har fått skatteåterbäring. Utvecklingen mot att få fler att söka 

digitalt fortskrider. Under januari till augusti 2022 har vi behandlat 2 617 e-ansökningar jämför med 
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samma period förra året då antalet uppgick till 2 046. En ökning med 517 e-ansökningar. Av våra 

hushåll bortsett från nybesöken så är det drygt 50% som söker digitalt. 

 

Projektledning digital mognad - Analys av Dimios undersökning från 2021 har gjorts tillsammans 

med förvaltningsledningar. Under tertial 2 påbörjade projektet handlingsplaner för fas 2 med 

fokusering på identifierade utvecklingsområden och hur arbetet ska implementeras. 

Utvecklingsområdena utifrån mätningen är: Effektivitet, Innovation och Balansering. 

 

Välfärdsredovisningen har digitaliserats Under året har en verksamhetsutvecklartjänst 

återrekryterats som kommer stödja kommunledningskontorets avdelningar i utvecklingsarbetet och 

digitalisering. Ett närvaro- och omröstningssystem för kommunfullmäktige togs i bruk i januari 

2022. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en attraktiv 
arbetsgivare bland annat med fokus 
på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och friskvård 

Personalavdelningen har tagit fram kompetensförsörjningsanalys i enlighet 
med processen för framtagning av kompetensförsörjningsplanen. 
Personalavdelningen har även tagit fram slutförslag för aspirantprogrammet 
som väntar på beslut  från KDLG. Programmets mål är att säkerställa 
chefsförsörjning i kommunen. 
 
HR-enheten har haft inventeringssamtal med samtliga chefer, vilket har 
uppskattats av cheferna och resulterat i mer proaktiv involvering av HR i både 
misskötsamhets- och rehabiliteringsärenden. Sammanställning av vad chefer 
anser fungerar bra/behöver mer av/behöver utvecklas i samarbetet mellan chef 
och HR har även resulterat i att en rad utbildningar/workshops har hållits, 
exempelvis: 
 
Workshops i Adato 
Workshops i Stella 
Rehabiliteringsutbildningar 
Workshops i Stratsys 
Arbetsrätt för chefer 
Utbildning i Beslutsstödet kring HR-data (sjuktal m.m.) nästan alla chefer inom 
kommunen har gått¨ 
Lokal lönebildning 
Grundutbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete samt repetitionsutbildning har 
hållits 
En samverkansutbildning har genomförts i samtliga förvaltningar förutom KLK.  

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Översyn av de organisatoriska 
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

Fokus för HR-partners är att stötta cheferna i rehabiliteringsärenden 
samt att arbeta proaktivt utifrån de behov som cheferna har. HR-
partner sitter ute i verksamheterna någon dag i veckan. 
 
Rehabstugor anordnas regelbundet för chefer, detta är ett öppet 
forum där chef kan ställa frågor kring rehabärenden och våra 
skyldigheter som arbetsgivare, samt lyssna in andra chefer. 
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  Översyn av rekryteringsprocessen Ett förslag på en handbok i kompetensbaserad rekrytering är 
framtagen och ska ut på remissrunda. 
Det pågår en översyn av kommunens bestämmelser för rekrytering. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 
6) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjnings-
gruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta 
som utgångspunkt. En projektorganisation för stadsutveckling har 
skapats och den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte 
att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår 
samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer (KF ÖS 6) 

Under år 2022 har säkerhet varit högt prioriterat. It-avdelningen har 
aktivt arbetat med att säkra upp kommunens digitala miljö. Antalet 
licenser med högsta säkerhet har utökats och ytterligare 
säkerhetsspärrar installerats. Kommunen har tvåfaktorsinloggning, 
dvs användaren måste med jämna mellanrum verifiera sig med en 
kod förutom lösenord. En extern säkerhetsgenomgång har 
genomförts och fått höga betyg; enligt säkerhetsföretag tillhör 
Uddevalla de 3-5 säkraste kommunerna i Sverige. 
 
Under året har arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med IT-
avdelningen startat ett gemensamt arbete kring att införa 
automatiserade processer i handläggningen av försörjningsstöd. 
Först ut är att införa en robot som varje månad genomsöker om 
någon vuxen person i ett hushåll äger fordon. Denna automatisering 
har provats i verksamheten, men har fortfarande några problem som 
behöver lösas. Just nu arbetar vi också med att ta fram 
dokumentation för två robotar till, en robot som genomsöker om 
någon i hushållet har ansökt om eller beviljats CSN stöd, samt en 
robot som genomsöker om de vuxna i hushållet har fått 
skatteåterbäring. Utvecklingen mot att få fler att söka digitalt 
fortskrider. Under januari till augusti 2022 har vi behandlat 2 617 e-
ansökningar jämför med samma period förra året då antalet uppgick 
till 2 046. En ökning med 517 e-ansökningar. Av våra hushåll 
bortsett från nybesöken så är det drygt 50% som söker digitalt. 
 
Projektledning digital mognad - Analys av Dimios undersökning från 
2021 har gjorts tillsammans med förvaltningsledningar. Under tertial 
2 påbörjade projektet handlingsplaner för fas 2 med fokusering på 
identifierade utvecklingsområden och hur arbetet ska 
implementeras. Utvecklingsområdena utifrån mätningen är: 
Effektivitet, Innovation och Balansering. Projektet avslutades 31 
december. Skriftlig slutrapport kommer att lämnas i januari till 
kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
De lokala projekten med införandet av e-arkiv för olika 
verksamhetssystem har pågått enligt plan 2022 i samband med det 
gemensamma breddinförandet med E-arkiv Väst. From 2023 går e-
arkiv Väst in i förvaltning 2023 och det gemensamma arbetet mellan 
samverkanskommunerna med att på det lokala planet ansluta nya 
och befintliga verksamhetssystem till e-arkivet. 
 
Välfärdsredovisningen har digitaliserats vilket gör den överskådlig 
och nya data kan enkelt uppdateras så att den ständigt är aktuell. 

Under året har en verksamhetsutvecklartjänst återrekryterats som 
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Politiska uppdrag Kommentar 

kommer stödja kommunledningskontorets avdelningar i 
utvecklingsarbetet och digitalisering. 

I samband med omorganisationen på personalavdelningen 
skapades en verksamhetsutvecklarroll med uppdraget att ha ett 
helhetsgrepp kring digitalisering på avdelningen tillsammans med 
andra avdelningar på kommunledningskontoret. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan (KF ÖS 6 

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla 
nämnder ska göra en omstart i Heltidsresan. Arbetet samordnas av 
kommunledningskontoret och har startats upp. Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 
erbjuda alla anställda heltid med hållbara scheman för en bättre 
arbetsmiljö och där deltid kan vara en möjlighet. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har 93,38% (1835/ 1968) av de 
tillsvidareanställda anställda på heltid. En ökning med 0,37 % från 
tertial 2. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har en relativt hög andel 
heltidsanställda 73,91% (102/139) och vid nyanställningar 
eftersträvas heltider. 
 
Kommunledningskontoret har 93,84% (273/ 289) av de 
tillsvidareanställda anställda på heltid. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda utgör 
80,67% och heltider eftersträvas i största möjliga mån. Löpande i 
dialog med medarbetarna arbetar förvaltningen för att tillgodose när 
önskan om ökad sysselgrad finns. Inom förvaltningens 
serviceverksamhet är det högst andel deltidsanställningar och man 
ser där en början på en trend inom den yngre generationen att 
medarbetarna önskar i högre grad uppehållstjänster. 
 
På socialtjänsten fortsätter arbetet med heltidsresan fortsätter. Vård- 
och omsorgsboendena och hemtjänsten blev klara innan 
sommaren. Uppstartsarbetet har börjat inom stöd och service samt 
områdena Bokenäs och Ljungskile, där hemtjänst och boende ska 
samplanera. Målet är att alla verksamheter ska vara i full gång 
2023. Andelen heltidsarbetare på Socialtjänsten ligger på 74,79 % 
(1575/2106). En ökning med 1,57 % från tertial 2. 
 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Attraktiv arbetsgivarindex, ska öka   97 

Kommentar Attraktivt arbetsgivarindex (AVI) visar hur attraktiv organisationen är som arbetsgivare genom att 

beskriva arbetsvillkoren i organisationen ur ett medarbetarperspektiv. Resultatet för Uddevalla kommun år 2022 ligger 
på 97 poäng vilket är högre än branchmedianen för kommuner som ligger på 90 poäng. Anledning till varför resultatet 
för i år är lägre än förra året är förändringarna i nyckeltalen som beräknas med i indexet. Nyckeltalen där vi ser en 
förbättring från föregående år är: korttidssjukfrånvaro, lika karriärmöjligheter och ökat tillsvidareanställningar. En 
negativ trend ser vi på långtidsjukfrånvaro. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

 Andel ramavtal och avtalstrohet   - 

Kommentar Måttet har inte kunnat följas upp då det systemtekniskt och administrativt är mycket kostsamt. 
 

2.1.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år 

och som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (inom 

kommunala aktivitetsansvaret). Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination 

med studier och praktik. Antal ungdomar i denna verksamhet fortsätter att vara högt och drygt 30 

ungdomar har varit inskrivna under året. Resultatet för året är att 66 % av de som avslutat sin tid på 

Nike, gick vidare till studier eller arbete. 

Under sommaren tog Nike emot sommarlovspraktikanter, där man bland annat jobbade med 

strandstädning, bygga kök, målning av väggar, samt konstnärlig målning/utsmyckning. 

2.1.8 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 

försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Uppsökande verksamhet, områdesanställningar, Drop 

In, digital coachning, samt arbetsmarknadsevent är några särskilda insatser som har erbjudits 

ungdomar under våren genom Jobbcafét i norra Uddevalla. 

 

Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning samordnar kommunens integrationsarbete, 

samt kommunens ansvar kring nyanländas etablering. Detta sker genom en 

förvaltningsövergripande grupp som träffas regelbundet ca 4 ggr/år. I detta forum tar 

förvaltningarna upp aktuella integrationsfrågor. 

 

Arbetet med det långsiktiga strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030” fortsätter. Av de 23 

uppdragen så är bedömningen att 15 uppdrag kan räknas som avslutade och 8 pågår fortfarande  

 

Under året så har Uddevalla tagit emot 42 nyanlända med uppehållstillstånd. Cirka 3/5 delar har 

anvisats enligt bosättningslagen. Under året har totalt 14 mottagningssamtal genomförts. 

 

Uddevalla är utförare av samhällsorientering både för sina egna deltagare och för andra kommuner. 

Antalet kurser fortsätter att sjunka i takt med att antalet nyanlända minskar. Det är på grund av detta 

som samverkansavtalet inom Fyrbodal nu ses över. Samtal pågår nu där planen är att Uddevalla 

kommun ska fortsätta som ensam utförare i Fyrbodal. 

 

Det är ett fortsatt högt tryck på samhällsvägledning på mötesplats Dalaberg. Bokning sker via 

telefon. Mötesplatsen har varit aktiva i aktiviteter för att öka valdeltagandet, tex. anordnat Valcaféer 

och samordnat Valinformatörer. 
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Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt att erbjuda rådgivningssamtal till personer som vill 

starta eget företag. Ambitionen är att försöka hjälpa dem som har en företagsidé men behöver lite 

extra råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och civilsamhället 
för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer 
som uppbär försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Under året har 
lärlingscentrum startat på Margretegärde och Jobbcentrummötena är flyttade 
dit. En Drop-In verksamhet i dessa lokaler är startad där man kan få hjälp med 
att skriva CV, söka jobb, etcetera. Utöver detta så samarbetar 
arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med flertalet arbetsgivare inom 
projektet Personlig Utveckling Mot Arbete (PUMA). 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt att erbjuda rådgivningssamtal till 
personer som vill starta eget företag. Ambitionen är att försöka hjälpa dem som 
har en företagsidé men behöver lite extra råd och stöd för att kunna ta sig 
vidare och starta företag. Avdelningen har regelbunden kontakt med 
Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer inom nyföretagande t.ex. Almi, 
Support Group Network, Coompanion och Nyföretagarcentrum. 
 
Avdelningen har också varit representerade i nätverket Uddevalla 
Kompetenscentrum, som under året haft två möten. Personerna i nätverket 
kommer från både offentlig och privat sektor och diskuterar regelbundet 
aktuella kompetensförsörjningsfrågor. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

  Integrationen skall förbättras i form av minskat 
utanförskap 

 61,7  

Kommentar 
Utanförskapet och segregationen har ökat ytterligare. Det är pandemin och den nedåtgående konjunkturen som har 
haft en stor inverkan på måttet, men även det antal nyanlända som de sista åren lämnat etableringen och gått ut i 
arbetslöshet. Vi har tre stadsdelar som alla ligger ca 20 %-enheten lägre än kommunsnittet gällande faktorerna som vi 
mäter i kommunens Utanförskapsindex. Av dessa tre stadsdelar Dalaberg, Hovhult och Tureborg, så är det Tureborg 
som tappat mest. En anledning till detta är det stora antal nyanlända som bosatt sig i området under de sista åren. Det 
är väl känt att det tar ett antal år innan nyanlända lär sig språket, validerar sina betyg, får kontakter och kommer in på 
arbetsmarknaden. 
 
Utanförskapsindex mäter faktorerna; andel förvärvsarbetande alla 20–64 år, andel förvärvsarbetande kvinnor 20–64 
år (kvinnors andel läggs alltså på en gång till, då den även ingår i andel alla), andel med minst gymnasieutbildning 20-

64 år, samt andel deltagande i valet till kommunfullmäktige. 
Dessa fyra mått slås ihop och delas sedan med fyra = Index 
Årets resultat har försämrats för andra året i rad och ligger nu på 61,7 %. Det är ett sammanslaget mått från de tre 

områden som utmärker sig stort mot kommunsnittet (Hovhult 63,0 %, Dalaberg 62,2 %, Tureborg 60,0 %). 
Kommunsnittet är 81,8 %. 

 
Andel förvärvsarbetande (skillnad från två år sedan inom parentes): 
Dalaberg 59,9 % (+ 2,0 %) 
Hovhult 58,8 % (- 2,3 %) 
Tureborg 53,3 % (- 7,0 %) 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2022 

Resultat man T3 
2022 

Resultat totalt T3 
2022 

Kommunsnitt 78,8 % (- 1,0 %) 
 
Andel förvärvsarbetande enbart kvinnor (skillnad från två år sedan inom parentes): 
Dalaberg 55,1 % (+ 4,4 %) 
Hovhult 55,9 % (+ 1,3 %) 
Tureborg 46,2 % (- 10,1 %) 
Kommunsnitt 77,9 % (- 0,4 %) 
 
Andel utbildningsbakgrund minst två år gymnasium (skillnad från två år sedan inom parentes): 
Dalaberg 66,8 % (- 0,1 %) 
Hovhult 67,1 % (- 0,3 %) 
Tureborg 71,0 % (- 1,7 %) 
Kommunsnitt 85,9 % (+- 0 %) 
 
Resultat tre områden könsuppdelat: 
Kvinnor: Valdeltagande 69,7, Förvärvsarbetande 52,4, Utbildningsnivå 68,0 
Män: Valdeltagande 70,3, Förvärvsarbetande 61,5, Utbildningsnivå 68,7 
(Det könsuppdelade resultatet läggs sedan ihop med förvärvsarbetande alla och sedan delat med fyra = Index. Det 
går därför inte att lägga samman dessa två resultat Kvinnor: 61,8 och Män: 64,5 för att få Index 61,7, eftersom det 
bara är kvinnornas resultat som räknas två gånger i kommunens Index) 
 

 Invånare 17-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

   

Kommentar Senaste statistiken 2020-12-31 
Statistiken släpar med 2 år, därför används 2020s siffror 

Totalt antal 417 av 4 952. Det är en minskning från förra året med 14 personer. 
58 % män och 42 % kvinnor. 
 
32 % bor i något av våra tre socioekonomiskt eftersamma områden (kommunen har 18 RegSO områden - regionala 
statistikområden) 
Det är: 
Norra Dalaberg - Norra Hovhult = 63 personer (- 1 person sedan förra året) 
Tureborg - Stenbacken = 33 personer (- 5 personer) 
Skogslyckan - Underås = 39 personer (+ 4 personer) 
63+33+39 = 135 personer (- 2 personer) 
135/417 = 32 % (samma som förra året) 
 
Arbetsmarknadsavdelningen jobbar med ungdomsgruppen på lite olika sätt. 
Om ungdomarna är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen, så hanteras dessa genom Jobbcentrum, där en 
av målgrupperna är just ungdomar. Efter anvisning från arbetsförmedlingen, så matchar vi dom efter introduktionen ut 
mot en kommunal arbetsplats för arbetsträning eller ett arbete med subvention. 
Verksamheten har också uppsökande verksamhet i våra socioekonomiskt eftersatta områden genom vårt Jobbcafé. 
Här finns Drop In, digital jobbcoachning, områdesanställningar och olika jobbevent. 
Avdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 
grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (KAA - kommunala aktivitetsansvaret). 
Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier. 
NIKE har under 2022 även deltagit med alla sina elever i EU-projekt "VI-projektet". Aktiviteter i projektet har under året 
varit motiverande samtal, stöd i ansökan till studier/arbete, hälsofrämjande aktiviteter och livskunskap. 
 

2.1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-12 att anta kommunledningskontorets förslag till nya 
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riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna beskriver kommunens villkor vid markanvisningar och 

principer för markprissättning. 

 

RISE:s projektansökan till Vinnova gällande ”Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför 

stadskärnor” har beviljats. Uddevalla kommun är genom avdelningen en av deras projektpartners i 

projektet som pågår april 2022–december 2024. Fokus för Uddevallas del i projektet ligger på del 

av den planerade Västkustleden och väg 675. En inventering av möjliga sträckor för testbädd har 

genomförts. Genom detta kommer säkerheten ökas för cyklister och fotgängare och cykelleden kan 

involveras i den nationella leden Göteborg-Strömstad. 

 

Sammanställning av sommarens olika biljettalternativ med Västtrafik med QR-koder har tagits fram 

genom samarbetet Ett enat Bohuslän i samråd med Västtrafik. Syftet är att underlätta valet att åka 

kollektivt för invånare och besökare. 

 

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens övergripande projektorganisation för 

stadsutveckling. Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi 

förvaltningsövergripande och samarbetar från projektets idéstadie till genomförande. 

Samhällsbyggnad tillhandahåller huvudparten av projektledning, projektsamordning, kontroll och 

utförande. Stadsutvecklingsorganisationen har under tertial 3, förstärkts med en projektcontroller 

för att kvalitetssäkra budget och ekonomi i alla projekten. Inom stadsutvecklingsprojekten är stort 

fokus på samverkan mellan förvaltningar och de kommunala bolagen. Investeringsbehov samordnas 

med bolagen för att samköra åtgärder i gator och vägar framför allt 

 

Projekten inom stadsutvecklingen är: 

 

Simhallen och Rimnersvallen; som båda är i genomförandefas. Delprojektet ”Edingsvägen” trafik 

och infrastruktur och Entrétorget framför Rimnersanläggningen kommer att projekteras och utföras 

under 2023. 

Flera hyres- och markupplåtelseavtal med Hemsö kring skolor och boenden har beslutats under 

2022. Genomförandefasen för nybyggnation av förskola på Ljungs-Hälle pågår, Ljungskileskolan är 

överklagad och ligger vilande, För Forshälla-Strands förskola har beslut om hyreskontrakt och 

markupplåtelseavtal tagits under tertial 2. 

Västra Centrum: Arbetet med planprogrammet pågår och kommer att färdigställas till samråd 

sommaren 2023. Frågan om ett Medborgarhus har pausats. 

 

Projektområde Södra Åstaden omfattar även översvämningsskyddet och kajpromenad, där 

samordning med intilliggande projekt och verksamheter pågår. Tillståndsansökan om 

vattenverksamhet har inlämnats under tertial 1 2022. Planprogram för Södra Åstaden pågår till och 

med 2024. 

 

Centralköket: skall flyttas från Äsperöd till Fröland/Unda området. Här inväntas detaljplan. 

Förstudie pågår sedan 2022. 
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Äsperödskolan: frågan om- eller tillbyggnad ligger hos barn och utbildningsnämnden för beslut 

och tidsplan för arbetet kommer därefter att utformas. 

 

Parkens förskola och trygghetsboende: är under utredning. Föravtalet med Arwidsro har gått ut 

2022-12-31. Arwidsro önskar förlänga avtalet under hela 2023. 

 

Hamnens flytt västerut pågår genom fortsatt detaljplanearbete och planering för infrastruktur och 

färdigställande av Västra Hamnens industriområde på Fröland. Flera aktörer är i hamnnära 

verksamhet idag och dialog och marknadsdialoger med spannmålsproducenter och befintlig 

verksamhet i kommunen och regionen pågår. 

 

Kajpromenad med översvämningsskydd: har gått in i Fas 0 av 3 faser. Nuläget är att sätta 

handlingsplan och etablera den upphandlade entreprenören för att därefter kunna gå till 

genomförandefas T3 2023. 

 

Järnväg; kommunala spår: utredning av Harpans flytt och placering pågår. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt 
vandringleder samt verka för att 
åstadkomma en nationell cykelled 
genom Bohuslän 

Under perioden har avdelningen: 

 fått positivt besked på att RISE´s projektansökan till Vinnova 
”Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor” 
beviljats. Projektet pågår apr 2022-dec 2024. Uddevalla kommun är 
genom avdelningen en av RISE´s projektpartners. Fokus för 
Uddevalla kommuns del i projektet ligger på del av den planerade 
Västkustleden och väg 675. Platsbesök har genomförts för beslut om 
var testbäddssträckan ska placeras, samt inventerat möjligheterna för 
Trafikverkets förslag till alternativa sträckningar för Västkustleden. 
Avdelningen har under perioden skrivit fram ett ärende till KS 
(2022/00076) gällande projektmedel till delsträckan för testbädden, 
där också projektet stödjer en del av testbäddskostnaden. 

 genomfört ett digitalt seminarium (ett samarrangemang med 
Strömstads kommun), som en uppföljning från digitala seminariet 
hösten 2022 på temat Kollektivtrafik och mobilitetslösningar, vilket är 
ett av de beslutade fokusområdena inom Ett enat Bohuslän. 

 genom samarbetet Ett enat Bohuslän och i samråd med Västtrafik 
tagit fram en sammanställning av sommarens olika biljettalternativ 
med Västtrafik med QR-koder. Sammanställningen har skickats ut till 
kommunernas kontaktpersoner, turistbyråer/turistcenter samt 
verksamheter för att underlätta och sprida information om utbudet, 
samt att bidra och påverka för ett ökat kollektivt resande för både 
kommuninvånare, de som arbetar i, och de som besöker kommunen 
och Bohuslän. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  
 Kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
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Politiska uppdrag Kommentar 

flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta vidare med 
stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 9) 

2.1.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

En ny fiskräknare installerades i Bäveån under tertial 1 som hjälper kommunen att dokumentera 

förutsättningarna för fiskvandring till ovanliggande vattensystem. Arbetet med fria fiskvägar i 

Bäveån har fortsatt. Ytterligare utredningsarbete krävs. 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i 
Bäveån till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 
10) 

En ny fiskräknare är nu installerad i Strömberget. 
 
Länsstyrelsen har utrett förutsättningar för möjliga fiskvägar i Bäveåns 
vattensystem. Detta möjliggör friare fiskvägar som inte kolliderar med 
energibolagets uppdrag att utvinna kraft ur Bäveån. 

 

2.1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Under året har avdelningen hållbar tillväxt bl.a. samverkat med Bohusläns museum och 

Gustafsbergsstiftelsen för att initiera ansökan om brunvit skyltning från E6 till verksamheterna, 

samt samordnat möte tillsammans med gata-park om skyltning och informationstavlor till 

kommunens besöksmål. Olika frågor om cykelleder har också hanterats. 

Processen med biosfärområde fortgår genom projektet ”Kunskapsturism som attraktion och resurs” 

som ägs av Göteborgs Universitet. Parallellt har samtal med Västra Götalandsregionen inletts om ett 

övergripande huvudmannaskap för Unescos olika initiativ: Världsarv (hällristningar i Tanum), 

Global Geoparc (Platåbergens Geopark) samt Biosfärområde (Bohuslän). Processen med 

biosfärområde vilar i avvaktan på extern projektfinansiering. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till ökad 
hållbar turism. 

Processen med biosfärområde fortgår genom projektet ”Kunskapsturism som 
attraktion och resurs” som ägs av Göteborgs Universitet. Parallellt har samtal 
med Västra Götalandsregionen inletts om ett övergripande huvudmannaskap 
för Unescos olika initiativ: Världsarv (hällristningar i Tanum), Global Geoparc 
(Platåbergens Geopark) samt Biosfärområde (Bohuslän). Processen med 
biosfärområde vilar i avvaktan på extern projekt-finansiering 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

avdelning för hållbar tillväxt har under året arbetat för ökade möjligheter för 
affärsutveckling inom besöksnäringen och bl.a. 

 ingått i arbetsgruppen som tagit fram förslaget om nya 
reservatsföreskrifter och reviderad skötselplan för Bassholmen. Under 
perioden tillstyrkte Uddevalla kommun det framarbetade 
remissförslaget från Länsstyrelsen. Under perioden antogs det nya 
reservatsbeslutet, som bl.a. ger förutsättningar för nya 
vandringsleder, en tältplats och möjligheter till kommersiell 
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Nämndstrategier Kommentar 

verksamhet.  

 en workshop genomfördes i Lysekil, för företagen inom projektet 
Hållbar besöksnäring i Västs samarbetskommuner.  

 i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen färdigställt och 
publicerat upphandling av ny entreprenör för Unda Camping, samt 
skrivit fram kommunens viljeinriktning för campingen och bidragit till 
kommunikationen av upphandlingen genom film, pressvisning och 
sociala kanaler. Deltagit på intervjuer och beslut om ny arrendator. 

 genom kommunens Convention Bureau initierat och påbörjat 
planering tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning för en 
ansökan om BRÅ´s årsmöte ”Råd för Framtiden år 2024” till 
Uddevalla, samt delvis varit delaktig i planering inför Föreningen 
Sveriges Stadsträdgårdsmästarkongress i Uddevalla 2022. 
Genomfört SiteVisit inför Ögonläkarkongress 2023. 

2.1.12 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T3 

2022 

Resultat 
man T3 2021 

Resultat 
man T3 2022 

Resultat 
totalt T3 

2021 

Resultat 
totalt T3 

2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,35 3 3,82 4,42 2,96 3,58 

Kommentar Korttidsfrånvaron inom Kommunledningskontoret har ökat marginellt under 2022, från 3,34% i januari till 

3,58% i december. Korttidsfrånvaron har varierat kraftigt månad för månad under året, med en lägre andel 
frånvarande under sommarhalvåret, en gradvis ökning under hösten och en topp i december. Det finns ett tydligt 
samband mellan korttidsfrånvaron och smittspridningen av Covid-19. När smittspridningen var lägre var också 
korttidsfrånvaron lägre och när smittspridningen var högre var också korttidsfrånvaron högre. 
Distansarbete och en snabb omställning till digitala arbetssätt har varit en bidragande faktor till varför korttidsfrånvaron 
har varit på en relativt lägre nivå på Kommunledningskontoret jämfört med hela Uddevalla Kommun (R12=4,17% dec). 
Förvaltningar och avdelningar som har begränsad eller ingen möjlighet till distansarbete har också haft en högre 
korttidsfrånvaro under året. Medarbetare på Kommunledningskontoret har i regel kunnat arbeta hemifrån vid milda 
förkylningssymtom medan medarbetare med s.k. kontaktnära yrken (exempelvis skola, vård och omsorg) har varit 
tvungna att sjukanmäla sig vid minsta förkylningssymtom. Utöver distansarbetet arbetar förvaltningen aktivt med 
systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet. 
 
Korttidsfrånvaron vid mättillfället (december 2022) uppgår till 3,58%, vilket är en ökning med 0,62 procentenheter 
jämfört med samma period föregående år. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att skapa ett destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 2021 
(KF ÖS 11) 

Kommunfullmäktige har 2022-09-14 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att skapa ett 
destinationsbolag med inriktning om genomförande. 
 
Uppdraget är inte längre aktuellt med anledning av den nya politiska majoritet 
som bildades 2020. 
 

Kommunstyrelsen har 2019-10-11 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att anlägga nya sträckor 
enligt antagen cykelplan, där 
Ulvesund och Lane-Fagerhult 
prioriteras i samarbete med 
Trafikverket (KF ÖS 2) 

Vägplanen för ny GC-väg mellan Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit 
laga kraft. GC-vägen väntas påbörjas under året. Kommunen har också fått 
positivt besked avseende en ansökan gällande ”Förenklad och hållbar 
cykelbanedesign utanför stadskärnor” från Vinnova. Kommunen är 
projektpartner och vill pröva att inom innovationsprojektet skapa avsnitt med 
säkrare cykelväg längs Fräknestranden som en del i utvecklingen av en 
sammanhängande cykelled mellan Ljungskile och Uddevalla. 

  

  

Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att 
utreda ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar som 
förtydligar kommunens förvärv och 
försäljning av mark (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2022-09-14 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar 
som förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark (Dnr KS 
2020/00312) 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för beslut om köp och försäljning 
av mark från 1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en 
markplan ska upprättas. 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att skapa bra företagsklimat med 
särskilt fokus på små företag med 2-
9 anställda (KF ÖS 1) 

Kommunledningskontoret har under perioden arbetet med uppdraget genom 
bl.a. genom arbetet med förbättringar kring myndighetsutövning gentemot 
företagare, samarbetsavtal om förbättringsarbete med Västsvenska 
handelskammaren och temadagar/öppet hus i industriområden. Arbetet med 
förbättrat företagsklimat är en del av den ordinarie verksamheten. 

Samhällsbyggnad och 
Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöftet 
för 2022”Vi finansierar investeringar 
i egen verksamhet genom grön 
obligation” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp ett arbete för att 
införa ett arbetssätt som en möjlighet till finansiering av nyproduktion genom 
"Grön obligation". Ett uppstarts möte med miljösamordnare har genomförts samt 
genomgång men ekonomichef. Kommunen arbetar i nuläget med "gröna 
obligationer" i projekten Rimnersvallen och Simhallen. Start för övriga samt ett 
fördjupat arbete planeras under hösten. Bedömningen är att uppdraget är 
inarbetat i ordinarie verksamhet  

Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöften 
för 2022 ”Vi har en laddplan för 
kommunen” 

En laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun har tagits fram i 
samverkan med Fyrbodal kommunförbund, Uddevalla energi, Uddevalla hem 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärende tas upp i november på KS och till 
KF i december. 

 

Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöften 
för 2022 ”Vi ställer krav i 

Verkställande av löftet pågår kontinuerligt vid aktuella upphandlingar. En 
lägstanivå för transportkrav är inskriven i flera mallar vid upphandling och vid 
mer transportintensiva upphandlingar görs en marknadsdialog för att veta rätt 
nivå på krav. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

upphandling för transportdelen i nya 
avtal” 

Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöften 
för 2022 ”Vi analyserar inköpens 
klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar” 

Löftet finns med kontinuerligt vid prioriteringar i upphandlingsplanen utifrån 
prioriterade områden för klimatkrav. 

Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöften 
för 2022 ”Vi minskar inköpen av 
fossilbaserade engångsprodukter” 

Ett gemensamt arbete med detta löfte pågår inom samarbetskommuner då 
aktuella avtal är gemensamma upphandlingar. På nuvarande avtal har arbetet 
lett till att flera plastmuggar ersatts med pappersbägare eller BIO-plast. 
Kunskapshöjande insatser med föredrag och dialog har inletts med 
socialtjänsten för att uppmärksamma plastfrågan och ge kunskap om vilka 
möjligheter som finns om man vill välja bort engångsplast mot 
flergångsmaterial. 
 

Kommunstyrelsen har utifrån KF 
beslut (Dnr KS 2021/00454) fått 
uppdrag att genomföra klimatlöften 
för 2022 ”Vi arbetar aktivt med 
invånarnas engagemang för 
klimatet” 

Kommunen samverkar med bland annat Studiefrämjandet i forumet Café 
Planet, för att nå ut till invånarna kring engagemang för klimatet. Café Planet är 
ett forum där invånare kan ta del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på 
våren respektive hösten. Under mobilitetsveckan i september genomförde 
kommunen ett större arrangemang med Uddevalla Energi och där företag och 
organisationer var välkomna att delta som utställare på torget. 
Arrangemanget var riktat till kommunens invånare och näringsliv. Dialog 
genomfördes kring cykelvägar och återkoppling har genomförts. Cykelprojektet 
”På egna ben” har genomförts med skolor i kommunen, med återkoppling om 
resultatet.  

 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, 
av Kommunfullmäktige 2021-02-10 
(Dnr KS 2020/00694), att göra en 
översyn av bolagsdokumenten i 
UUAB-koncernen (KF ÖS 1) 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att göra en del redaktionella 
ändringar i bolagsdokumenten. Fullmäktige beslutade samtidigt att de 
redaktionella ändringarna kompletteras med en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens 
förutsättningar och behov. Denna översyn är nu slutförd och 
kommunfullmäktige beslutade 2022-10-12 att fastställa reviderade specifika 
ägardirektiv samt bolagsordningarna för Uddevalla utvecklings AB samt dess 
dotterbolag.  

Kommunstyrelsen har utifrån 
energi- och klimatplan (Dnr KS 
2021/00348) fått uppdrag att 
uppmuntra, utbilda och ge verktyg 
till invånare och verksamheter att 
minska sin klimatpåverkan 

Kommunen samverkar med bland annat Studiefrämjandet i forumet Café 
Planet, för att nå ut till invånarna. Café Planet är ett forum där invånare kan ta 
del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på våren respektive hösten. 
 
Inför mobilitetsveckan i september planerar kommunen ett större arrangemang 
med Uddevalla energi och där företag och organisationer är välkomna att delta 
som utställare. Mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och 
underlätta hållbara resor och transporter. 
 
På kommunens hemsida finns information kring hur man agerar för att minska 
sin klimatpåverkan. 
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Handläggare 

Näringslivskoordinator Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från GF Kroppskultur för Junicupen 

2023, ärendenummer 32673 

Sammanfattning 

GF Kroppskultur har inkommit med en ansökan om sponsring med 400 000 kronor för 

att arrangera Junicupen i centrala Uddevalla 16-18 juni 2023 inklusive merkostnader 

pga flytt till centrum, såsom tex vakter, avspärrningar, hantering mattor, hyra  

toaletter och transporter. Cupen flyttades från den tidigare spelplatsen vid 

Rimnersområdet år 2022 pga byggnationerna där. Junicupen 2023 blir en fortsättning 

 på förra årets satsning av spelplats i centrala Uddevalla. Junicupen är bland de största 

cuperna i Sverige, och i år blir det den 47:e upplagan av cupen. Matcher spelas på 

Kampenhof med ca 8 planer på utrullade mattor på  parkeringsytor vid Kampenhof, 

samt inomhus i Rimnershallen, Agnebergshallen, Stenab Arena och 

Sommarhemsskolan. Förra året deltog 202 lag och GF Kroppskultur beräknar att  

antalet besökare var ca 5050/dag. Cupcenter blir som förra året inne i Bohusläns 

museum, vilket bidrar till nya besökare till dem. En utställning planeras av Bohusläns 

museum, för att rikta sig mot Junicupens besökare.  

Uddevalla kommun sponsrade GF Kroppskultur för Junicupen 2022 med 100 000 kr, 

samt ytterligare 300 000 kr för flytten och satsningen i centrum. Förslaget för 2023 är 

att kommunen sponsrar GF Kroppskultur för Junicupen 2023 med totalt 300 000 kr för 

fortsatt etablering och uppmuntran av arrangemanget i centrum.  

Medlen ska täcka eventuella hyror, tjänster etcetera som föreningen beställer av 

kommunen för att genomföra arrangemanget. Respektive förvaltning ställer ut faktura 

till GF kroppskultur för genomförda leveranser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-02 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur, 2023-02-01 

Skrivelse från GF Kroppskultur tillhörande ansökan om sponsring, 2022-12-12 

Budget tillhörande sponsringsansökan, 2022-12-12 

Ansökan från GF Kroppskultur, 2022-12-12 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sponsra GF Kroppskultur med totalt 300 000 kronor för Junicupen 2023 i centrala 

Uddevalla, 

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring.    
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Malin Krantz  Helena Henriksson 

Kommundirektör Näringslivskoordinator 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

GF Kroppskultur 

Handläggare 

KLK avd juridik och administration, ekonomi 

KLK kommunikationsavdelningen 



Inskickat av: SEBASTIAN BLECKERT
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(1 3)

Ärendenummer
#32673

Datum
2022-12-12 14:53

Ärendenummer: #32673 | Inskickat av: SEBASTIAN BLECKERT | Datum: 2022-12-12 14:53

 Mobilnummer Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Sekreterare

 Namn på kontaktperson
Sebastian Bleckert

 Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
700

 Postnummer och ort
45142 Uddevval

 Adress
Junogatan 7H

 Bankgironummer
5345-7537

 Organisationsnummer
802428-4989

 Namn på sökande ideell förening/organisation
GF Kroppskultur

 Datum till
2023-06-18

 Datum från
2023-06-16

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Junicupen

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro



Sida
(2 3)

Inskickat av: SEBASTIAN 
BLECKERT

Ärendenummer
#32673

Datum
2022-12-12 14:53

Ärendenummer: #32673 | Inskickat av: SEBASTIAN BLECKERT | Datum: 2022-12-12 14:53

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
ca 1,7 mkr

 Typ av idrott
Handboll

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
GF Kroppskultur hade vid utgång av säsong 22/23 ca 680 medlemmar och en väl fungerande ungdomsverksamhet
med ca 600 aktiva ungdomar, där flickverksamheten är störst och motsvarar 60 %. Dessutom är Kroppskultur en av
de större ungdomsföreningarna i handboll i Sverige som genom åren fostrat över 30 landslagsspelare samt spelat
elithandboll i 20 säsonger. Föreningen arrangerar Junicupen som har blivit en stor succé med en tillväxt på ca 30 lag
per år vilket är bland de största cuperna i Sverige.

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
För GF Kroppskultur är individen viktig. Alla ska känna sig delaktiga och välkomna i verksamheten. I takt med ålder
ska man skolas in i vad föreningen kräver, både på och utanför banan. Alla måste ges chans till instruktioner oavsett
talang och mognad. Våra tränare och instruktörer är välutbildade och korrigerar spelarna på ett positivt sätt. Träningen
ska ske i rätt ordningsföljd och vara anpassad för respektive åldersklass.
Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar t.o.m. 16 år ska kunna hålla på med flera idrotter
samtidigt.
Vi har sedan flera år tillbaks en växande Parahandbolls verksamhet och är numera en del av även Junicupen.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Vi har ingen policy kring hållbarhetsfrågor, men jobbar dagligdags med att minska miljöpåverkan så som tex att minska trycksaker 
och gå över till digitala informationer.
Det är ett arbetsområde som vi har för avsikt att jobbar vidare med för att utveckla vårt erbjudande.

3. Ansökan

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Junicupen 2023 blir en fortsättning på föregående års nya spelplats i centrala Uddevalla som blev ett faktum efter 
ombyggnationerna på Rimnersområdet.
Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna från 8 år till 16 år. De mindre spelar utomhus och de äldre inomhus i Uddevallas olika 
idrottshallar.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ansökan avser drivande av ett för Uddevalla kommun mest profilerande arrangemang och de merkostnader som vi direkt får i 
samband med att arrangemanget flyttas från Rimnersområdet till att förläggas i de centrala delarna. Så som tex vakter, 
avspärrningar, hantering mattor, hyra toaletter och transporter.
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Ärendenummer: #32673 | Inskickat av: SEBASTIAN BLECKERT | Datum: 2022-12-12 14:53

 Förväntad publikstorlek
3000

 Förväntat antal deltagare
2000

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
400 000

Bifoga fil över budget
    (109 KB)2023 Budget Junicupen.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Västvatten och Uddevalla Energi är behjälpliga i vår planering och utförande.

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Junicupen är en stor handbollscupen med deltagare från andra länder och städer vilket ger en stor uppmärksamhet. Gäller både i 
traditionell media såsom i sociala kanaler på nätet.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Uddevalla kommun marknadsförs på GF Kroppskulturs hemsida. Föreningen ska vara goda ambassadörer för
vår kommun och bidra till att marknadsföra Uddevalla - hjärtat i Bohuslän.
Alla deltagare kommer med stor förhoppning få en positiv bild av Uddevalla som stad av arrangemanget.

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Alla är välkomna till vår turnering. Att cupen bedrivs utomhus i miljön kring Kampenhof gör att alla tar sig fram. För personer med 
funktionsnedsättning kommer toaletter inom museet användas.

Bifoga fil, övrig viktig information
    (10,3 MB)Junicupen 2023-2 (002).pptx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Junicupen 2023
16-18 juni



Junicupen är årligen 

sommarens höjdpunkt för 

barn och ungdomar runt 

om i landet. En helg på fina 

västkusten fullspäckad 

med sol, bad, upplevelser 

och naturligtvis riktigt 

många härliga 

handbollsmatcher.

Sommarens höjdpunkt



Matcher spelas på 
Kampenhof, 8 planer, 
inomhus i Rimnershallen, 
Agnebergshallen och i 
Sommarhemsskolan. 
Finaler spelas på alla 
platser.

Fakta Junicupen



Samarbete med Bohusläns 
museum där cupcenter 
kommer vara på ”hyllan”. 
Utställning planeras för att 
rikta sig mot JC cupens 
besökare. Kringaktiviteter i 
centrum 
• Hoppborgar vid parken vid 

gamla badhuset

• Aktiviteter i centrum i 
samarbete med Uddevalla 
centrumförening

Fakta Junicupen





• 2018 antal lag 244

• 2019 antal lag 255

• 2020- covid, ingen JC

• 2021- covid, ingen JC

• 2022 antal lag 199

Lag Junicupen 2022



• 2018  ca 5800st/dag

• 2019 ca 6100st/dag

• 2020 covid

• 2021 covid

• 2022 ca 4800/dag

Besökare Junicupen 2022



• 250 lag

• Folkfest!

• Mer kringaktiviteter i 
centrum

• Samarbete med 
aktörer i centrum

Målsättning 2023



Mattor
Mattor



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-01 Dnr: KS 2022/00672 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

www.uddevalla.se Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur 

gällande Junicupen 2023 

GF Kroppskultur och Uddevalla kommun har ingått ett sponsringsavtal enligt Uddevalla 

kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar GF Kroppskultur med 

300 000 kronor för arrangemanget av Junicupen i Uddevalla centrum 16-18 juni 2023 

enligt följande kriterier och att arrangemanget genomförs i enlighet med ansökan; 

 Uddevalla kommuns logotype exponeras väl synlig som sponsorer av Junicupen 

2023 i trycksaker, på hemsidor och i all övrig marknadsföring av arrangemanget 

såväl inför som under och efter arrangemanget.  

 Uddevalla kommun är väl synligt i anslutning till arrangemanget i anslutning till 

spelplanerna främst vid Kampenhof med skyltar, banderoller eller annat material 

enligt kommunens önskemål. 

 GF Kroppskultur och alla övriga som jobbar med Junicupen ska vara goda 

ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i Bohuslän och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla som en plats for möten, evenemang och en plats att 

besöka, även i programblad el. liknande och i sociala medier. 

 GF Kroppskultur ska efter evenemanget och när resultatet är fastställt lämna en 

skriftlig redogörelse innan 2024-års utgång som en upplöjning av evenemanget, 

samt hur ovanstående åtagande har uppfyllts genom att bifoga bildmaterial. 

 Marknadsföringsinsatserna ska ske i samarbete mellan GF Kroppskultur och 

Uddevalla kommuns kommunikationsavdelning. 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att föreningen 

inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsringen, och GF Kroppskultur kan då 

bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Utbetalning sker 

till bankgiro nr 5345-7537 för organisationsnummer 802428-4989 förutsatt att 

undertecknat avtal inkommit till kommunen.  

 

Uddevalla februari 2023 

 

 

 

 

Martin Pettersson   Per Noord 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 

Uddevalla kommun   GF Kroppskultur 

 



 
 

Avtal 
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2023-02-01 Dnr KS 2022/00672 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz 

Kommundirektör  

Uddevalla kommun 

 

Detta avtal är upprättat i 2 exemplar, där varje avtalspart tar var sitt.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-13 Dnr KS 2022/00613 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Val och nomineringar till Lane-Ryrs hembygdsförening och 

Destination Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett vakant uppdrag som ersättare i Lane-Ryrs hembygdsförening 

att förrätta val till. Enligt valberedningens protokoll ska uppdraget tillfalla något av 

oppositionspartierna.  

 

Därutöver ska kommunstyrelsen förrätta nomineringar till föreningen Destination 

Uddevallas styrelse. 

 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med kommunstyrelsens presidium att 

ledamöterna i Destination Uddevallas styrelse fortsättningsvis ska väljas för en 

fyraårsperiod till och med årsmötet året efter nämndernas mandatperiods slut, alltså 

våren 2027. Förslaget har kommunicerats med Destination Uddevalla som inte hade 

några invändningar mot förslaget. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därmed enligt valberedningens förslag, att nominera 

Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S) och Mats Eliasson (-) till och med 

föreningens årsmöte 2027. 

 

Destination Uddevalla ska hålla sitt ordinarie årsmöte den 24 mars 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Gösta Dahlberg (M) till ledamot i Destination Uddevallas styrelse från och 

med årsmötet 2023 till och med årsmötet 2027, 

 

att nominera Ingemar Samuelsson (S) till ledamot i Destination Uddevallas styrelse från 

och med årsmötet 2023 till och med årsmötet 2027, 

 

att nominera Mats Eliasson (-) till suppleant till och med årsmötet 2027, 

 

att välja N.N till ersättare i Lane-Ryrs hembygdsförening.  
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Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Lane-Ryrs hembygdsförening 

Destination Uddevalla 

Förtroendemannaregistret 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2022/00613 

Kommunstyrelsens val av ledamöter, ersättare och ombud i 
utskott, beredningar, föreningar m.m. för perioden från och 
med 2023 

Sammanfattning 

Valberedningen har berett kommunstyrelsens valärenden och överlämnat ett förslag till 
valhandling. Kommunstyrelsen har att komplettera vissa uppdrag som fortfarande 
saknar nomineringar.  
Ledamöter som är valda till uppdrag i föreningar tillträder i samband med kommande 
årsmöten.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokollsutdrag 2023-01-11 § 2 
Valberedningens valhandling 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M) nominerar Martin Pettersson (SD) till ombud och Bengt 
Adolfsson (-) till ersättarombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt yrkar att 
bordlägga valet till Destination Uddevalla.  
Ingemar Samuelsson (S) nominerar sig själv till ersättarombud i Uddevalla Vatten AB, 
Jarmo Uusitalo (MP) till ersättarombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Kerstin 
Joelsson-Wallsby (V) till ersättarombud i Mediapoolen AB, Kerstin Åkare (V) till 
ersättarombud i Sportstugan förening, Camilla Johansson (C) till ersättarombud i 
Regionteater Väst AB. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på de inkomna nomineringarna och finner 
kommunstyrelsen bifalla dessa. Ordförande ställer därefter proposition på att bordlägga 
valen till Destination Uddevalla och finner kommunstyrelsen bifalla yrkandet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja ledamöter, ersättare, ombud, ombudsersättare enligt valberedningens förslag 
samt under sammanträdet inkomna nomineringar, 
 
att välja Martin Pettersson (SD) till ombud och Bengt Adolfsson (-) till ersättarombud i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
 
att bordlägga valen till Destination Uddevalla till nästkommande möte. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2023-01-27, Martin Pettersson (SD), Henrik Sundström (M) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-27, Sebastian Johansson 
Skickat 2023-01-30, valda personer, kommunledningskontoret lönekontoret, respektive bolag m.m. 
 



STADGAR FÖR FÖRENINGEN

§ 1 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Uddevalla Kommun.

§ 2 Ändamål Föreningens ändamål är att stödja och utveckla besöks- och turistnäringen. Bland annat 
genom att:

 driva samverkans projekt
 medverka till utveckling av Uddevallas varumärke inom besöks- och turistnäringen
 medverka till bättre paketering av erbjudande

Föreningen får låta bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom helägt aktiebolag.

§ 3 Medlemskap Företag eller kommun som betalar medlemsavgift samt stödjer föreningens ändamål 
kan bli medlem.

Medlem får inte delta i beredning eller beslut i ärenden som berör avtal eller annan rättshandling mel-
lan föreningen och medlemmen eller medlemmen närstående fysisk eller juridisk person. Medlem 
skall i övrigt av styrelsen kunna uppmanas att inte delta i föreningens arbete i frågor som berör med-
lemmen på sådant sätt att jäv kan anses föreligga.

§ 4 Avgifter Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek för varje år fastställes av föreningsstämman. 
Årsavgiften betalas på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 5 Utträde och uteslutning Medlem som trots påminnelse under ett år underlåtit att erlägga med-
lemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

Styrelsen kan utesluta medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller annars 
handlar på sådant sätt att föreningens anseende skadas. För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet 
bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Utesluten medlem har rätt att begära 
överprövning av beslutet på nästföljande ordinarie föreningsstämma. Vid uteslutning äger medlem ej 
rätt att erhålla medlemsavgift tillbaka.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
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§ 7 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämma skall 
hållas minst en gång per år då bl.a. föreningens resultat- och balansräkning skall fastställas. Denna 
föreningsstämma benämns ordinarie föreningsstämma.

§ 7b verkställande organ Styrelsen utgör föreningens verkställande organ.  

§ 8 Föreningsstämma Vid föreningsstämma har samtliga medlemmar närvaro och yttranderätt. Varje 
medlem har en röst. Denna får utövas av ombud mot uppvisande av skriftlig och bevittnad fullmakt. 
Vid eventuella omröstningar skall reglerna för s.k. sluten omröstning tillämpas. Kallelse till förenings-
möte utfärdas av styrelsen på sätt denna bestämmer minst 14 dagar i förväg.

§ 9 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma äger rum senast 30 juni. Förslag från en-
skild medlem att upptagas till beslut på föreningsstämman skall skriftligen väckas hos styrelsen senast 
fyra veckor före stämman. Förslag får även väckas av styrelsen.

§ 10 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
 Val av ordförande för föreningsstämman
 Val av sekreterare för stämman
 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska justera
 stämmoprotokollet
 Upprättande av röstlängd
 Fastställande om stämman blivit i laga ordning utlyst samt fastställande av dagordning för
 föreningsstämman
 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 Revisorernas berättelse
 Fastställande av bokslut
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsåret
 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret
 Beslut om antal styrelseledamöter för mandatperioden
 Val av ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
 Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år
 Val av valberedning
 Förslag från enskild medlem eller styrelse att upptagas till beslut på föreningsstämma
 Övriga frågor

 
§ 11 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma hålles när styrelsen eller revisorerna finner det 
påkallat eller minst 10 % av medlemmarna anhåller därom. Styrelsen skall efter sådan begäran an-
ordna extra föreningsstämma senast fem veckor därefter. Vid extra föreningsstämma skall de under 
punkterna 1-5 i § 10 redovisade frågorna behandlas. Andra frågor än de som föranlett mötet får inte 
förekomma.

§ 12 Styrelse Styrelsen består av ordförande och ytterligare lägst 4 och högst 8 ledamöter, varav 2 le-
damöter ska representera Uddevalla kommun,  samt lägst 2 och högst 4 suppleanter, varav 1 supple-
ant ska representera Uddevalla kommun. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanter 
väljs på två år växelvis. För första verksamhetsåret väljs hälften av ledamöterna och suppleanterna för 
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ett år. Uddevalla kommun tillsätter 2 ordinarie styrelseplatser. Styrelsen kan som adjungerad ledamot 
kalla person till styrelsemöte oavsett om denne är medlem eller ej. Sådan ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrel-
sen. Styrelsen kan utse vissa arbetsgrupper och/eller utskott. Styrelsen är beslutför när minst hälften 
av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst i sakfrågor medan lottdrag-
ning skall ske vid personval. Kallelse till styrelsemöte skall ske per post eller e-post senast en vecka i 
förväg. Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll som skall föreligga justerade av ordföranden 
jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot senast två veckor efter sammanträdet.

§ 13 Råd Styrelsen utser ett råd. Dessa ledamöter skall årligen utses av föreningens styrelse i samråd 
med intresserade branschorganisationer. Ledamöterna skall i möjligaste mån representera de olika 
branscher och företag som berörs av turismen.

§ 14 Styrelsens åligganden Styrelsen åligger bl.a. att: 1 verka för föreningens syfte och ansvara för 
den löpande verksamheten 2 verkställa beslut, som fattas av föreningsstämman 3 handha och ansvara 
för föreningens medel samt utse firmatecknare 4 tillse att fullständiga räkenskaper förs, upprätta verk-
samhets- och förvaltningsberättelser inklusive resultat- och balansräkning som senast en månad före 
föreningsstämman skall underställas revisorernas granskning 5 bestämma dag och plats för förenings-
stämman 6 förbereda de ärenden som skall behandlas vid föreningsstämman 7 företräda föreningen 
inför myndigheter, organisationer och press 8 övervaka stadgarnas efterlevnad 9 upprätta en skriftlig 
arbetsordning för styrelse och eventuella underkommittéer.

§ 15 Revision För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en re-
visor jämte en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleanter utses av föreningsstämman. Reviso-
rerna skall senast en vecka före föreningsstämman till styrelsen överlämna sin granskningsberättelse.

§ 16 Valberedning Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav två väljs av ordinarie årsmöte 
och en utses av styrelsen. För första året utgör interimsstyrelsen valberedning. Valberedningen skall 
sträva efter en jämställd styrelse.

§ 17 Stadgeändring Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på 
varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma. För ett sådant 
beslut fordras minst två tredjedelars majoritet av avgivna röster.

§ 18 Upplösning För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra föl-
jande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma. För ett sådant beslut fordras 
minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster. Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgång-
arna disponeras enligt styrelsens beslut till ändamål som är förenligt med föreningens syfte.

Uddevalla 2010 05 04
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Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2023-02-07 

 

 
 

 

Digital justering Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2022/00642 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2023 

Sammanfattning 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgör tillsammans med 
delegationsordning de riktlinjer handläggarna av försörjningsstöd använder vid 
prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. 
Dokumentet uppdateras årligen efter att regeringen beslutat om kommande års riksnorm 
för försörjningsstöd. 
Inför 2023 har regeringen beslutat att skriva upp riksnormen med 8,6 %. En stor ökning 
jämfört med ökningen från 2021 till 2022 som uppgick till 1,6 %. 
 
Föreslagna förändringar för 2023 års vägledande bestämmelserna grundas på: 

1. Den av regeringen beslutade riksnormen för 2023. 
2. Nya vägledande rättsfall och ny praxis. 
3. Ett behov av att förenkla och förtydliga vissa skrivningar.  

 
Inför 2023 finns inga förslag på förändrad delegationsordning. 

I bilaga, Föreslagna förändringar 2023, finns alla föreslagna förändringar av betydelse. 
I bilagan återfinns även riksnormen för 2023, såsom den beslutats av regeringen och 
föreslagen uppdelning i kostnadsposter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Ändringar i vägledande bestämmelser 2023. 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023 
 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023   
 
 
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat  
David Sahlsten (KD), Niklas Moe (M) 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Utredare Linus Lindblad 
Telefon 0522-69 63 51 
linus.lindblad@uddevalla.se 

 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd 2023 

Sammanfattning 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgör tillsammans med 
delegationsordning de riktlinjer handläggarna av försörjningsstöd använder vid 
prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. 
Dokumentet uppdateras årligen efter att regeringen beslutat om kommande års riksnorm 
för försörjningsstöd. 
 
Inför 2023 har regeringen beslutat att skriva upp riksnormen med 8,6 %. En stor ökning 
jämfört med ökningen från 2021 till 2022 som uppgick till 1,6 %. 
 
Föreslagna förändringar för 2023 års vägledande bestämmelserna grundas på: 

1. Den av regeringen beslutade riksnormen för 2023. 
2. Nya vägledande rättsfall och ny praxis. 
3. Ett behov av att förenkla och förtydliga vissa skrivningar.  

 
Inför 2023 finns inga förslag på förändrad delegationsordning. 

I bilaga, Föreslagna förändringar 2023, finns alla föreslagna förändringar av betydelse. 
I bilagan återfinns även riksnormen för 2023, såsom den beslutats av regeringen och 
föreslagen uppdelning i kostnadsposter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Ändringar i vägledande bestämmelser 2023. 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2023   
 
 
Helena Lennernäs Linus Lindblad 
Avdelningschef för juridik och administration Utredare 



 Tjänsteskrivelse  
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



  Bilaga till Vägledande bestämmelser 
2023    

 

 
 
  

Ändringar i Vägledande bestämmelser 2023 
 

Linus Lindblad 

Utredare 

Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen  
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Ändringar i vägledande bestämmelser till 2023 års version 
 
Utöver nedan redovisade förändringar har belopp kopplade till prisbasbelopp 
samt egenavgifter för läkemedel etc. uppdaterats till 2023 års belopp. 
Riksnorm för 2023 redovisas separat.   
 
Ändringar: 
 
Normer: (sid. 20-23. Vägledande bestämmelser 2023) 

 
2022 års riksnorm 

 
 
2022 års riksnorm (Ökning med 8,6 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ökningen av riksnorm för personliga kostnader har lagts på posten livsmedel. 
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Ny norm för godkänd bostadskostnad (Försäkringskassans beslutsunderlag) 
 

Vägledande norm för bostadskostnad 2022 

1-2 vuxna 5 400 kr/månad 
1-2 vuxna + 1 barn 6 800 kr/månad 
1-2 vuxna + 2 barn 8 550 kr/månad 
 

Vägledande norm för bostadskostnad 2023 

1-2 vuxna 5 650 kr/månad 
1-2 vuxna + 1 barn 7 125 kr/månad 
1-2 vuxna + 2 barn 8 925 kr/månad 
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Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd  
(sid. 17. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Riksnormen får frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre belopp kan 
t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av specialkost, som är 
dyrare än vanlig kost. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga merkostnader, 
se även sid 59. Om sökanden av rörelsehinder eller andra skäl har svårigheter att 
upprätthålla kontakt med andra kan nivån behöva höjas för att täcka extra utgifter 
för telefon och tidningar, om dessa utgifter inte täcks av annat särskilt stöd, t.ex. 
handikapp- ersättning/merkostnadsersättning. 
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad som i 
rättspraxis kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i behov av 
tillfälligt bistånd för att reda upp situationen. 
 
Ny lydelse 

Riksnormen får i enighet med 4 kap 3§ SoL frångås om särskilda skäl föreligger. 
Rätt till ett högre belopp kan t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i 
behov av specialkost. Se rubrik Bistånd till specialkost samt Socialstyrelsens 
handbok för ekonomiskt bistånd s 105 (Särskilda skäl att beräkna kostnader till en 
högre nivå).  
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad som i 
rättspraxis kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i behov av 
tillfälligt bistånd för att reda upp situationen. 
Att beräkna de kostnadsposter som ingår i riksnormen till en lägre nivå kan också 
komma ifråga, i det enskilda fallet, om den sökande inte använder sin riksnorm till 
vad den är avsedd till. Det kan till exempel gälla när en missbrukare uppenbart 
inte använder sitt bistånd till vad det är avsett för (Prop. 1996/97:124;170). 
Om en sänkning av nivån sker så ska den sökande få ett avslagsbeslut med 
besvärshänvisning på den del som sänkningen avser.   
 
 
Traktamente (sid. 26. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 
Traktamenten räknas som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att täcka 
ska verifieras och återstoden avräknas från bruttobehovet. 

 
Ny lydelse 

Traktamenten räknas normalt som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett 
att täcka ska verifieras och återstoden avräknas från bruttobehovet. Ska inte 
medräknas som inkomst om det avser att täcka ungdomens behov av mat som 
ungdomen annars skulle fått i skolan och som inte täcks av riksnormen. 
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Merkostnadsersättning/handikappersättning  
(sid. 29. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Den som har merkostnader för sin funktionsnedsättning kan från och med 
2019-01-01 ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkrings- 
kassan. Ersättningen kan beviljas till vuxna med funktionsnedsättning eller föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning. Den tidigare handikappersättningen var till för 
personer som hade merkostnader eller hjälpbehov på grund av sin 
funktionsnedsättning. Rätten till ersättning baserades på en sammanvägning av 
hjälpbehov och merkostnader. I merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts 
ur eftersom flera insatser kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och 
landstinget. Merkostnadsersättningen är därför en renodlad kostnadsersättning. 
Till skillnad från handikappersättningen kan merkostnadsersättning beviljas på en 
av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader en person har. I 
merkostnadsersättningen finns garanterade nivåer för personer som är blinda eller 
gravt hörselskadade. För mer information se: Försäkringskassan 
Merkostnadsersättning och handikappersättning kommer att löpa parallellt under en 
period framöver. Däremot är det för de allra flesta inte möjligt att ansöka om 
handikappersättning efter 1 januari 2019. 
Uppbär en sökande handikappersättning gäller följande: vad ersättning för 
merkostnad är avsedd att täcka ska beaktas och ej beviljas som post utöver 
riksnormen. Kontakt ska tas med Försäkringskassan för information angående vad 
ersättningen avser att täcka alternativt ta del av det skriftliga beslutet där det 
framgår. Den del av handikappersättningen som inte avser merkostnader ska räknas 
som inkomst vid bedömning av rätt till bistånd. (Dom KR målnr. 1085-15) 
 
Ny lydelse 

Ersättningarna ska räknas med som inkomst, förutom den del som avser 
merkostnader (se Försäkringskassans hemsida om merkostnadsersättning). Det är 
därför viktigt att utreda vilka merkostnader ersättningen avser (begär in beslut från 
Försäkringskassan), då dessa kostnader inte ska täckas av ekonomiskt bistånd. 
 
 
Innehav av bil, motorcykel, moped och övriga motorfordon  
(sid. 30-31. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska eller 
avhjälpa behovet av bistånd. Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över 
2 månader, krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. Värdering kan  göras 
på www.bilpriser.se. Mest korrekt värdering erhålls om registrerings- nummer samt 
ev. tillbehör och tillval till bilen anges. Lägsta angivna pris på 5000 kr bör i 

http://www.bilpriser.se/
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normalfallet användas. Om klienten motsätter sig värderingen får en värdering ske 
av en märkesverkstad. 
Bistånd utgår ej till värdering, men avräknas från försäljningspriset. 
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den eventuella 
ersättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en inkomst. Kontrollera 
även så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, även den ersättningen ska 
medräknas om inkomst. Viktigt att följa upp att bilen tagits bort från 
fordonsregistret. 
Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 
måste ha bilen i sitt arbete, behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga 
sysselsättning, t.ex. därför att tillgång till allmänna kommunikationsmedel inte finns 
med rimlig turtäthet eller inom rimligt avstånd från bostaden eller av medicinska 
eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs. Observera möjligheten att 
erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 
Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd (bidrag från Försäkringskassan för vuxna 
med en funktionsnedsättning) ger med automatik inte den enskilde rätt att behålla 
bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget som berättigade till bilstöd bör 
krävas in då omständigheten som berättigade till stödet kan ha upphört. 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på grund av 
obekväma arbetstider, ska detta styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. I intyget 
ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan ändras. Den omständigheten att någon 
väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats där bil en praktisk nödvändighet medför 
inte generellt att bilinnehavet accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att 
genom bostadsbyte eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett 
bostadsbyte i övrigt skulle få. 
 
Ny lydelse 

Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska eller 
avhjälpa behovet av bistånd. Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över 2 månader, 
krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. Klienten ska ges rådrum att sälja sina 
fordon. 
Om fordonet är högst 10 år gammalt kan en bedömning av värdet göras på www.bilpriser.se. 
Mest korrekt bedömning erhålls om registreringsnummer samt ev. tillbehör och 
tillval till bilen anges. 
För äldre fordon kan en bedömning av värdet ske på blocket.se. Ange modellår +/- 
ett år samt jämförligt miltal för bästa urval. Samråd ska ske med 1:e 
socialsekreterare eller socialsekreterare i mottagningsgruppen. Lägsta pris på 5000 
kr bör i normalfallet användas. Om klienten motsätter sig beloppet får en 
bedömning ske av en märkesverkstad. 
Bistånd utgår till kostnaden och i första hand skickas en faktura till oss.  
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den eventuella 
ersättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en inkomst. Kontrollera 
även så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, även den ersättningen ska 
medräknas om inkomst. Viktigt att följa upp att bilen tagits bort från 
fordonsregistret. 

http://www.bilpriser.se/
http://www.bilpriser.se/
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Om ett fordon som uppges vara skrotat fortfarande är registrerat på den sökande, 
ska inom 30 dagar ett skriftligt intyg uppvisas från Transportstyrelsen om att en 
utredning om skrotning är inledd. Om registreringsbevis saknas och den sökande 
saknar bank-id uppstår en kostnad med f n 150 kr för erhållande av ett nytt 
registreringsbevis, annars är det gratis. 
Bistånd utgår i så fall till kostnaden. 
Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 
måste ha bilen i sitt arbete, 
behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga sysselsättning, t.ex. därför att 
tillgång till allmänna kommunikationsmedel inte finns med rimlig turtäthet eller 
inom rimligt avstånd från bostaden eller 
av medicinska eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs.  
Observera möjligheten att erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 
Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd (bidrag från Försäkringskassan för vuxna 
med en funktionsnedsättning) ger med automatik inte den enskilde rätt att behålla 
bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget som berättigade till bilstöd bör 
krävas in då omständigheten som berättigade till stödet kan ha upphört. 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på grund av 
obekväma arbetstider, ska detta styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. I intyget 
ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan ändras. Den omständigheten att någon 
väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats där bil en praktisk nödvändighet medför 
inte generellt att bilinnehavet accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att 
genom bostadsbyte eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett 
bostadsbyte i övrigt skulle få. 
 
 
Makar och sammanboende (sid. 32. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra och bör under äktenskapet leva 
på samma standard. Samma förhållande gäller vid registrerat partnerskap. 
Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort ge- nom äktenskapsförord. 
Makarnas sammanlagda inkomster ska ligga till grund för biståndsbedömningen. 
Underhållsskyldigheten bör aktualiseras innan rätt till bistånd inträder. 
Någon motsvarighet till äktenskapsbalkens regler om ömsesidig försörj- 
ningsskyldighet finns inte för sammanboende par. I många sammanhang jämställs 
dock personer som bor ihop med gifta. I försörjningsstödssamman- hang bör ogifta 
sammanboende i princip likställas med gifta om det inte av omständigheterna 
framgår att samboendet är av tillfällig art. Behovs- beräkningen sker på samma sätt 
som för makar. 
Det förekommer även andra former av samboende där hushållsgemenskap 
föreligger t.ex. mellan vänner, syskon, förälder med hemmaboende vuxet barn. Om 
det är klarlagt att hushållsgemenskap inte föreligger, ska endast de poster som de 
sammanboende delar på påverkar bidragsberäkningen. 
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Ny lydelse 

Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra. Samma förhållande gäller vid 
registrerat partnerskap. Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort genom 
äktenskapsförord. Makarnas sammanlagda inkomster ska ligga till grund för 
biståndsbedömningen. Underhållsskyldigheten bör aktualiseras innan rätt till 
bistånd inträder.  
Maka/make som bor i annat land är fortfarande försörjningsskyldig gentemot sin 
partner. Underlag från hemlandet i form av kontoutdrag, intyg från myndighet eller 
liknande, ska inhämtas om denna inte kan försörja den sökande. Den sökande kan 
vara i behov av stöd i kontakt med Försäkringskassan för att inte gå miste om andra 
ersättningar.  
Sammanboende par (sambos) likställs enligt praxis med gifta och har en 
försörjningsskyldighet gentemot varandra när de söker ekonomiskt bistånd. Att ena 
partnern folkbokför sig på annan adress, men i realiteten fortfarande är sambo, 
frångår inte försörjningsskyldigheten gentemot varandra.  
 
 
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier  
(sid. 37. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid att 
tillgängliga arbeten ej hunnit tillsättas, dvs. flera månader i förväg. Studiemedel är 
avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och övriga levnads-
omkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN framgår den tidsperiod som 
studiemedlen är avsedda för. 
Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till bistånd ska 
bostadskostnaden beräknas för perioden 11–30 juni och i förekommande fall 
minskas med bostadsbidraget för samma period. Ger studiemedlen ett betydande 
normöverskott ska hänsyn tas till överskottet vid normberäkningen. Beakta även 
möjligheten att beräkna utifrån en lägre norm. Biståndet lämnas mot återkrav enligt 
9 kap. 2 § SoL. 
 
Ny lydelse 

Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid att 
tillgängliga arbeten ej hunnit tillsättas, dvs. flera månader i förväg. Studiemedel är 
avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och övriga 
levnadsomkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN framgår den 
tidsperiod som studiemedlen är avsedda för. Studiemedlen får inte räknas bakåt i 
tiden utan ska täcka behovet för den period studierna är avsedda för. (HFD 
2011:56). 
Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till bistånd ska 
bostadskostnaden beräknas för perioden 11–30 juni och i förekommande fall 
minskas med bostadsbidraget för samma period. 
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Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap (sid. 50. Vägledande 
bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Bistånd bör beviljas ifall ärendet på något sätt rör barn, bistånd bör inte beviljas 
ifall ärendet inte berör barn. Detta gäller både vid första ansökan och vid eventuell 
förlängning av ansökan. Om ärendet berör barn bör bistånd också beviljas till 
avgiften för barnets förälder/vårdnadshavare ifall ansökningarna har samband med 
varandra. 
 
Ny lydelse 

Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till avgiften för ansökan om svenskt 
medborgarskap. Svenskt medborgarskap krävs inte för att arbeta och försörja sig i 
Sverige. 
 
 
Andrahandskontrakt (sid. 55. Vägledande bestämmelser 2023) 
 

Tidigare lydelse 
Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra 
hand ha tillstånd av hyresvärden. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera en 
andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsättning för att 
andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från För- 
säkringskassan prövad. 
Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. Av 
kontrakt eller andra handlingar ska förstahandshyresgästens grundhyra framgå och 
att tillstånd till andrahandsuthyrning lämnats. Enligt en dom i Kr (2021) kan sökande 
som inte uppvisar ett godkänt kontrakt få hyran reducerad.  
Inneboendehyra gäller då. Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom att ha 
ett godkänt andrahandskontrakt ska fiktivt bostadsbidrag medräknas som inkomst. 
Fiktivt preliminärt bostadsbidrag kan räknas ut via Försäkringskassans hemsida. 
Hyreskostnaden kan inte reduceras på grund av tillval (extrautrustning, kabel-TV 
etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som andra- handshyresgästen inte har 
någon bestämmanderätt över. 
Storleken på bostad och bostadskostnaden ska följa riktlinjerna i övrigt. 
 

Ny lydelse 

Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra hand ha 
tillstånd av hyresvärden. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera en 
andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsättning för att 
andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från Försäkringskassan 
prövad. Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. 
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Av kontrakt eller andra handlingar bör förstahandshyresgästens grundhyra framgå 
och att tillstånd till andrahandsuthyrning lämnats. Enligt Socialstyrelsen så ska 
nämnden, i de lägen det saknas godkänt kontrakt, enbart ta ställning till om 
hyresnivån är skälig eller inte. Viktigt att i handläggningen beakta att nämnden inte 
får utreda tredje person, dvs kräva in underlag från annan än den sökande.   
 
Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom att ha ett godkänt 
andrahandskontrakt ska den sökande ges rådrum på fyra månader att ordna med ett 
godkänt andrahandskontrakt eller hitta annan bostad där denne kan få 
bostadsbidrag. Därefter ska fiktivt bostadsbidrag medräknas som inkomst. Fiktivt 
preliminärt bostadsbidrag kan räknas ut via Försäkringskassans hemsida. 
Hyreskostnaden kan inte reduceras på grund av tillval (extrautrustning, kabel-TV 
etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som andrahandshyresgästen inte har 
någon bestämmanderätt över. Storleken på bostad och bostadskostnaden ska följa 
riktlinjerna i övrigt.  

 
Inneliggande vård (sid. 61. Vägledande bestämmelser 2023) 

 

Nytillkommen rubrik 2023 
Del av kostnaden för inneliggande vård avser mat. Då klienten i regel redan 
beviljats bistånd i form av norm för perioden, är del av behovet redan tillgodosett. 
Delavslag ska ges motsvarande redan beviljat bistånd för mat. Matkostnad per dag 
enligt riksnormen beräknas enligt följande: Livsmedelsposten i riksnormen x 
12/365. 
 
 
Möjlighet till delbetalning (sid. 62. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 
Det finns möjlighet att dela upp betalningen av läkemedelskostnaden. I första hand 
ska möjligheten till delbetalning utnyttjas. Har sökande betalningsanmärkningar 
går det i regel inte att få delbetalning. Ytterligare köp inkluderas i delbetalnings-
systemet. Varje vuxen i ett hushåll kan ha delbetalning, för barnen i hushållet räknas 
det gemensamt. Om inköp av läkemedel med delbetalning sker på olika 
apoteksföretag, kan den enskilde få flera fakturor med delbetalning samma månad. 
 

Ny lydelse 
I särskilda fall då den enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara 
kortvarigt och denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör 
möjligheten att delbetala läkemedelskostnaden beaktas.  
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Bidrag till receptförskrivna läkemedel (sid. 63. Vägledande bestämmelser 2023)  
 

Tidigare lydelse 

Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkost- nadsskyddet 
och möjligheten till delbetalning. Biståndet ska täcka den merkostnad som 
delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda läkemedelsinköp d.v.s. innan 
behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses som en godtagbar utgift. 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. 
receptspecifikation samt kassakvitto. 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, t ex 
pga allergi eller kraftiga biverkningar, och behov föreligger av ett 
ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är det sjukvårdens 
ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 
omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter särskild 
prövning. En förutsättning är att en läkarbedömning styrker behovet. 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- eller 
potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan 
den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte meningen att socialnämnden 
ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel utan vara mycket restriktiv med att ge 
bistånd till läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan 
socialnämnden göra en annan bedömning, till exempel efter samråd med en 
läkarkonsult. Tänk på att läkare har möjlighet att ansöka om att få vissa läkemedel 
att omfattas av högkostnadsskyddet 
 

Ny lydelse 

Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkostnadsskyddet 
och möjligheten till delbetalning. Överväg i första hand möjligheten till 
delbetalning vid kortvarigt biståndsbehov. Biståndet ska täcka den merkostnad som 
delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda läkemedelsinköp d.v.s. innan 
behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses som en godtagbar utgift. 
 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. 
receptspecifikation samt kassakvitto. 
 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, t ex 
pga allergi eller kraftiga biverkningar, och behov föreligger av ett 
ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är det sjukvårdens 
ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 
omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter särskild 
prövning. En förutsättning är att en läkarbedömning styrker behovet. 
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Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- eller 
potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan 
den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte meningen att socialnämnden 
ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel utan vara mycket restriktiv med att ge 
bistånd till läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan 
socialnämnden göra en annan bedömning, till exempel efter samråd med en 
läkarkonsult. Tänk på att läkare har möjlighet att ansöka om att få vissa läkemedel 
att omfattas av högkostnadsskyddet 
 
 
Frisktandvård (sid. 65. Vägledande bestämmelser 2023) 

 
Nytillkommen rubrik 2023 

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till Frisktandvård då detta avser en försäkring som 
ej bedöms nödvändig för att uppnå en skälig levnadsnivå.   
 
 
Hemutrustning, husgeråd m.m. (sid. 66-67. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Bistånd till hemutrustning kan utgå på tre olika nivåer: 1. Grundutrustning, 
2. Förnyelse på grund av slitage och 3. Fullständig hemutrustning. Bistånd till 
hemutrustning ska bedömas restriktivt. För att utröna behovet bör hembesök göras. 
För flyktingar gäller särskilda bestämmelser för lån till hemutrustning, se nedan. 
Flyktingar som har möjlighet att få komplettering av hemutrustningslån genom CSN 
är ej berättigade till möbler och annan hemutrustning. 

 
Det är det individuella behovet som ska avgöra bidragets storlek. Om det redan finns 
viss hemutrustning eller om sådan kan anskaffas på annat sätt än genom bistånd, ska 
detta vägas in. Andra faktorer som har betydelse vid bedömningen är sökandens 
ålder och framtida försörjningsmöjligheter. 
 
Ungdomar som flyttar hemifrån är i normalfallet inte berättigade till bistånd utan 
förutsätts planera sin flyttning. Enligt Regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 
180) är det rimligt att en ung biståndssökande får godta en betydligt enklare standard 
på hemutrustning än vad som annars är fallet. Hänsyn bör tas till 
att unga biståndsökande i regel har goda möjligheter att skaffa hemut- rustning som 
är begagnad eller som av annan anledning har ett lågt pris. För studerande ungdomar 
får det anses skäligt med boende i basutrustat student- rum eller inackorderingsrum. 
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Ny lydelse 

Vad som ingår i en nödvändig/skälig hemutrustning måste bedömas från fall till fall 
och ska utgå från vad låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Andra 
faktorer som har betydelse vid bedömningen är sökandens ålder och framtida 
försörjningsmöjligheter, samt om biståndsbehovet är kortvarigt eller långvarigt. Det 
finns ingen generell rätt för den som har en begränsad ekonomi att få ekonomiskt 
bistånd till utrustning av bostaden. 
Den enskildes behov av hemutrustning kan i vissa fall tillgodoses på annat sätt än 
genom ekonomiskt bistånd. Finns sådana möjligheter ska dessa i första hand 
användas, t.ex. via det sociala nätverket. Finns inte dessa möjligheter ska 
möjligheten att införskaffa begagnad hemutrustning alltid beaktas. Madrasser, 
soffor och liknande möbler som kan innehålla skadedjur eller på annat sätt vara 
osanitära är skäligt att införskaffa i nyskick. För mer information om 
hemutrustning, läs ”Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten” 
(Socialstyrelsen 2021). 
Särskilda grupper 

För unga vuxna som flyttar hemifrån till sitt första egna boende så är det rimligt att 
godta en betydligt enklare standard beträffande hemutrustning än vad som annars 
är fallet (Socialstyrelsen, 2021, s.128 & RÅ 1995 ref. 180). Bistånd till unga vuxna 
under 25 år prövas individuellt och 10 % av prisbasbeloppet  
(5 250 kan tjäna som riktlinje. Belopp överstigande detta bör samrådas med 1:e. 
Vid akuta situationer, t.ex. vid våldsutsatthet ska en mer generös bedömning göras, 
men med fokus på att lösa det akuta behovet. Se våra riktlinjer för vidare 
information, samt socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd avsnitt 6.4.3 
”Behov av ekonomiskt bistånd vid utsatthet för våld”. 
Har behovet av hemutrustning uppstått i samband med flytt från annan kommun där 
hushållet uppburit ekonomiskt bistånd, så ska behovet av hemutrustning tillgodoses 
av den tidigare kommunen. Klienten ska hänvisas att kontakta sin tidigare kommun 
och ansöka om hemutrustning där. Vi kan vid behov vara behjälpliga med 
hembesök om detta behövs för den andra kommunens utredning.  
Handläggning av ansökan om hemutrustning 

Vid ansökan om hemutrustning ska en individuell bedömning göras. Ansökan ska 
journalföras i separat journalanteckning. Tänk på att det i journalanteckning och 
beslut ska framgå vad för hemutrustning som klienten beviljats bistånd till.  
Klienten får själv inkomma med lista på hemutrustning som den har behov av, samt 
det pris som den har hittat varan för. I Lifecare finns ett arbetsdokument över priser 
för hemutrustning som kan ge vägledning i bedömningen. 
Hembesök ska i regel alltid göras för att utreda behovet, om det inte bedöms 
obehövligt utifrån den aktuella situationen. Söker klienten bistånd till trasiga eller 
utslitna möbler bör detta kunna påvisas vid hembesöket. Stäm annars av med 1:e. 
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Legitimation (sid. 70. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort. Id-kortet kostar 400 kronor inklusive 
foto och avgiften betalas vid ansökningstillfället. Giltigt id-kort anses ingå i skälig 
levnadsnivå för vuxna personer. I enstaka fall har Migrationsverket ej hunnit 
leverera uppehållskort till sökande vid ankomst till Sverige. Då kan bistånd utgå till 
resa med kollektivtrafik till Migrationsverket för att få detta utfärdat. 
 
Ny lydelse 

Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort som gäller inom EU- och alla 
Schengen-länder. (f n 100 kr). Skatteverket utfärdar också id-kort som bara gäller 
inom Sverige. (f n 400 kr).  Giltigt id-kort anses ingå i skälig levnadsnivå för vuxna 
personer. I enstaka fall har Migrationsverket ej hunnit leverera uppehållskort till 
sökande vid ankomst till Sverige. Då kan bistånd utgå till resa med kollektivtrafik 
till Migrationsverket för att få detta utfärdat. Uppehållskortet är gratis. 
 
 
Lokala resor (sid. 70. Vägledande bestämmelser 2023) 
 
Tidigare lydelse 

Ansökningar till arbetsresor/sysselsättning behandlas generöst. 
Bistånd till lokala resor med allmänna kommunikationer kan beviljas om särskilda 
skäl föreligger. Det kan t.ex. gälla personer som har gångsvårigheter men inte är 
berättigade till färdtjänst, personer som behöver särskild stimulans för att ta del av 
samhällsservice eller hålla kontakt med det närmaste nätverket, barns resor till 
fritidsaktiviteter etc. I varje enskilt fall prövas behovet av typ av kort 
(kontoladdning, periodkort, etc.). 
 
För aktuell prisuppgift se www.vasttrafik.se. 
 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och från 
skolan beviljas normalt sett inte, hänvisning ska göras till Barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Ny lydelse 

Ansökningar till arbetsresor och till regelbunden sysselsättning behandlas generöst. 
Försörjningsstöd till arbetsresor godkänns med billigaste färdsättet (vanligtvis 
kollektivtrafik) om gångavståndet mellan bostad och en sysselsättning är 4 km eller 
mer. För personer som har barn i barnomsorgen, lider av sjukdom eller har andra 

http://www.vasttrafik.se/
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fysiska/psykiska nedsättningar kan avsteg göras från avståndsgränsen. Samråd i 
dessa fall med grupp eller 1:e. 
 
För personer som uppfyller ovanstående kriterier men enbart har behov av enstaka 
resor per månad, så godkänns en schablon motsvarande 5 enkelbiljetter via 
kollektivtrafiken per månad. Enkelbiljett gäller 90 minuter från det den köps eller 
aktiveras. Vid resa över flera zoner räcker den 180 minuter. Behovet ska därför 
täcka resa både tur och retur. Det är upp till den sökande att planera sina resor och 
disponera det beviljade biståndet. Sjukresor mm hanteras separat. 
För aktuell prisuppgift se www.vasttrafik.se. 
 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och från 
skolan beviljas normalt sett inte, hänvisning ska göras till Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
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Ogiltig frånvaro   25,39 ff. 
Omvårdnadsbidrag   29 
 
P 
Papperslösa    48 ff. 
Pensionärer    42 
Permission för barn och   45 
Ungdomar    40 ff. 58 
Praktik     35 ff. 
Preventivmedel    63 
Privata skulder    79 
 
R 
Realiserbara tillgångar   30 
Reparation av hyreslägenhet  74 
Resor     70 ff. 
Riksnorm    16,20,50  
Router     73 
Rätten till bistånd   14 
Rättspsykiatrisk vård   43 
 
S 
Sammanboende   32  
Sanering/städkostnad   71 
Semester    17 
SFI, svenska för invandrare45  39 
Sjukersättning    42 
Sjukresor    62 
Sjukvårdande behandling  61 
Skadestånd     29 
Skattejämkning    25 
Skatteåterbäring   24 
Skulder     77 ff. 
Skuld bankkonto/kontokort  78 
Skuldsanering    77 
Socialförsäkringsförmåner  25 
Specialkost    50 
Spädbarnsutrustning   68 
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Stamrenovering   53 
Studentmössa    70 
Studerande    37 ff. 
Studiebidrag, extra tillägg  37 
Studielitteratur    74 
Studiemedel    37 
Studier, rehabiliterande syfte  37 
Svenskt medborgarskap, avgift  50 
Särskola    38,42 
 
T 
Tandvård    63 ff. 
Telefon – dator    73 
Tillfällig föräldrapenning  28 
Tillgångar    24,30 
Tillval, bostad    54 ff. 
Traktamente    26 
TV     67 
 
U 
Umgängesbarn, norm   18,22 
Umgängeskostnader   32  
Umgängesresor   71 
Underhållsskuld   79 
Ungdomar    40,58 

Uppvärmningskostnad   55 
Uppehållskort    70 
Utbetalningsperiod   18 
Utbetalningssätt   18 
Utlandsvistelse    49 
Utländska medborgare   45 
 
V 
Vattenavgift    58 
Vitvaror    68 
Vuxenutbildning   40 
Vårdavgift, sjukhus   61 
Vårdbidrag, FK    29 
Våldsutsatta    33 
Växelvis boende   32 
 
Å 
Återkrav    80 ff. 
 
Ä 
Äldreförsörjningsstöd   42  
 
Ö 
Överskjutande inkomst   25 
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Inledning 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgår från socialtjänstlagens (SoL) bestämmelser och 
tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, handbok och meddelandeblad samt rättspraxis. 
 
I Uddevalla författningssamling, Reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen är verk-
samhetsansvarig för vad som i lag sägs om socialnämnd rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, döds-
boanmälan och akut hemlöshet. Detta innebär att i de avsnitt i Vägledande bestämmelser som det hänvisas 
till nämnd eller socialnämnd avses kommunstyrelsen. 
 

Delegation 
Vägledande bestämmelser är ett komplement till kommunstyrelsens delegationsordning som finns på in-
blicken (Regler och instruktioner/Ärendehantering/ Delegationsordning). Även vägledande bestämmelser 
innehåller delegationer. 
 
Anmälan av delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa bestämmelser ska ske enligt de anvisningar 
som finns i delegationsordningen. 
 
Ärenden av principiell beskaffenhet ska underställas kommunstyrelsen även om kostnaden ligger inom 
ramen för delegationen. 
 

Rätten till bistånd 

1 kap. 2 § SoL Barnperspektivet 
”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses 
varje människa under 18 år.” 
 
Barnets situation ska uppmärksammas vid beslut om ekonomiskt bistånd. Vid beslut som har allvarliga 
konsekvenser för barn t.ex. bostadsbyte och avstängning av el är det särskilt viktigt att dokumentera vilka 
överväganden som gjorts utifrån barnperspektivet och hur detta påverkat bedömningen av ärendet. 

4 kap. 1 § SoL Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om 
han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 
till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekono-
miska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” 
Försörjningsstödet är avsett att vara ett yttersta skyddsnät för personer med tillfälliga ekonomiska bekym-
mer. Det är endast den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 
som har rätt till bistånd för sin försörjning. I lagtexten markeras den enskildes eget ansvar att efter förmåga  
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bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. Denna skyldighet gäller i första 
hand heltidsarbete. I skyldigheten att arbeta ingår också att delta i arbetsmarknadspolitiska och arbetsreha-
biliterande åtgärder. För invandrare gäller även krav på deltagande i SFI-undervisning och särskilda åtgär-
der för målgruppen. Varje person ska bemötas och bedömas utifrån sina förutsättningar. 
 
Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står till buds för att försörja sig själv. Det 
innebär t.ex. att söka de generella förmåner och ersättningar som kan utgå. Banktillgodohavanden och 
andra lätt realiserbara tillgångar bör som regel även tas i anspråk innan rätt till försörjningsstöd inträder. 
 
Vid behovsprövningen beaktas den samlade ekonomiska förmågan hos dem som lever i en hushållsgemen-
skap. Man kan inte begära att den enskilde när det gäller ekonomiskt bistånd ska vända sig till andra när-
stående än dem i det egna hushållet, innan rätt till bistånd inträder. Gällande barns tillgångar se sid. 26. 
 
Det bistånd som lämnas ska vara av en sådan omfattning att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå 
och får möjlighet att leva ett självständigt liv. 
 

Bistånd till livsföring i övrigt 
Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkar-
vård, tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, m.m. 

4 kap. 2 § SoL Bistånd utöver skälig levnadsnivå 
”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.” 
 
Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge bistånd i andra fall än vad som 
omfattas av 4 kap. 1 §. Nämnden får således bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Den enskildes an-
sökan om bistånd ska däremot alltid prövas med stöd av bestämmelserna om rätten till bistånd enligt 4 kap. 
1 § SoL. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL är ej överklagningsbara med förvaltningsbesvär. 
 
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan återkrävas. Detta förutsätter att det av 
beslutet framgår att biståndet beviljats med villkor om återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och de 
omständigheter som återbetalningsskyldigheten grundas på ska framgå av beslutet. 

4 kap. 3 § SoL Försörjningsstöd 
”Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon 
och TV-avgift, 
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshets-
kassa. 
 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas 
enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 
hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock be-
räkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en 
lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.” 
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Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § Socialtjänstförordningen. Kommunen tillämpar riksnormen. 

Punkt 1 - Riksnormen 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 
och de gemensamma hushållskostnaderna. 
 
De personliga kostnaderna för barn och ungdomar 0–20 år är uppdelade i åtta åldersgrupper. Ålderskate-
gorin 19–20 år avser grundskole- och gymnasiestuderande ungdomar som föräldrarna har underhållsskyl-
dighet för. För vuxna, ej studerande, från 19 år är posten för personliga kostnader uppdelad på ensamstå-
ende och samboende. Riksnormen tar hänsyn till om barn under 7 år har tillgång till fri lunch fem dagar 
per vecka inom t.ex. förskolan och skolan. Alla skolbarn förutsätts ha fri lunch. Det gäller även gymnasie-
skolan. Normen är densamma oavsett om det är skoltid eller ej. Den anses täcka lunch i hemmet under 
skollov och normal övrig frånvaro. 
 
För samboende gäller ett särskilt normbelopp. Med samboende avses makar, registrerade partner samt så-
dana sambor som avses i Sambolagen. För en vuxen person - inklusive vuxna barn som bor kvar hemma - 
som inte kan betraktas som samboende men som ingår i en hushållsgemenskap med flera personer, beräk-
nas normen som personliga kostnader för ensamstående samt dennes andel av hela hushållets gemensamma 
kostnader. 
 
De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antal medlemmar i hushållet och anges för hushåll på upp 
till sju personer. Kostnadsökningen för hushåll med fler än sju personer beräknas vara lika stor per person 
som skillnaden mellan kostnaden för ett hushåll med sju personer jämfört med ett hushåll med sex personer. 
Med hushållsgemenskap avses att två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad och har ge-
mensam ekonomi i sådan utsträckning att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar utnyttjas. För tillämp-
ningen av normen i denna del behöver det inte vara fråga om att hushållsmedlemmarna har ekonomiskt 
ansvar för varandra (jfr avsnitt 2, Bistånd till olika grupper). Inneboende har normalt inte hushållsgemen-
skap med bostadsinnehavaren. 
 

Personliga kostnader 
Livsmedel: Hemlagad, näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Vissa halvfabrikat ingår, allt matbröd 
köps. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med hänsyn till att det oftast är dyrare med små 
förpackningar. 
 
Riksnormen ger möjlighet att differentiera utbetalningarna för barn under 7 år beroende på om barnet har 
fri lunch utanför hemmet, t.ex. i barnomsorgen, fem dagar i veckan eller äter alla mål hemma. Den lägre 
normen används inte när barnet är frånvarande på grund av lov, sjukdom eller liknande och äter hemma. 
Avdrag får inte göras slentrianmässigt utan hänsyn ska tas till varje individs unika situation. Avdrag bör 
t.ex. inte göras när det gäller barn som av religiösa, medicinska eller andra speciella skäl inte har möjlighet 
att utnyttja de fria måltider som skolan och barnomsorgen erbjuder. För barn som vistas maximalt 15 tim-
mar per vecka inom barnomsorgen tillämpas den högre normen för åldersgruppen (alla mål lagas hemma). 
 
Kläder och skor: Täcker det vardagliga klädbehovet för hela året. Även kostnader för kemtvätt, skorepa-
rationer och en del tillbehör som väska, klocka och paraply ingår, se även sid. 69 
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Lek och fritid: Aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Det gäller både inomhus- och  
utomhusaktiviteter, viss motion och kulturaktiviteter. För äldre barn gäller t.ex. kostnader för att gå på bio, 
lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, 
pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel inklusive cykelhjälm, skidutrustning för längd-
åkning och skridskor. För de barn som saknar cykel tillämpas ett generöst förhållningssätt vid ansökan. För 
yngre barn räknar man med att cykel och skridskor köps begagnade. Kostnader för semester och dyrare 
hobbys ingår inte. 
 
Hälsa och hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen som tvål, tandkräm, hårvård, blöjor, mens-
skydd m.m. Kostnad för preventivmedel ingår inte, men omfattas av högkostnadsskyddet. 
 
Barn- och ungdomsförsäkring: Posten avser sjukdomsförsäkring för alla ålderskategorier från 0 år t.o.m. 
20 år (19–20 år = grundskole- eller gymnasiestuderande). Information om kommunens olycks-
fallsförsäkring för förskolebarn och skolelever finns på: https://www.uddevalla.se/utbildning-och-bar-
nomsorg/forsakringar/olycksfallsforsakring.html 

Gemensamma hushållskostnader 
Förbrukningsvaror: Kostnader för rengöring, vård och skötsel av bostaden samt klädvård t.ex. diskmedel, 
tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. 
 
Dagstidning, telefon, m.m. En ettårs prenumeration på daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgift för 
fast och mobil telefon, samt brevpapper, kort och frimärken. 

Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd  
Riksnormen får i enighet med 4 kap 3§ SoL frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre be-
lopp kan t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av specialkost. Se rubrik Bistånd till 
specialkost samt Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd s 105 (Särskilda skäl att beräkna 
kostnader till en högre nivå).  
 
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad som i rättspraxis kallas akut 
nödsituation eller akut nödläge och endast är i behov av tillfälligt bistånd för att reda upp situationen. 

Att beräkna de kostnadsposter som ingår i riksnormen till en lägre nivå kan också komma ifråga, i det 
enskilda fallet, om den sökande inte använder sin riksnorm till vad den är avsedd till. Det kan till exem-
pel gälla när en missbrukare uppenbart inte använder sitt bistånd till vad det är avsett för (Prop. 
1996/97:124;170). 

Om en sänkning av nivån sker så ska den sökande få ett avslagsbeslut med besvärshänvisning på den del 
som sänkningen avser.   

Punkt 2 – Övrigt försörjningsstöd 
Under punkt 2 anges de poster som ingår i begreppet övrigt försörjningsstöd. Posterna har inte schabloni-
serats på grund av stora lokala och individuella skillnader, vilket innebär att försörjningsstöd beviljas efter 
en individuell skälighetsbedömning. Utgångspunkten bör vara vad en låginkomsttagare normalt har möj-
lighet att kosta på sig. 

 

https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/forsakringar/olycksfallsforsakring.html
https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/forsakringar/olycksfallsforsakring.html
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Matnorm 
Matnorm, med skäliga tilläggsbelopp, ska tillämpas vid tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd av akut 
karaktär och för personer som inte har förmåga att sköta sin ekonomi. Det kan t.ex. gälla sökande som på 
grund av missbruk eller överkonsumtion inte klarar att hantera riksnormen. Matnorm bör i tillämpliga fall 
kombineras med erbjudanden om andra former av bistånd som budgetrådgivning och rehabiliterande insat-
ser. Matnormen motsvaras av de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, hälsa och hygien samt för-
brukningsvaror. 

Norm för umgängesbarn 
Normen för umgängesbarn omfattar de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, lek och fritid, hälsa 
och hygien samt förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll med 2 och 3 personer och 
gäller barn upp till 18 år. 

4 kap. 4 § SoL Villkor om deltagande i kompetenshöjande verksamhet 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämp-
lig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den 
enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas 
med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 
 

4 kap. 5 § Nedsättning av försörjningsstöd 
”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksam-
het som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han 
eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.” 
 
Godtagbara skäl för att inte vilja delta kan t.ex. vara att den föreslagna verksamheten är olämplig med 
hänsyn till den enskildes personliga förutsättningar. Det bör dock höra till undantagen att sådan invändning 
behöver godtas eftersom praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten ska ingå som ett led i en 
längre syftande plan som den enskilde förutsätts medverka till. Godtagbara skäl för att utebli från verk-
samheten kan t.ex. vara sjukdom hos den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök hos arbets-
förmedling eller studievägledare etc. 
 
Om skälen inte kan accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas ned. Endast i undantagsfall bör 
försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. drabba personer som upprepade gånger uteblir och inte bättrar 
sig trots upprepade samtal och andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens yttersta ansvar. 
 
Av 16 kap. 3 § första stycket SoL, framgår att ett beslut om vägran eller nedsättning av fortsatt försörj-
ningsstöd enligt 4 kap. 5 § kan överklagas. 

Utbetalningsperiod och utbetalningssätt 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd ska betalas ut månadsvis, direkt till den enskildes bankkonto i första 
hand. Bistånd till avgift för innehav av bankkort och internetbank medräknas som en godtagbar utgift då  



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 19 av 83 
 

internetbank är en förutsättning för att skaffa bank-ID. Bank-ID krävs för att bl a kunna göra en e-ansökan 
om försörjningsstöd. En årsavgift på 250 kronor avseende bankkort alternativt 450 kronor för både bank-
kort och internetbank kan tjäna som riktlinje. 
 
Då ansökan avser en annan period än kalendermånad bör försörjningsstödet beräknas från och med tidsbe-
ställningsdagen eller från och med den dag som preciserats i ansökan i de fall den infaller efter tidsbeställ-
ningen. 
 
I vissa fall kan det finnas skäl att göra undantag. Det kan gälla vid utbetalning av bidrag till hyresskuld, 
begravningskostnad och vid inköp av hemutrustning etc., som andra lösningar kan prövas. I första hand 
gäller detta personer som visat oförmåga att handskas med pengar. Rekvisitioner bör endast användas i 
undantagsfall när mycket speciella omständigheter föreligger. Om den enskilde inte lämnar sitt medgi-
vande till förfarandet, föreligger besvärsrätt och besvärshänvisning ska lämnas. 
 
I mycket speciella fall finns möjlighet att använda kontantkort, t ex vid: 

- Nyanlända utan fullständigt personnummer 
- VIN-ärenden. (våld i nära relation) 
- Försenad utbetalning av försörjningsstödet pga. fel vid handläggning el. dyl. 
- Akut situation avseende okända ärenden. 
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Normer 

Riksnormen 2023 

Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. 
 
Matnormen omfattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror. 
 
Normen för umgängesbarn omfattar posterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien för respektive barn 
samt posten förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll med två och tre personer. 
 
Fickpengar vid institutionsvård är 50 % av basbeloppet delat med 12, (2 188 kr 2023). Se även sid 43. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen 
Personliga kostnader, budgetposternas storlek i kronor fr.o.m. 1 januari 2023 
 

 
 
Barn och ungdomar i 7–20 år förutsätts ha fri skollunch. 
 
 
 

Ålder Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Ensamstående 
vuxen

Sammanboende 
vuxen

Livsmedel 
ej lunch 1 070 kr 1 150 kr 1 200 kr 1 330 kr
Livsmedel 
barn i
skolåldern 1 880 kr 2 175 kr 2 555 kr 2 565 kr
Livsmedel 
alla mål
lagas 
hemma 1 220 kr 1 370 kr 1 400 kr 1 620 kr 2 235 kr 3 760 kr
Kläder/sko
r 425 kr 535 kr 555 kr 565 kr 665 kr 700 kr 740 kr 750 kr 560 kr 1 110 kr
Fritid/lek 140 kr 230 kr 250 kr 360 kr 650 kr 750 kr 770 kr 790 kr 420 kr 830 kr
Hygien 575 kr 505 kr 145 kr 95 kr 125 kr 205 kr 265 kr 265 kr 275 kr 600 kr
Barn- och 
ungdoms-
försäkring 60 kr 60 kr 60 kr 60 kr 60 kr 60 kr 60 kr 60 kr
Fri lunch 5 2 270 kr 2 480 kr 2 210 kr 2 410 kr
Barn i skolålder 3 380 kr 3 890 kr 4 390 kr 4 430 kr
Alla mål 
lagas 
hemma 2 420 kr 2 700 kr 2 410 kr 2 700 kr 3 490 kr 6 300 kr

 Prisbasbelopp 2023 (52.500 kr) 
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Gemensamma hushållskostnader 

 

 
 
 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus 
summan av de gemensamma hushållskostnaderna. För personer som inte är att anse som samboende men ingår i 
hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvo-
ten av gemensamma kostnader för hushållet och 
antalet medlemmar i hushållet. Tänk på att kompensera/reducera gemensamma hushållskostnader vid växelvis 
boende. 
 

Riksnormen – olika bidragsperioder 

Summa personliga kostnader – fri lunch  
 
 
 
 
 

 
 
Summa personliga kostnader – barn 0–6 år intar alla måltider i hemmet och barn och  
ungdomar 7-18 år har fri skollunch 

  
 
Summa gemensamma kostnader 

 
 
 

 

 

 

 

 

Antal medlemmar 
i hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers

För varje ytter-
ligare person

Förbrukningsvaror 270 kr 310 kr 450 kr 510 kr 590 kr 690 kr 720 kr 35 kr
Dagstidning,
telefon, mm. 860 kr 940 kr 1 130 kr 1 280 kr 1 470 kr 1 640 kr 1 790 kr 150 kr
SUMMA 1 130 kr 1 250 kr 1 580 kr 1 790 kr 2 060 kr 2 330 kr 2 510 kr 185 kr

Antal medlemmar i
hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers

För varje ytter-
ligare person

1 månad 1 130 kr 1 250 kr 1 580 kr 1 790 kr 2 060 kr 2 330 kr 2 510 kr 185 kr
1/2 månad 565 kr 625 kr 790 kr 895 kr 1 030 kr 1 165 kr 1 255 kr 93 kr
7 dagar 259 kr 287 kr 364 kr 413 kr 476 kr 539 kr 581 kr 42 kr
1 dag 37 kr 41 kr 52 kr 59 kr 68 kr 77 kr 83 kr 6 kr
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Matnorm – innefattar posterna livsmedel, hälsa och hygien samt förbrukningsvaror 

 
Matnorm - olika bidragsperioder 

 

Förbrukningsvaror - olika bidragsperioder 

 

 

 
Norm för umgängesbarn - belopp per dag 

 
 

 

 

 

 

Ålder under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Ensamstående 
vuxen

Sammanboende 
vuxen

Personliga kostnader
Livsmedel
ej lunch 5 1 070 kr 1 150 kr 1 200 kr 1 330 kr
Alla mål lag  1 220 kr 1 370 kr 1 400 kr 1 620 kr 2 235 kr 3 760 kr
Barn i skolåldern 1 880 kr 2 175 kr 2 555 kr 2 565 kr
Hälsa och h 575 kr 505 kr 145 kr 95 kr 125 kr 205 kr 265 kr 265 kr 275 kr 600 kr
Summa 
personliga 
Utan lunch
5 1 645 kr 1 655 kr 1 345 kr 1 425 kr
Med lunch 1 795 kr 1 875 kr 1 545 kr 1 715 kr 2 510 kr 4 360 kr
Barn i skolåldern 2005 2380 2820 2830

Ålder under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år
Livsmedel, fri lunch
Barn i skolåldern
Livsmedel, 
hemlagad lunch
Fritid/lek
Hygien
Förbrukningsvaror *
Summa poster
fri lunch 92 kr 108 kr 123 kr
Summa poster
hemlagad lunch 68 kr 74 kr 64 kr 73 kr

Ålder under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Ensamstående 
vuxen

Sammanboende 
vuxen

Personliga kostnader
Livsmedel
ej lunch 5 1 070 kr 1 150 kr 1 200 kr 1 330 kr
Alla mål lag  1 220 kr 1 370 kr 1 400 kr 1 620 kr 2 235 kr 3 760 kr
Barn i skolåldern 1 880 kr 2 175 kr 2 555 kr 2 565 kr
Hälsa och h 575 kr 505 kr 145 kr 95 kr 125 kr 205 kr 265 kr 265 kr 275 kr 600 kr
Summa 
personliga 
Utan lunch
5 1 645 kr 1 655 kr 1 345 kr 1 425 kr
Med lunch 1 795 kr 1 875 kr 1 545 kr 1 715 kr 2 510 kr 4 360 kr
Barn i skolåldern 2005 2380 2820 2830
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Norm för fickpengar vid institutionsvård 2023 

 

 

 
Normer för bostadskostnad 2023 (Försäkringskassan) 

 

 

 

 

  

Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnadsom-
kostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkost-
nader, sjukvårdskostnader, läkemedel, tandvård, resor etc. 
Omfattande tandvårdskostnader prövas särskilt. 
 

Inneboendehyra
1 094 kr
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Fastställande av biståndsbehov 

Rätten till bistånd ska alltid prövas individuellt. Det kan finnas skäl att vid en helhetsbedömning såväl över- 
som underskrida antagna normer. 
 
Vid beräkning av biståndet läggs normbeloppen för de familjemedlemmar som ingår i hushållet samman 
med ev. tilläggsbelopp. Därefter dras familjens sammanlagda inkomster från summan varefter nettobeho-
vet täcks genom bistånd. Förfarandet förutsätter att det föreligger underhållsskyldighet mellan hushålls-
medlemmarna. Barn har t.ex. inte försörjningsskyldighet gentemot föräldrar (se Föräldrabalken) och inte 
heller syskon har försörjningsskyldighet gentemot varandra. 
 
I normalfallet avräknas de inkomster som utbetalats under kalendermånaden närmast före ansökningsmå-
naden. Vid nya ansökningar tas i normalfallet hänsyn till ansökningsmånaden samt två månader tillbaka. 

Bedömnings- och beräkningsunderlag 
Det krävs ett visst besluts- och beräkningsunderlag för att kunna avgöra om sökanden har rätt till bistånd 
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Om sökanden på handläggarens begäran inte kommer in med de uppgifter 
som behövs eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör ansökan vanligtvis kunna 
avslås. 

Inkomster och tillgångar 

Inkomster 
Alla skattepliktiga ersättningar liksom de flesta även icke skattepliktiga socialförsäkringsförmåner räknas 
som inkomst. Det är nettoinkomsten dvs. inkomsten efter avdrag för preliminär skatt som ligger till grund 
för beräkningen. Exempel på inkomster och ersättningar som räknas är: 
- arbetsinkomst 
- a-kassa/ALFA-kassa 
- aktivitetsstöd 
- sjukpenning, rehabiliterings-, aktivitets- och sjukersättning, vårdbidrag/omvårdnadsbidrag 
- föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning 
- pensionsförmåner och livränta 
- etableringsersättning 
- studiestöd, (dock ej extra tillägg) 
- äldreförsörjningsstöd 
- barnbidrag inkl. flerbarnstillägg 
- underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd till barn 
- handikappersättning (ej merkostnad) /merkostnadsersättning 
- bostadsbidrag, bostadstillägg, och boendetillägg 
- bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 
- familjehemsersättning (arvodesdel) 
- inkomst av kapital, fondmedel 
- hyresinkomst 
- traktamente 
- skatteåterbäring, erhålls från och med april månad 
- insättning på bankkonto, även swishinsättning 
- arv 



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 25 av 83 
 

- vinst 
- skadestånd 
Extra tillägg till studiebidrag räknas inte som inkomst och reducerar inte biståndet, däremot är den del av 
vårdbidraget/omvårdnadsbidraget som avser merarbete en skattepliktig inkomst som reducerar biståndet. 

Skattejämkning 
I de fall då sökande blir biståndsberättigad på grund av t ex höga kostnader för arbetsresor, eller annat som 
berättigar till sänkt skatt, ska den sökande hänvisas att söka skattejämkning hos Skatteverket. 

Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar 
Sökanden ska informeras om samhällets olika förmåner, stöd och ersättningar som han själv och ev. övriga 
medlemmar i hushållet kan ha rätt till men inte ansökt om. Generella förmåner och ersättningar måste ut-
nyttjas innan bistånd kan komma i fråga. Sökanden kan inte avstå från underhållsstöd, bostadsbidrag, för-
äldrapenning etc. och istället hävda rätt till bistånd. Var uppmärksam på att ersättningar är rimliga i förhål-
lande till sökandes situation. En sänkning av inkomsten eller utökat barnantal kan i vissa fall medföra att 
bostadsbidraget höjs. 

Nedsättning av kommunala avgifter m.m. 
Innan rätten till försörjningsstöd avgörs bör man, i förekommande fall, klarlägga om t.ex. förbehållsbelopp 
via kronofogden vid utmätning eller avgifter för sociala tjänster, barnomsorg etc. är korrekta i förhållande till 
sökandens ekonomiska förhållanden. Finns det förutsättningar att höja förbehållsbeloppet eller 
sänka avgifterna, bör sökanden hänvisas till att begära detta. I avvaktan på att en korrigering görs bör den 
sökande få försörjningsstöd. Vid dubbelhyra i samband med flyttning till särskilt boende kan sektionschef 
vid Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen och funktionshinder bevilja ekonomiskt bi-
stånd under max tre månader. 

Avdrag vid ogiltig frånvaro 
Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till bistånd vid frånvaro pga. sjuk-
dom ska samma regler som gäller på arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna 
på SFI, jobbcentrum, i arbetsmarknadsåtgärd, vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas 
personliga kostnader samt hyran, som sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. 
 
 
Överskjutande inkomst från tidigare månad 
 
Nybesök 
Det är den bidragssökandes situation vid ansökningstillfället och under den tid som hjälpen avser, som ska 
ligga till grund för behovsprövningen vid nyansökan, dvs. ansökan om bistånd från någon som inte tidigare 
uppburit bistånd. Har den sökande haft kännedom om bidragsnivån och hur tillgångar och tidigare inkoms-
ter påverkar rätten till bistånd ska detta beaktas vid biståndsprövningen. 
 
Om den sökande ej känt till bidragsnivån och hur tillgångar påverkar rätten till bistånd, men senaste peri-
oden före ansökningstillfället haft inkomster till sin försörjning med ett betydande normöverskott och haft 
kännedom om att inga mer inkomster var att vänta borde den enskilde planerat sin ekonomi. I dessa situat-
ioner beaktas tidigare tillgångar vid prövning om rätten till försörjningsstöd. Normaltiden för att beakta 
tidigare inkomster är innevarande månad samt två ytterligare månader bakåt. Om den uppkomna situat-
ionen inte kunnat förutses finns det normalt inte anledning att ta hänsyn till inkomster som har förvärvats 
och förbrukats före ansökningstillfället. 
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Löpande försörjningsstöd 
Den som uppbär bistånd ska ha informerats om att inkomster som retroaktivt barnbidrag, återbetalning av 
överskjutande skatt, arv, vinster, swishinsättningar, etc. räknas som inkomst vid ansökan om bistånd.  
 
Om informationen givits och sökanden inte beaktat detta, kan ansökan avslås med motivering att erforder-
liga medel funnits. 
 
Den som löpande uppbär bistånd ska informeras om att inkomster som överstiger normen ena månaden, 
reducerar biståndet kommande månad eller månader. Om den sökande är förtrogen med de regler som 
gäller vid överskjutande inkomst kan längre period beaktas. 
 
Barns arbetsinkomster och tillgångar 
Om hemmavarande barn/skolungdomar har inkomster av eget arbete ska den del av inkomsten som under-
stiger ett helt basbelopp per kalenderår ej beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Eventuellt över-
skott ska reducera den unges andel av familjens norm. Tänk på att den unges eventuella skatteåterbäring 
från arbete ska medräknas i det beloppet. 
 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 875 kr 2023) utan att detta påverkar försörjningsstödet. 
I de fall barn har tillgångar till ett större värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostads-
kostnad). Inte heller bör underårigas tillgångar, som föräldern inte har möjlighet att förfoga över, påverka 
en förälders rätt till försörjningsstöd. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under överförmyndarens kon-
troll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. 
 
Övergång från yngre till äldre åldersgrupp 
Barn födda dag 1–15 i månaden flyttas upp i högre åldersgrupp samma månad som aktuell ålder uppnås 
medan barn födda dag 16–31 flyttas upp först påföljande månad. 
 
Traktamente 
Traktamenten räknas normalt som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att täcka ska verifieras 
och återstoden avräknas från bruttobehovet. Ska inte medräknas som inkomst om det avser att täcka ung-
domens behov av mat som ungdomen annars skulle fått i skolan och som inte täcks av riksnormen. 
 
Förskott på inkomster och bidrag 
Försörjningsstöd kan utgå i väntan på sökt förmån/ersättning såsom t ex underhållsstöd, bostadsbidrag, 
sjukförsäkringsförmån. Biståndet beviljas som förskott på förmån. När ersättningen utbetalas från Försäk-
ringskassan och den inte täcker det belopp som Kommunstyrelsen framställt begäran om, kan eftergift 
beviljas. 
 
Delegat: Socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef och avdelningschef AMA 
 
Förskott på lön etc. 
Underskott som uppstår på grund av förskott på lön etc. ska inte täckas med bistånd. Förskottet ska räknas 
som inkomst då det normalt skulle ha betalats ut. 
Undantag kan göras om utredningen klart visar att sökanden begärt förskott av godtagbara skäl och peng-
arna använts till ändamål som kan beaktas vid biståndsprövningen. 
 
Hushåll som kommit in i en ond cirkel med ständiga förskott bör erbjudas ekonomisk rådgivning. 
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Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs 
Arbetstagare som inte får/fått lön på grund av att arbetsgivaren gått i konkurs kan få ersättning från staten 
enligt lönegarantilagen. Konkursförvaltaren kan lämna uppgift om lönegaranti kan utgå och vilken läns-
styrelse som kommer att handlägga utbetalningen av lönegarantin. Tingsrätten kan lämna upplysning om 
vem som är konkursförvaltare. 
 
Efter sedvanlig prövning kan bistånd utgå som förskott på lönegarantin 
(9 kap. 2 § SoL). 
 
Bostadsbidrag 
Försäkringskassan kan bevilja bostadsbidrag till barnfamiljer med barn under 18 år eller barn över 18 år 
som går i grund- eller gymnasieskola, är folkbokförd på adressen samt har ett hyreskontrakt i första eller 
andra hand eller äger bostaden. Även unga under 29 år kan vara berättigade till bostadsbidrag beroende på 
inkomst, boendekostnad och bostadens storlek. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan göra 
undantag från folkbokföringskravet. Undantagen är: att den enskilde ska bo kortare tid än ett år i bostaden 
och i normalfallet inte blir folkbokförd på adressen eller om den enskilde riskerar att bli utsatt för brott, 
förföljelser eller allvarliga trakasserier och därför har s.k skyddad folkbokföring. 
 
Enligt Försäkringskassan är det möjligt att få bostadsbidrag för inneboende även om den enskilde inte har 
någon boendekostnad. Kravet är att den som ansöker har vårdnaden om barnet och att vårdnadshavaren 
och barnet är folkbokförda på adressen. Det kallas ”särskilt bidrag för hemmavarande barn”.  
 
Bostadstillägg 
Försäkringskassan kan bevilja bostadstillägg om den enskilde är bosatt i Sverige och uppbär aktivitetser-
sättning eller sjukersättning. Bostadstillägg kan även utgå om den enskilde får pension eller invaliditets-
förmån från ett annat EES-land eller Schweiz. Utgångspunkten är att den enskilde har en låg inkomst och 
kostnader för bostaden. För ålderspensionärer utbetalas bostadstillägget från Penisonsmyndigheten. 
 
Boendetillägg 
Den som har fått tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid få kan få sk. boendetillägg. Detta gäller 
även den vars aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år. Boendetillägget har 
tillkommit för att man ska kunna få ett i stort sett oförändrat inkomstskydd när man inte längre kan få 
sjukersättning eller aktivitetsersättning och bostadstillägg. Boendetillägget är ett tillägg till sjukpenning, 
sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Den som har 
rätt till bostadstillägg har inte rätt till boendetillägg. Boendetillägg är en bosättningsbaserad skattefri må-
nadsersättning. 
 
Bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 
Ensamstående utan barn som har etableringsersättning och bor ensam i egen bostad kan beviljas bostads-
ersättning av Försäkringskassan. Med egen bostad menas hyreskontrakt i första eller andra hand eller att 
den enskilde äger en bostad och man måste vara folkbokförd på adressen. Den som bor inneboende eller 
delar bostad med någon annan kan inte få bostadsersättning. Man kan ansöka om bostadsersättning även 
om man får bostadsbidrag eller bostadstillägg men då minskas bostadsersättningen med motsvarande be-
lopp. 
 
Barnfamiljer som har etableringsersättning omfattas av samma regler som andra barnfamiljer, dvs de kan 
beviljas bostadsbidrag. Den som har etableringsersättning, och har barn som bor tillsammans med sig, kan 
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få ett så kallat etableringstillägg som är ett ”barntillägg”. Detta beviljas barnfamiljer och är inte knutet till 
familjens bostadskostnad. 
 
Föräldrapenning 
Föräldrapenning utgår i samband med barns födelse eller adoption. Föräldrapenning betalas ut tidigast från 
och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse, men krav kan ej ställas om 
uttag före barnets födelse. Föräldrapenning får tas ut till dess barnet fyllt 12 år eller slutar i årskurs 5. In-
formation om föräldrapenning finns på www.forsakringskassan.se. 
 
Om ett barn blir bosatt i Sverige innan det fyller 1 år erhålls 480 dagar med föräldrapenning. Om barnet är 
1 år eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 200 dagar för barnet. Om 
barnet är 2 år eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 100 dagar för barnet. 
För de som kommer till Sverige från ett annat land i EU/EES eller Schweiz gäller andra regler. Information 
om detta lämnas av Försäkringskassans kundcenter. 
 
Föräldraförsäkringen är ett stöd för föräldrar att kombinera arbete med föräldraskap. 
- En arbetslös person bör inte tvingas utnyttja ersättningsdagar med föräldrapenning före barnets födelse. 
- En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra veckors föräldrapenning (28 dagar) fram 

till det år under vilket föräldrapenningen senast kan tas ut. 
- Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med lägre lön, bör kunna använda sig av 

sin möjlighet (halva föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 
 
Försörjningsstöd kan beviljas som komplement till föräldrapenning under förutsättning att sökanden ut-
nyttjar möjligheten att ta ut hel föräldrapenning sju dagar per vecka. Försörjningsstöd ska inte beviljas för 
att kompensera inkomstbortfall som uppstår när en förälder partiellt utnyttjar föräldraledigheten. Om inte 
särskilda skäl föreligger ska sökanden ställa sig till arbetsmarknadens förfogande när den sjukpenning-
grundande föräldrapenningen utnyttjats. 
 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna arbeta. Kommunen erbjuder barn-
omsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. Den enskilde 
ansvarar för att planera återgång i arbete efter föräldraledighet. Anmälan om behov av barnomsorgsplats 
ska ske senast när barnet är 6 månader. Ansökan kan skickas in tidigare, men ködatum räknas sex månader 
från det datum den enskilde är i behov av plats för sitt/sina barn. Det är ej godtagbart att tacka nej till 
erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild förskola eller särskilt familjedaghem. 
 
Tillfällig föräldrapenning 
Tillfällig föräldrapenning kan bl.a. utbetalas när en förälder eller annan avstår från arbete för att vårda sjukt 
barn, besöker sjukvårdsinrättning, specialskola etc. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut tills barnet 
fyller 12 år. I vissa fall kan ersättning betalas ut för barn upp till 16 år. För barn som omfattas av lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller särskilda regler. Information om regelverket finns 
på www.forsakringskassan.se. 
 
 
 
 
 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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Ersättning till nybliven pappa 
En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräldrapenning (20 dagar vid tvillingföd-
sel eller när två barn adopteras) i samband med barns födelse eller adoption. Pappan kan använda dagarna 
för att vara med vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet, vårda äldre barn i familjen under 
mammans BB-vistelse eller sköta hemmet. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet 
kommer hem från sjukhuset eller till och med 60 dagen efter den dagen adoptiv- föräldern får barnet i sin 
vård. För arbetsfria dagar utgår ingen ersättning. 
 
Havandeskapspenning/Graviditetspenning 
Havandeskapspenning kan utgå till den som är gravid och har ett tungt arbete, som hon på grund av gravi-
diteten inte orkar med.  
Förutsättningen är att arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera till lättare uppgifter. 
Havandeskapspenningen motsvarar den kalenderdagsberäknade sjukpenningen och betalas ut i högst 50 
dagar. Den utgår tidigast från 60 dagar före beräknad förlossning. Omfattningen är relaterad till arbetsför-
mågan. 
Havandeskapspenning kan även utgå när den blivande modern arbetar i en för fostret riskfylld miljö. 
 
Närståendepenning 
Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående i hemmet eller på sjukvårdsin-
rättning har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Närståendepenning ger samma ersättning som sjuk-
penning och kan utgå under högst 100 dagar för varje person som vårdas. Det är ingen karensdag vid uttag 
av närståendepenning. 
 
Merkostnadsersättning/handikappersättning 
Ersättningarna ska räknas med som inkomst, förutom den del som avser merkostnader (se Försäkrings-
kassans hemsida om merkostnadsersättning). Det är därför viktigt att utreda vilka merkostnader ersätt-
ningen avser (begär in beslut från Försäkringskassan), då dessa kostnader inte ska täckas av ekonomiskt 
bistånd. 
 
Omvårdnadsbidrag tidigare vårdbidrag 
Den som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet 
har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Föräldrar kan också ansöka om merkostnadsersättning om de 
har merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning. Även de som likställs med en förälder kan 
ansöka.  
För mer information se: www.forsakringskassan.se 
 
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag kommer att löpa parallellt under en tid framöver. Däremot är det inte 
möjligt att ansöka om vårdbidrag sedan 1 januari 2019. 
Om en sökande uppbär vårdbidrag/omvårdnadsbidrag gäller följande: den del som avser merarbete är en 
skattepliktig inkomst och reducerar biståndet. 
 
Skadestånd 
Skadestånd räknas som inkomst till den del det inte utgör ersättning för extra kostnader för vård och be-
handling. I vissa fall kan t ex. kostnader för vård och behandling accepteras, individuell bedömning får 
göras. 
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Fondmedel och stipendier 
Fondmedel eller stipendier ska i normalfallet reducera biståndet likt andra inkomster. Undantag kan vara 
om det tydligt framgår att fondmedlet eller stipendiet är avsett för särskilt ändamål och om summan är 
rimlig i förhållande till ändamålet. Det ska kunna styrkas att pengarna använts till avsett ändamål. I de fall 
den enskilde beviljas fondmedel från de fonder som socialtjänsten fördelar medel från bör detta inte med-
räknas. 
 
Realiserbara tillgångar 
Bistånd ska inte beviljas om den bidragssökande har realiserbara tillgångar t ex: 

- bankmedel 
 

- bil, båt, motorcykel, moped och övriga motorfordon 
- husvagn, husbil eller släpkärra 
- aktier, obligationer, 
- dyrbara smycken mm. 

 
Barn kan ha upp till 15 % av prisbasbeloppet sparat (7 875 kr 2023) utan att detta påverkar försörjnings-
stödet. I de fall barn har tillgångar till ett större värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej 
bostadskostnad). Barnbidraget är ett riktat försörjningsstöd till barnfamiljer och ska inte sparas på barnens 
bankkonton för ev. framtida behov om familjen är beroende av bistånd. 
 
Om hjälpbehovet bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda omständigheter föreligger, bör krav kunna 
ställas på att även andra tillgångar ska avyttras för att den enskilde på så sätt helt eller delvis ska kunna 
tillgodose sitt behov.  
 
Innehav av bil, motorcykel, moped och övriga motorfordon 
Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska eller avhjälpa behovet av bistånd. 
Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över 2 månader, krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. 
Klienten ska ges rådrum att sälja sina fordon. 
Om fordonet är högst 10 år gammalt kan en bedömning av värdet göras på www.bilpriser.se. Mest korrekt bedöm-
ning erhålls om registreringsnummer samt ev. tillbehör och tillval till bilen anges. 
För äldre fordon kan en bedömning av värdet ske på blocket.se. Ange modellår +/- ett år samt jämförligt 
miltal för bästa urval. Samråd ska ske med 1:e socialsekreterare eller socialsekreterare i mottagningsgrup-
pen. Lägsta pris på 5000 kr bör i normalfallet användas. Om klienten motsätter sig beloppet får en bedöm-
ning ske av en märkesverkstad. 
Bistånd utgår till kostnaden och i första hand skickas en faktura till oss.  

Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den eventuella er-
sättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en inkomst. Kontrollera även 
så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, även den ersättningen ska medräknas om 
inkomst. Viktigt att följa upp att bilen tagits bort från fordonsregistret. 

Om ett fordon som uppges vara skrotat fortfarande är registrerat på den sökande, ska inom 30 dagar ett 
skriftligt intyg uppvisas från Transportstyrelsen om att en utredning om skrotning är inledd. Om regis-
treringsbevis saknas och den sökande saknar bank-id uppstår en kostnad med f n 150 kr för erhållande 
av ett nytt registreringsbevis, annars är det gratis. 
Bistånd utgår i så fall till kostnaden. 

http://www.bilpriser.se/
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Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 
• måste ha bilen i sitt arbete, 
• behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga sysselsättning, t.ex. därför att tillgång till 

allmänna kommunikationsmedel inte finns med rimlig turtäthet eller inom rimligt avstånd 
från bostaden eller 

• av medicinska eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs.  

Observera möjligheten att erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 

Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd (bidrag från Försäkringskassan för vuxna med en funktionsnedsätt-
ning) ger med automatik inte den enskilde rätt att behålla bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget 
som berättigade till bilstöd bör krävas in då omständigheten som berättigade till stödet kan ha upphört. 
 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på grund av obekväma arbetstider, 
ska detta styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. I intyget ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan 
ändras. Den omständigheten att någon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats där bil en praktisk 
nödvändighet medför inte generellt att bilinnehavet accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att genom 
bostadsbyte eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett bostadsbyte i övrigt skulle få. 
 
Innehav av fritidshus/husvagn/husbil 
Ekonomiskt bistånd bör i princip inte beviljas vid innehav av husvagn/husbil/fritidshus. Undantagsvis kan 
bistånd beviljas i akuta situationer och under en begränsad tid, högst 2 månader. 
 
Innehav av häst 
Att hålla häst är kostsamt och djuret betingar ofta ett inte ringa värde. Förväntas behovet av ekonomiskt 
bistånd bli mer än tillfälligt betraktas hästen som en tillgång som kan avyttras. 
 
Innehav av fastighet, bostadsrätt.  Se sid 54 

Bistånd till olika grupper 

När förbehållsbelopp fastställts 
Vid indrivning av fordringar t.ex. löneutmätning eller införsel fastställer Kronofogdemyndigheten ett be-
lopp som den betalningsskyldige får behålla för sin egen och familjens försörjning s.k. förbehållsbelopp. 
Detsamma gäller när arbetsgivaren kvittar egna fordringar mot lön. Även avgifter inom äldre- och handi-
kappomsorgen fastställs med hänsyn till förbehållsbelopp. 
 
Försörjningsstöd bör därför inte utgå till vanliga levnadskostnader inklusive bostadskostnaden, då förbe-
hållsbeloppet motsvarar en skälig levnadsnivå. Vid akuta situationer och om särskilda skäl föreligger kan 
avsteg göras. Det kan i vissa fall vara motiverat att undersöka om förbehållsbeloppet kan justeras. Försörj-
ningsstöd kan utgå i avvaktan på en korrigering. 
 
Beakta möjligheten att införsel hos kronofogden kan omprövas i samband att den enskilde har särskilda 
tillfälliga kostnader såsom t ex omfattande tandvård eller behov av glasögon. 
 
Vid kronofogdens beslut om förbehållsbelopp jämställs sammanboende par med makar. Hänsyn tas även 
till eventuella barn. 
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Makar och sammanboende 
Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra. Samma förhållande gäller vid registrerat partner-
skap. Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort genom äktenskapsförord. Makarnas sammanlagda 
inkomster ska ligga till grund för biståndsbedömningen. Underhållsskyldigheten bör aktualiseras innan 
rätt till bistånd inträder.  

Maka/make som bor i annat land är fortfarande försörjningsskyldig gentemot sin partner. Underlag från 
hemlandet i form av kontoutdrag, intyg från myndighet eller liknande, ska inhämtas om denna inte kan 
försörja den sökande. Den sökande kan vara i behov av stöd i kontakt med Försäkringskassan för att inte 
gå miste om andra ersättningar.  

Sammanboende par (sambos) likställs enligt praxis med gifta och har en försörjningsskyldighet gente-
mot varandra när de söker ekonomiskt bistånd. Att ena partnern folkbokför sig på annan adress, men i 
realiteten fortfarande är sambo, frångår inte försörjningsskyldigheten gentemot varandra.  

Föräldrar 

Gemensam vårdnad 
Vid gemensam vårdnad av barn föreligger underhållsskyldighet för den förälder som barnet inte varaktigt 
bor tillsammans med. Särskilda regler för reducering av underhållsbidraget gäller när den underhållsskyl-
dige har barnet i sin faktiska vård. Vid gemensam vårdnad betalas barnbidraget ut till båda föräldrarna, dvs. 
halva beloppet vardera. Detta gäller barn födda 1mars 2014 eller senare. 
Föreligger biståndsbehov på grund av att den underhållsskyldige inte fullgjort sina skyldigheter ska sökan-
den hänvisas till att söka underhållsstöd från Försäkringskassan. 
 
Biståndsprövning sker på sedvanligt sätt. Beviljas bistånd som förskott på sökt förmån (9 kap. 2 § SoL) 
ska beslutet vara skriftligt. Vad återbetalningsskyldigheten grundas på ska även framgå. 
 
Växelvis boende 
I de fall föräldrar har växelvis boende av barn (barnet vistas t.ex. 14 dagar hos resp. förälder) ska halva 
barnbidraget upptas som inkomst och halva normen som utgift. Föräldrar kan under vissa förutsättningar 
välja att dela på barnbidraget, gäller endast barn födda före 1 mars 2014. För att dela barnbidraget ska 
föräldrarna: 
 

- ha barnet hos sig ungefär halva tiden var 
- inte bo ihop 
- ha gemensam rättslig vårdnad om barnet 

 
Föräldrarna anmäler detta till Försäkringskassan. Delat barnbidrag är 625 kronor per månad. 
 
Underhållsstöd vid växelvist boende utgick som längst till och med januari 2021.   

 
Utövande av umgängesrätt med barn 
För den som uppbär ekonomiskt bistånd eller har inkomster i nivå med normen kan det vara svårt att klara 
de extra kostnader som umgängesrätten medför. Bistånd ska därför kunna utgå för barnet genom att bud-
getposterna för livsmedel, förbrukningsvaror, hygien samt lek och fritid beaktas vid behovsprövningen, se 
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avsnitt Normer - norm för umgängesbarn. Vid utövande av umgängesrätt med barn utgår bistånd under 
högst 6 dagar per månad och under högst 14 dagar sammanhängande vid enstaka tillfälle. Om föräldern 
har barnet i sin vård längre tid ska detta justeras mot barnbidrag och underhållsstöd. En individuell bedöm-
ning ska alltid göras med utgångspunkt från barnets behov av umgänge med föräldern. Har barnet insatser 
via socialtjänsten ska ekonomiskt bistånd beviljas till umgänge i enlighet med upprättad vårdplan. 
Umgängesresor se sid. 71. 
 
Föräldrar med minderåriga barn 
I allmänna råd, SOSFS 2013:1, anges att: 
 
- En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagar med föräldrapenning redan före bar-

nets födelse. 
 

- En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra veckors föräldrapenning fram till det år 
under vilket föräldrapenningen senast kan tas ut. 

- Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med lägre lön, bör kunna använda sig av 
sin möjlighet (halva föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna arbeta. Kommunen erbjuder barn-
omsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. För att planera 
återgång i arbete efter föräldraledighet ska anmälan om behov av barnomsorgsplats ske senast när barnet 
är 6 månader. Det är ej godtagbart att tacka nej till erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas 
på särskild förskola eller särskilt familjedaghem. 
 
Väljer föräldrar att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid ska inkomstbortfallet normalt inte kompenseras 
genom bistånd. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger. Är behovet av medicinsk art ska lä-
karintyg uppvisas. 
 

               Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Våldsutsatta 
I ärenden där barn finns i hushållet ska alltid en anmälan enligt 14 kap 1 § SoL göras till Socialtjänsten, 
Sektionen för barn och unga. 
 
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) tydliggörs när våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av den enskildes rätt till ekonomiskt 
bistånd enligt Socialtjänstlagen. 
 
För våldsutsatta gäller att ett generöst förhållningssätt ska tillämpas och socialnämnden bör beräkna kost-
nader till en högre nivå bl.a. om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och 
skor eller telefon. 
 
Bistånd till skyddat boende/kvinnojour vid våld i nära relation är en stöd- och hjälpinsats och inte försörj-
ningsstöd. Socialtjänsten, avdelningen för barn och unga ansvarar för biståndsbedömning och beviljande av 
insatsen skyddat boende/kvinnojour. Enligt 8 kap 1 § SoL medför stöd- och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär inte kostnadsansvar för den enskilde. 
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Om den enskilde måste flytta till ett dyrare boende, bör Kommunstyrelsen ge bistånd beräknat på den nya 
boendekostnaden under förutsättning att flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig 
levnadsnivå. Kommunstyrelsen bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig hemutrustning vid bosättning, om 
det finns särskilda skäl, t.ex. på grund av att den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad. 
 
När Kommunstyrelsen gör en bedömning av om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd, bör nämnden 
beakta kontanter, bankkonton och andra tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, 
t.ex. aktier och obligationer. Kommunstyrelsen bör bedöma från fall till fall om även andra lätt realiserbara 
tillgångar, t.ex. bilar, skall påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Innehav av bil bör inte vara ett hinder, 
om den enskilde måste ha bil för att han eller hon riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av 
närstående. 
 
Undantag från principen om gemensamma tillgångar skall beaktas vid biståndsbedömning kan göras om 
den ena parten är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra parten. 
 
Om ett barn eller en skolungdom 18–20 år på egen hand ansöker om ekonomiskt bistånd, bör nämnden vid 
behovsbedömningen överväga att bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet i de fall då barnet eller 
skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller om barnet eller skolungdomen 
har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna. Att utan medgivande från vårdnads-
havaren bistå ett barn ekonomiskt bör vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall. 
 
För mer information om särskilda regler vid handläggning och bedömning av rätten till bistånd avseende 
våldsutsatta, se SOSFS 2013:1 samt socialtjänstens rutiner för handläggning gällande Våld i nära relation 
på Inblicken. 
 

               Delegat: boendekostnad enligt norm – handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 
avdelningschef AMA 
tillfälligt boende för våldsutsatta, upp till 150 % av prisbasbeloppet, 
(78 750 kr/mån 2023) - enhetschef, avdelningschef AMA, därutöver - KSO 

Arbetslösa 
Förutsättningen för att bistånd ska utgå till den som är arbetslös är att den arbetslöse står till arbetsmark-
nadens förfogande, aktivt söker utannonserade tjänster som man är rimligt behörig till och är anmäld på 
Arbetsförmedlingen. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär även att acceptera arbete utanför 
hemkommunen med pendlingsavstånd (cirka 2 tim. enkel väg), sitt egentliga yrkesområde eller att delta i 
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som: 
 

- arbetsmarknadsutbildning 
- jobb- och utvecklingsgaranti 
- arbetsrehabiliterande åtgärder 
- grundutbildning i svenska, (SFI) 
- andra delar av särskilda introduktionsprogram för invandrare som syftar till att förbereda och un-

derlätta invandrares inträde på arbetsmarknaden, och 
- praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (SoL 4 kap. 4 §) 

 
Den som på grund av uppenbart självförvållad arbetslöshet inte kan klara sin försörjning har inte rätt till 
bistånd. Det gäller även sökande som avvisat arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden har restriktivare 



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 35 av 83 
 

villkor än arbetslöshetsförsäkringen vad gäller den enskildes möjligheter att avstå från anvisat arbete. Om 
en arbetslös vägrar att ta lämpligt arbete ska ansökan avslås. Undantag kan göras om hälsoskäl eller andra 
tungt vägande skäl föreligger och vid akuta situationer. 
Etableringsärenden som ej följer sin planering har ej rätt till bistånd. Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de 
som befinner sig i det s.k. glappet som uppstår mellan upprättande av plan och första utbetalning från För-
säkringskassan, de som har uppskjuten plan eller pga. hälsoskäl fått avslag. 

Jobbstimulans samt praktik och kompetenshöjande verksamhet 

Jobbstimulans 
Jobbstimulans i form av en särskild beräkningsregel har införts. Regeln innebär att 25 procent av nettoin-
komsten av anställning under vissa förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. 
Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid.  
 
Jobbstimulansen är personlig. Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomiskt bistånd i form av för-
sörjningsstöd minst sex månader i följd i den egna kommunen och/eller i en tidigare kommun. Den enskilde 
ska samtycka till att kontroll görs i en annan kommun. Om den enskilde inte samtycker till kontrollen får 
nämnden besluta på de uppgifter som finns. Under kvalificeringsperioden för jobbstimulans ska den en-
skilde ha fått försörjningsstöd sex månader i följd. Ett avslag för en månad eller om personen av annan 
anledning inte får bistånd för en månad avbryts kvalificeringsperioden och en ny kvalificeringsperiod på 
sex månader ska påbörjas. 
 
Beräkning av tid med jobbstimulans 
Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller sammanhängande i 24 månader. Även om 
den enskilde är självförsörjande under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på un-
der den påbörjade tvåårsperioden. 
 
Om den enskilde flyttar till en ny kommun under pågående period med jobbstimulans omfattas han eller 
hon fortfarande av den särskilda beräkningsregeln. Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda 
hur mycket som återstår av den tvåårsperiod som jobbstimulansen ska gälla. Om den enskilde efter tvåårs-
perioden åter får försörjningsstöd sex månader i följd gäller jobbstimulansen och den särskilda beräknings-
regeln därefter på nytt. 
 
Beräkning av inkomster 
25 % av den enskildes nettoinkomst av arbete beaktas inte vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bi-
stånd. Den särskilda beräkningsregeln gäller för inkomst av anställning. Inkomst av kapital eller närings-
verksamhet (eget företag) eller skadestånd är undantagna. 
 
 
Beräkning om den enskilde sparat av inkomsterna 
Om den enskilde väljer att spara inkomsten ska det inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd under den 
tvåårsperiod som den särskilda beräkningsregeln gäller. Om den enskilde efter tvåårsperioden åter behöver 
ekonomiskt bistånd ska behovet bedömas på vanligt sätt, dvs. utan hänsyn till den särskilda beräkningsre-
geln. Det innebär att nämnden i varje 
enskilt fall får bedöma om sparandet ska påverka rätten till bistånd eller inte. 
 
Praktik och kompetenshöjande verksamhet, 4 kap. 4 § SoL 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad 
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praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämp-
lig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den 
enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas 
med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 
 
Kommunstyrelsen kan efter individuell prövning kräva att personer med ekonomiskt bistånd deltar i prak-
tik eller kompetenshöjande verksamhet. Den tidigare åldersgränsen är borttagen. Syftet med ändringen är 
att Kommunstyrelsen ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser oavsett den enskildes ålder. 
Bestämmelsen ska inte tillämpas vid arbetshinder som t.ex. allvarliga missbruksproblem eller psykiska 
problem. De grundläggande problemen måste först hanteras. Praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet kan i vissa fall också vara ett led i arbetet att bryta ett begynnande missbruk 
eller som ett komplement till andra insatser mot missbruket. 
 
Om den enskilde utan godtagbara skäl uteblir eller avböjer att delta i praktik/kompetenshöjande verksam-
het bör fortsatt försörjningsstöd vägras eller sättas ned. 
 
I undantagsfall kan godtagbara skäl finnas för att inte kunna delta. Läkarintyg som styrker detta ska kunna 
uppvisas. 
 
Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. vara sjukdom hos den enskilde själv eller hos 
hemmavarande barn, besök hos arbetsförmedling eller studievägledare etc. Vid upprepad sjukdom eller 
frånvaro ska läkarintyg krävas från första dagen. Om skälen inte kan accepteras bör i första hand försörj-
ningsstödet sättas ned. Vid upprepad frånvaro kan bistånd vägras helt.  

Delegat: försörjningsstöd med villkor om praktik och kompetenshöjande 
verksamhet (4 kap. 1 och 4 §§) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
avdelningschef AMA 
nedsättning eller vägran av försörjningsstöd (4 kap. 1 och 5 §§) - socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd är en sammanfattande benämning på den ersättning som lämnas till arbetssökande som del-
tar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen via Arbetsförmedlingen. 
 
Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning eller är utförsäkrad har samma ersättning som skulle ha 
lämnats vid arbetslöshet, och den som inte uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning får ett lägre belopp. 
För att få inkomstrelaterad ersättning under hela tiden i programmet måste deltagaren vara fortsatt medlem 
i en a-kassa och betala medlemsavgift. Den som är ung med funktionshinder och har deltagit i arbetsmark-
nadspolitiskt program i mer än tolv månader har därefter rätt till aktivitetsstöd med ett högre belopp. Det 
är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet. 
 
 



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 37 av 83 
 

Arbetsmarknadsinsatser 
Det sker löpande förändringar i de arbetsmarknadspolitiska program som 
Arbetsförmedlingen erbjuder arbetslösa. För aktuella uppgifter om vilka åtgärder, program och insatser 
som erbjuds via Arbetsförmedlingen. 

Studerande 
Vuxna studerande bör normalt sett anses få sina behov tillgodosedda genom de stödformer som finns inom 
studiemedelssystemet och vuxenstudiestödet. Bistånd ska beviljas endast om starka sociala eller medi-
cinska skäl föreligger, om behovet är tillfälligt och i akuta situationer. 
 
Undantagna från huvudregeln är ungdomar under 21 år, som under grundskole- eller gymnasieutbildning 
bor i föräldrahemmet eller av godtagbara skäl flyttat hemifrån, och där föräldrarna inte kan fullgöra sin 
försörjningsskyldighet. Till dessa ungdomar kan bistånd beviljas om starka sociala och/eller medicinska 
skäl föreligger, om behovet är tillfälligt och i akuta situationer. 
 
I bedömningen tas särskild stor hänsyn till om den enskilde kan försörja sig på annat sätt t ex om kapacitet 
finns att erhålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller om studier kan avvaktas till dess att den 
enskilde har möjligheten att försörja sig genom studiemedelssystemet. Från och med höstterminen det året 
ungdomen fyller 20 år ska förhöjt studiebidrag samt studielån sökas hos CSN. 
 
Extra tillägg till studiebidrag 
Till familjer med låga inkomster kan studiebidraget kompletteras med ett inkomstprövat extra tillägg. Bi-
draget söks hos CSN (skolan har ansökningsblankett) och beloppet varierar beroende på studiernas omfatt-
ning och antalet barn. Det finns ingen nedre åldersgräns för ansökan. Detta är en riktad förmån för att möj-
liggöra den unges studier. Tillägget ska inte räknas som inkomst vid biståndsbedömningen oavsett om den 
unge bor i föräldrahemmet eller har eget hushåll. 
 
Studiestartsstöd 
Studiestatsstöd är ett nytt stöd som är till för arbetslösa i åldern 25 – 60 år som har en kort tidigare utbild-
ning och som behöver utbilda sig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Stud-
iestartsstöd söks via studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Vuxenutbildningen. Kompletterande 
försörjningsstöd kan beviljas under förutsättning att den enskilde inte erbjuds sysselsättning med 
marknadsanpassad lön. För mer information, villkor och krav, se CSN 
 
Studerande med studiemedel 
Den som uppbär studiemedel och studerar på högskolenivå är i princip inte berättigad till bistånd. Undan-
taget är när behovet är tillfälligt, akut eller när studierna har ett klart rehabiliterande syfte. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier 
Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid att tillgängliga arbeten ej hunnit 
tillsättas, dvs. flera månader i förväg. Studiemedel är avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial 
och övriga levnadsomkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN framgår den tidsperiod som stu-
diemedlen är avsedda för. Studiemedlen får inte räknas bakåt i tiden utan ska täcka behovet för den period 
studierna är avsedda för. (HFD 2011:56). 
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Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till bistånd ska bostadskostnaden 
beräknas för perioden 11–30 juni och i förekommande fall minskas med bostadsbidraget för samma period.  
 

               Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag vid studiestart 
Vid studiestart beräknas bidrag enligt följande: påbörjas studierna i mitten av augusti medtas samtliga god-
tagbara utgifter för hela månaden. Normberäkning avseende uppehälle medräknas endast till det datum 
som anges på CSN-beslutet som startdatum för utbildningen. 
 
Bidrag till studerandes familj 
En studerande som uppbär studiemedel ska inte omedelbart tvingas avbryta studierna om hans familj blir 
beroende av bistånd. Enligt en dom i Kammarrätten ska, i de fall biståndsbehovet är tillfälligt eller om en 
mindre del av studierna återstår (några månader), bistånd kunna utgå till familjens försörjning under en 
begränsad tid. Studiemedlen räknas som inkomst och hänsyn tas till verifierade kostnader för studie-
material. 
 

               Delegat: vid studier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
KSO - vid studier mer än en termin 
 
Gymnasieutbildning för ungdomar 
Enligt Föräldrabalken 7 kap. 1 § andra stycket FB framgår att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör 
när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under 
den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier 
i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Av förarbetena till 7 kap. 1 § FB 
framgår att huvudregeln är att ett barn som nått myndig ålder ska kunna försörja sig själv. Syftet med den 
utsträckta underhållsskyldigheten är att barnet inte ska behöva skuldsätta sig för att kunna avsluta sin 
grundutbildning. 
 
Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har avslutat sin utbildning på grundskole- eller 
gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Elever i särskola 
kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års ålder. 
 
Familjens ekonomiska situation ska inte vara avgörande för ungdomars möjlighet att få gymnasiekompe-
tens. Bidrag till hemmaboende gymnasiestuderande ungdomar ska ingå vid beräkningen av familjens bi-
ståndsbehov och kunna utgå fram till höstterminen det året den unge fyller 20 år och kan söka CSN. Där-
efter ska studiemedel sökas. Studiemedel, med undantag av extra tillägg, ska reducera biståndet. 
 
Ungdomar som påbörjar gymnasiestudier efter fyllda 19 år men innan höstterminen det år de fyller 20 år 
är inte berättigade till studiemedel. Endast om starka sociala skäl föreligger kan bistånd utgå. 
 

               Delegat: enligt riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Nya gymnasielagen 
De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut 
om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav. Ett 
krav är att de kommit till Sverige som ensamkommande barn. 
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Gymnasielagen är en tillfällig lag och möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt dessa 
regler upphör att gälla år 2025. 
 
Innan personen fått beslut enligt ovan kan LMA ersättning vara aktuellt under ansökningstiden. 
 
En person vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) kan - under tiden 
som han eller hon söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier - ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag 
enligt LMA, under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har inhiberats. I dessa fall 
prövas och administreras biståndet av socialnämnden 
i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till bistånd i form av logi, varken 
enligt LMA eller med stöd av SoL. Se Migrationsverket.se 
 
Om den unge får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen under 
förutsättning att rätt till bistånd föreligger. Från och med höstterminen det året den unge fyller 20 år ska 
CSN sökas, såväl bidrags- som lånedel. Studiemedel, med undantag av extra tillägg, ska reducera  
biståndet. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
SFI - svenska för invandrare 
Regeringen införde 2021 i Socialtjänstlagen ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i     kom-
munal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola (s k språk-
plikt). Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

SFI, svenska för invandrare, är en kurs för invandrare och flyktingar som ska lära sig grunderna i svenska 
språket. Målsättningen är att ge eleverna muntliga och skriftliga färdigheter för fortsatta studier i svenska 
som andra språk eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Placering i kurser görs med hänsyn till stu-
diebakgrund och kunskaper i det svenska språket. Delar av SFI-kursen kan kombineras med andra ämnen, 
yrkesorienterande moment eller med praktikarbete. Efter avslutad kurs ges betyg alternativt intyg. Kurs-
litteraturen för SFI är gratis, vissa undantag kan ske t ex för lexikon. 
 
Kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. För den som läser SFI och 
uppbär försörjningsstöd innebär det krav på kontinuerlig närvaro samt att studierna bedrivs på heltid (15 
tim/vecka). Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till bistånd vid frånvaro 
pga. sjukdom ska samma regler som gäller på arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex 
inskrivna på 
 
SFI, vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, som 
sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. Vid upprepad ogiltig frånvaro eller längre frånvaro-
period kan försörjningsstödet helt avslås. 
 
Personer som deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare bör kunna få kompletterande för-
sörjningsstöd. I första hand bör dock behovet, då det är möjligt, tillgodoses genom deltidssysselsättning. 
Krav på heltidsarbete samtidigt som studierna bedrivs bör normalt inte ställas. (Allmänna råd 2013:1, sid. 
19.) Tänk på att bistånd kan utgå under studier på A t o m D-nivå. Det är SFI tillsammans med socialnämn-
den och arbetsförmedlingen som avgör om den enskilde ska läsa D-nivå. I de fall 
den enskilde erhåller ett arbete ska studierna avbrytas. Om utbildningen ger möjlighet till studiemedel ska 
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den studerande söka bidragsdelen. Invandrare som utan godtagbara skäl avbryter grundutbildning i svenska 
och flyttar till annan ort utan att först försäkra sig om att ha en försörjning eller möjlighet till fortsatt 
svenskundervisning är inte berättigade till bistånd annat än för att avvärja en nödsituation. 
 
Vuxenutbildning 
Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte vid studier på grundskole- eller gymnasienivå för vuxna. 
I särskilda fall kan undantag göras om den sökande inte har realistiska möjligheter att få ett arbete utan 
grundskole- eller gymnasiestudier. Om studier på grundskole- eller gymnasienivå godkänns av Kommun-
styrelsen måste den studerande utnyttja möjligheten till studiemedel, både bidrags- och lånedel. Därefter 
kan kompletterande ekonomiskt bistånd beviljas. Bedömningen bör ske i samverkan med Arbetsför-
medlingen.  
Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader   

Se även studiestartsstöd, sid 37. 
 
Kostnaden för studielitteratur enligt litteraturlista är en godtagbar utgift under förutsättning att studier god-
känts. 
 
De regler som gäller för studerande vid SFI ska även tillämpas vid studier på Vuxenutbildningen. Detta 
innebär krav på kontinuerlig närvaro som för- utsättning för bistånd. Ogiltig frånvaro medför att biståndet  
 
reduceras. Endast i undantagsfall bör försörjningsstödet helt vägras. Vid bedömning av rätt till bistånd vid 
frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen 
vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, som sam-
manräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. Vid upprepad ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod 
kan försörjningsstödet helt avslås. 
 

               Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
Gymnasiestudier vid synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Högskolestudier 
Att studera på högskolenivå betraktas som vidareutbildning och ekonomiskt bistånd beviljas i princip ald-
rig vid högskolestudier. 
Undantag kan ske, se sid 37 ff. 
Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader.  

               Delegat: vid högskolestudier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
KSO - vid högskolestudier mer än en termin. 
 

Ungdomar som bor i föräldrahemmet 
Ungdomar som har fyllt 15 år har rätt att själva söka bistånd. En ansökan från en underårig måste utredas 
och prövas. Om den unge motsätter sig att kontakt tas med föräldrarna/vårdnadshavarna kan det leda till 
att bistånd inte kan beviljas på grund av bristfällig utredning. För ungdomar under 18 år (21 år om de 
studerar på gymnasienivå) är föräldrarna underhållsskyldiga enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §. 
 
När den unge fyller 18 år ska egen personakt läggas upp, såvida inte den unge studerar och innefattas i 
familjens försörjningsstöd, och för dessa ungdomar betalas biståndet ut i förälderns personakt. 
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En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast att ett vuxet barn som bor hemma, och 
när föräldrarnas underhållsskyldighet har upphört, ska stå för sin del av boendekostnaden. Detta innebär 
att förälderns bistånd inte täcker barnets del av boendekostnaden och att det kvarboende vuxna barnet 
ansvarar för sin del av utgifterna. (HFD 6172–19) 
 
Riktlinjerna för bistånd till arbetslösa ska iakttas innan bistånd beviljas ungdomar som inte studerar. En-
samstående unga vuxna under 25 år ska i första hand hänvisas till små billiga lägenheter. För denna grupp 
tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad. Socialnämnden stöttar i regel inte ungdomar till eget boende 
innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det finns särskilda medicinska eller sociala skäl. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Ungdomar som inte bor i föräldrahemmet 
För ungdomar under 18 år (21 år om de studerar vid grundskola, gymnasieskola eller jämförlig utbildning) 
är föräldrarna underhållsskyldiga enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsskyldighet föreligger även 
om den unge flyttat hemifrån. Om den unge är under 18 år eller bedriver studier enligt ovan bör man dis-
kutera möjligheterna för den unge att flytta hem om föräldrarna inte har förmåga att försörja den unge i 
eget boende och om inte särskilda skäl talar emot hemflyttning 
För gifta gymnasiestuderande ungdomar gäller i första hand makars underhållsskyldighet. Om maken/ma-
kan ej kan fullgöra sin underhållsskyldighet träder föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt Föräldrabal-
ken in. Utgående underhållsstöd, barnbidrag, studiebidrag och ev. underhållsbidrag ska komma den unge 
tillgodo. I de fall förmånerna inte täcker den unges behov är föräldrarna skyldiga att efter förmåga bistå 
den unge. 
 
Vid ansökan om bistånd ska man undersöka om sökanden får de socialförsäkringsförmåner och studiestöd 
han har rätt till och, om dessa inte täcker behovet, utreda i vilken omfattning föräldrarna har förmåga att 
därutöver bidra till sökandens försörjning. Om den unge inte får barnbidraget, ev. underhållsstöd och ev. 
studiebidrag finns möjlighet att begära utbetalning till annan än vårdnadshavaren. Kommunstyrelsen kan 
även medverka till att god man tillsätts. Om föräldrarna saknar förmåga att bidra till den unges försörjning 
utöver nämnda sociala förmåner och särskilda skäl talar mot en hemflyttning, kan bistånd  
beviljas. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Arbetskonflikt 
Den som är indragen i arbetskonflikt, vare sig den är laglig eller olaglig, har rätt till bistånd till sitt uppe-
hälle om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd som beviljas vid arbetskonflikt kan återkrävas 
(9 kap. 2 § Sol). Beslutet ska vara skriftligt, orsaken till återkravet anges och delges sökanden. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Egna företagare 
Bistånd bör inte utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan 
verksamhet. Vid särskilda skäl kan bistånd utgå en kortare period efter en restriktiv prövning. Detta kan t 
ex gälla när den sökande har s.k. ”starta eget bidrag”. (Stöd till start av näringsverksamhet). 
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Avser ansökan bidrag till sökandens livsföring kan ansökan avslås och sökanden hänvisas till att ta ut av-
talsenlig lön eller ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Sökandens möjligheter till att få en anställ-
ning måste sättas i relation till de inkomster som företaget ger. 
 
Kammarrätten i Göteborg (mål nr. 2308–1999) konstaterade att en sökande inte kan räkna med att få för-
sörjningsstöd på grund av att företaget inledningsvis inte ger tillräckligt med vinst. Alternativet är starta 
eget-bidrag eller att ta ut avtalsenlig lön ur företaget. Obs. den enskilde ska uppmanas att ansluta sig till 
arbetslöshetskassa. 
 
Delegat: vid undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Pensionärer 
Information om sjukförsäkringsförmåner finns på www.forsakringskassan.se. 
Information om pensionsförmåner finns på www.pensionsmyndigheten.se. 
 
Ålderspensionärer 
En pension kan komma från flera olika håll, dels från Penisonsmyndigheten, dels från en arbetsgivare i 
form av tjänstepension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Man kan 
även ha en privat pension. De olika pensionerna läggs ihop och blir tillsammans den totala pensionen. 
Observera att t ex AFA, AGS, AMF kan utgå. Dessa ersättningar syns inte i våra kontrollsystem. 
 
Äldreförsörjningsstöd 
Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) gäller personer 65 år och äldre med låg eller ingen pension. Bostadskostnaden 
och ev. makes/sambos inkomster påverkar hur mycket man får i äldreförsörjningsstöd. Man måste vara 
bosatt i Sverige och/eller planerar att vistas här under minst ett år för att få stödet. 
Äldreförsörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. 
www.pensionsmyndigheten.se 
 
Aktivitets- och sjukersättning 
Aktivitetsersättning kan man få tidigast från och med juli månad det år man fyller 19 år och till och med 
29 år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad till mellan ett och tre år i taget. 
 
Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har avslutat sin utbildning på grund-
skole- eller gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studi-
erna. Elever i särskola kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års ålder. 
 
Aktivitetsersättning kan kombineras med medverkan i olika aktiviteter. Tillkommer kostnader på grund av 
aktiviteterna svarar Försäkringskassan för dessa. 
 
Sjukersättning kan beviljas personer i åldern 19–64 år. Sjukersättning kan endast beviljas den som har en 
varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning tas hänsyn till 
den försäkrades förmåga att försörja sig själv. Beroende på i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt kan 
man få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Försäkringskassan har bedömt att den som har 
en partiell aktivitets/sjukersättning har nedsatt arbetsförmåga. Detta innebär att personen i fråga i viss ut-
sträckning kan försörja sig genom arbete. 
Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut antingen som en inkomstrelaterad ersättning eller som en ga-
rantiersättning. Garantiersättningen ger ett ekonomiskt grundskydd för den som inte haft några inkomster 
tidigare eller haft låga inkomster. Man har också möjlighet att få bostadstillägg. 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/


2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 43 av 83 
 

Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån 
Bistånd som förskott på sökt förmån beviljas enligt 4 kap 1 § och kan bli aktuellt för den som sökt men 
ännu ej beviljats förmån i de fall sjukpenning eller annan inkomst inte täcker behoven. 
 
Kommunstyrelsen rätt att få ersättning för utgivet bistånd regleras i Socialförsäkringsbalken. Framställan 
till Försäkringskassan görs på särskild blankett (FKF 3280). Sökanden ska informeras om att biståndet 
lämnas som förskott på den sökta förmånen. I den mån det går bör eftersträvas att klienten skriver under 
framställan, då går handläggningen snabbare på Försäkringskassan. Förskott på sökt förmån kan även ut-
betalas av Försäkringskassan om det finns sannolika skäl för att den enskilde har rätt till den sökta för-
månen. Den som söker bistånd i avvaktan på sökt förmån ska anmodas att i första hand vända sig till För-
säkringskassan. 
 
Dubbla hyror vid flyttning till särskilt boende 
Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen och funktionshinder kan be-
vilja ekonomiskt bistånd under max. tre månader om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras 
dubbelhyra och därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av med avgiftshandläggaren). 
 Se även sid. 54. 

Kriminalvård, rättspsykiatrisk vård 
Personer som är föremål för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård och har inkomster som överstiger fick-
penningens storlek ska i första hand använda överskottet till att betala sin ev. hyra och elkostnad. 
 
Kriminalvård 
Intagen på kriminalvårdsanstalt som saknar inkomster och tillgångar kan få bistånd till sin bostadskostnad 
om strafftiden inte överstiger 6 månader och kostnaden i övrigt är skälig. Överstiger tiden fram till frigiv-
ning från anstalt 6 månader bör sökanden uppmanas att försöka hyra ut sin lägenhet i andra hand alternativt 
säga upp den. Bistånd till bostadskostnaden utgår endast om särskilda skäl föreligger under den tid det tar 
att lösa frågan/uppsägningstiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med bistånd till kostnaden 
för magasinering under strafftiden om det finns särskilda skäl. 
Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd för häktade personer. Om den 
häktade har en skälig bostad och i övrigt är biståndsberättigad kan bistånd utgå till kostnaden under häkt-
ningstiden. 

Fickpengar ska inte utgå till den som är anhållen, häktad eller avtjänar straff. Den som är intagen i anstalt 
och som arbetar, studerar eller deltar i annan ordnad sysselsättning tjänar   mellan 11 och 13 kronor per 
timme, vilket motsvarar 750 kronor varannan vecka. Pengarna ska räcka till utgifter vid permissioner samt 
inköp i kiosken. 

Det finns inget bidrag från Kriminalvården till de som släpps fria. Meningen är att man själv ska ha sparat 
ihop pengar för att kunna åka hem och klara sig under en tid. Har man inga pengar kan Kriminalvården 
betala till exempel en tågbiljett hem, men sen får den som suttit i fängelse – precis som alla andra i sam-
hället – vända sig till socialtjänsten. 

Vård på rättspsykiatrisk klinik jämställs med sjukhusvård varför fickpengar kan utgå. Fickpengarna är av-
sedda att täcka de vanliga levnadsomkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkostnader, sjuk- 
vårdkostnader, läkemedel, akut tandvård, resor etc. Omfattande tandvårdskostnader prövas särskilt. Vård-
kostnaden jämställs med kostnad för slutenvård på sjukhus. Vårdavgiften avser närmast att täcka kostnader 
för kost och logi och är därmed att hänföra till sådant försörjningsstöd som 
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avses i socialtjänstlagen och bistånd kan utgå. För Västra Götalandsregionen finns högkostnadsskyddet 
även vid slutenvård, maximal kostnad per trettiodagarsperiod är 1 500 kronor.  
 
Fängelselagen innehåller bestämmelser som ger den intagne möjlighet till vistelse utanför anstalt för att 
underlätta en anpassning till samhället. Det kan t.ex. gälla studier, vistelse i familjehem eller institutions-
vård för missbrukare. Lagen ger även möjlighet till s.k. frigivningspermission under vilken den intagne ska 
medverka aktivt i förberedelsearbetet inför sin frigivning. 
 
När vistelse utanför anstalt ingår i verkställighetstiden har kriminalvården fullt kostnadsansvar, vilket in-
nebär att bistånd inte ska utgå. Vid permission svarar kriminalvården för resor till och från anstalten och 
bidrag till utrustning. Bistånd till andra ändamål (i regel uppehälle) kan utgå efter sedvanlig prövning. 
 
Kontraktsvård 
Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som normalt skulle dömas till fäng-
else men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras till missbruk av beroendeframkallande medel och 
som är villiga att underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan. Även andra omständigheter 
som påkallar vård och behandling kan utgöra grund för kontraktsvård. 
 
Under den tid klienten vistas på institution eller i familjevård, och Kriminalvården har kostnadsansvaret 
för behandlingen, står Kriminalvården för fickpengar. Klientens behov av bistånd till uppehälle och hyra 
handläggs enligt normaliseringsprincipen och omfattas inte av Kriminalvårdens kostnadsansvar. Detta in-
nebär att försörjningsstöd ska prövas när klienten ej vistas på institution eller i familjehem. Kriminalvår-
dens kostnadsansvar för behandlingsinsatserna räknas fr.o.m. domsdagen, alternativt fr.o.m. det 
datum som behandlingen påbörjas t.o.m. dagen för tänkt villkorlig frigivning. I samband med en placering 
i institution eller familjevård kan Kriminalvården efter behovsprövning bekosta hel eller del av en för års-
tiden lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, fritidsutrustning m.m. Vid institutions- eller familje-
vård svarar Kriminalvården även för kostnader för glasögon och tandvård. 
 
När en enskild placeras i enskilt hem eller på behandlingshem i samband med frigivning förutsätts krimi-
nalvården ha samrått med hemkommunen och hemkommunen har i allmänhet också påtagit sig att svara 
för ev. kostnader. Under tiden socialtjänsten har kostnadsansvar för placeringen kan t ex fickpengar utgå. 
Vid ansökan om försörjningsstöd i samband med frigivning ska kontroll ske med respektive anstalt om 
sökandens inkomstförhållanden. Om sökanden haft lön eller annan ersättning under frigång ska dessa in-
komster tas med vid beräkning av biståndsbehovet. 
 
Fotboja (Intensivövervakning, IÖV) 
Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Under tiden kan 
personen fortsätta sin huvudsakliga sysselsättning, till exempel arbete eller studier. Frivården ansva-
rar för kontroll av den dömde och som kontrollmedel används bland annat elektronisk övervakning. 
Enligt kammarrättsdom anses socialnämnden ha försörjningsansvar för personer med fotboja på samma 
sätt som för frivårdsklienter. Fotboja kan även beviljas under sista delen av verkställighet av straff i anstalt. 
Under denna tid har Kriminalvården ansvar för klientens försörjning. 
 

               Delegat: fickpengar, vårdkostnad vid rättspsykiatrisk vård – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, en-
hetschef, avdelningschef AMA 
bostadskostnad högst 6 mån - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
bostadskostnad > 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Missbruksvård 
Vårdtiden varierar vid olika former av missbruksvård. Om tillgång till egen bostad anses väsentlig ur reha-
biliteringssynpunkt kan bidrag till bostads- kostnaden utgå även om vårdtiden överstiger 6 månader. Per-
soner som är föremål för institutionsvård på grund av sitt missbruk kan ha rätt till sjukpenning enligt samma 
regler som gäller vid sjukhusvård. Kläder, annan erforderlig utrustning, akut tandvård, sjukvård, läkemedel 
hygienartiklar, fickpengar, telefonkostnader etc. ska bekostas av vårdtagaren. Omfattande tandvårdskost-
nader prövas särskilt. 
Om vederbörande är 0-klassad eller har en låg sjukpenning kan kompletterande försörjningsstöd utgå till 
fickpengar. Observera att avtalen och vad som ingår i vårdkostnaden kan se olika ut. 
Vad som ingår i vårdavgiften vid vård på LVM-hem framgår av meddelandeblad från Statens institutions-
styrelse. 
 
Delegat: fickpengar, bostadskostnad max. 6 mån - socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA  
bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU 
Föräldrar är skyldiga att ersätta kommunen för en del av kostnaden för placerade barn. Ofta får föräldrarna 
inte heller behålla barnbidraget. Försörjningsstöd kan utgå till föräldrar och andra nära anhöriga för de 
merkostnader som barnets permissioner till hemmet kan innebära om förutsättningarna för att vara berätti-
gad till försörjningsstöd är uppfyllda. Kontrollera med barnets handläggare vad som avtalats, vad som be-
viljas av enheten som ansvarar för placeringen samt vad som ingår i vårdkostnaden. 
 

               Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Akuta situationer 
Det förekommer att personer som fått bistånd står utan pengar innan den period som hjälpen avsett löpt ut. 
För sökande som uppenbart inte använt försörjningsstödet till avsett ändamål eller om sökanden endast ska 
vistas en kortare tid i kommunen kan matnorm tillämpas. Vid upprepad överkonsumtion/missbruk kan det 
vara motiverat att dela upp hjälpen i mindre poster, lämna rekvisition eller ge möjlighet till måltider på 
servicehus. (Observera att besvärshänvisning även ska lämnas om hjälpen lämnas i annan form än sökan-
den önskat.) 
 
Vid risk för avstängning av fast telefon kopplad till trygghetslarm, risk för avstängning av el och/eller risk 
för vräkning av gamla, sjuka och barnfamiljer ska man i första hand försöka få anstånd med betalningen 
tills behörig delegat hinner behandla ärendet om skulden inte ligger inom ordinarie delegation. 
 

              Delegat: matnorm vid överkonsumtion - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings-
chef AMA 
skulder i akuta situationer max. 75 % av prisbasbeloppet 
(39 375 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Bidrag till utländska medborgare 
Med den fria rörligheten inom EU/EES avses främst rätten för arbetstagare att ta anställning och arbete i 
ett annat land, men rätten gäller även studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma personer. 
Den fria rörligheten gäller även vissa anhöriga till medborgare från ovan nämnda länder som ges möjlighet 
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till vistelse och bosättning i ett annat EU/EES- land. En anhörig har dock ingen självständig rätt till fri 
rörlighet. De anhöriga som kan komma i fråga är: 
 

- make eller maka, 
- registrerad partner, 
- barn under 21 år, 
- barn över 21 som är ekonomiskt beroende av föräldrarna, och 
- föräldrar som är ekonomiskt beroende. 

 
Undantagsvis kan rätten till bosättning och vistelse även gälla andra anhöriga om de är beroende av den 
aktuella medborgaren och ingick i dennes hushåll i ursprungslandet. Någon motsvarande rätt som för 
make/maka tillkommer inte en sambo. 
 
Efter inresan har en medborgare rätt till tre månaders vistelse i landet utan uppehållstillstånd (UT) och har 
också rätt att ansöka om UT efter inresan. Ett beslut om UT fattas så snart som möjligt och senast sex 
månader efter den dag då ansökan lämnades in. Längden på UT kan variera beroende på om personen är  
 
arbetstagare, pensionär, studerande etc. samt på hur lång vistelsen är tänkt att vara. En anhörig ges tillstånd 
i samma omfattning som medborgaren till vilken han eller hon har anknytning. 
 
Huvudregeln är att en EU/EES-medborgare som fått ett UT då också har rätt till samma sociala förmåner 
som landets medborgare. Socialtjänstlagens regler om kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt 
till bistånd följer som en konsekvens av vistelsebegreppet. Vid dessa situationer ska Kommunstyrelsen på 
samma sätt som för svenskar göra en bedömning av biståndsbehovet. 
 
Personer som vistats i Sverige mindre än tre månader 
Personer från EU/EES-länder och deras anhöriga har rätt att vistas i Sverige i tre månader utan UT som 
t.ex. turister, studerande eller arbetssökande utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Dessa personer 
ska klara sin försörjning och inte ligga värdlandet till last. Den enskilde har alltid rätt att göra en ansökan 
om bistånd enligt socialtjänstlagen varvid en individuell behovsprövning görs utifrån kommunens yttersta 
ansvar. Det yttersta ansvaret kan på sin höjd ge den enskilde matpengar samt en biljett hem om detta inte 
kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom aktuell ambassad. Avslag kan vara aktuellt exempelvis om 
personen har för avsikt att stanna kvar i landet, men inte är aktivt arbetssökande. 
 
Personer vistats i Sverige mer än tre månader – uppehållsrätt 
Efter tre månaders vistelse i Sverige har EU/EES-medborgare fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd 
om denne har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb. En enskild har också fortsatt uppehållsrätt 
vid studier vid en etablerad utbildningsinstitution eller för att bara vistas i landet. Detta är under förutsätt-
ning att den enskilde har tillräckliga resurser för att försörja sig och sina familjemedlemmar samt att denne 
och dennes familj har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. En familjemedlem till en 
EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har också uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för 
EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. 
 
Registreringsplikt för uppehållsrätt 
Registreringsplikten för uppehållsrätt är avskaffad. Det är respektive myndighet, t.ex. vi, som bedömer 
om personen i fråga har uppehållsrätt.  
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När rätten att vistas i Sverige har upphört 
Den som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har uppehållstillstånd har inte rätt att vistas 
i Sverige och ska därför lämna landet. 
 
Personer med UT 
Personer som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är arbetstagare eller aktivt söker arbete 
har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. För exempelvis stu-
derande, utflyttade pensionärer (som flyttar till ett annat land först efter pensioneringen) och andra icke 
yrkesverksamma personer är grundläggande förutsättningar för uppehållstillstånd att de har en heltäckande 
sjukförsäkring som gäller i Sverige, samt att de kan visa att de har tillräckliga resurser för att själva klara 
sin försörjning. Har UT beviljats ska dock även dessa personers eventuella behov av bistånd bedömas på 
samma sätt som om de vore svenska medborgare. Någon möjlighet för socialnämnden att utan den enskil-
des samtycke informera Migrationsverket att en person inte klarar sin försörjning finns inte. 
 
Nordiska medborgare 
Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Sverige och EG-rättens regler om den 
fria rörligheten innebär ingen inskränkning av den nordiska överenskommelsen. En ansökan om ekono-
miskt bistånd från en nordisk medborgare ska prövas på samma sätt som en ansökan från en svensk  
 
medborgare. Det betyder att nordiska medborgare kan beviljas ekonomiskt bistånd om de sedvanliga kri-
terierna för rätt till ekonomiskt bistånd är uppfyllda. 
 
Utländska medborgare med permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd 
Ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer med permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd 
ska behandlas på samma sätt som ansökningar från svenska medborgare. Detta oavsett orsaken till uppe-
hållstillståndet. 
 
Etableringsersättning 
Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan 
kommuner, regioner och flera olika myndigheter. 
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska   arbets-
marknaden och i det svenska samhället.  

Etableringsplanen är avskaffad och den nyanlände ingår numera i ett etableringsprogram hos Arbetsför-
medlingen. Lagen om etableringsersättning omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20–64 år). Lagen omfattar 
även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att personen med anknyt-
ning till togs emot i en kommun.  

Etableringsersättning utgår vid aktivt deltagande i etableringsprogrammet. Försäkringskassan både beslutar 
om och betalar ut etableringsersättning. Kommunens roll är bland annat att ansvara för samhällsorientering 
och utbildning i svenska för invandrare (SFI) i samverkan med arbetsförmedlingen. 
 
Etableringsärenden som ej följer sin planering har ej rätt till bistånd. Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de 
som befinner sig i det s.k. glappet som uppstår mellan upprättande av plan och första utbetalningen från   För-
säkringskassan, de som har uppskjuten plan eller pga hälsoskäl fått avslag. 
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Personer med status som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett EU/EES-land beviljas ekonomiskt 
bistånd 
En ansökan från en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett EU/EES- land som har uppehållstillstånd 
i Sverige ska behandlas på samma sätt som ansökningar om ekonomiskt bistånd från svenska medborgare 
samt andra personer med uppehålls-tillstånd. Detta gäller även personer som haft status som varaktigt 
bosatt tredjelandsmedborgare i ett annat EU/EES-land än Sverige och efter fem års uppehållstillstånd i 
Sverige fått status som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i Sverige. 
 
Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om UT 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till asylsökande som omfattas av Lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl., LMA. Vissa andra utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd kan 
komma i fråga för ekonomiskt bistånd. Det handlar i huvudsak om personer som beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd som löpt ut, men som dessförinnan hade lagakraftvunna avlägsnandebeslut som inte upp-
hävdes när de beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd, och dels anknytningssökande, det vill säga per-
soner som ansöker om förlängt uppehållstillstånd som anknytning till en i Sverige bosatt person. Ansök-
ningar om ekonomiskt bistånd från dessa kategorier av utländska medborgare bör behandlas på samma sätt 
som för personer med svenskt medborgarskap. Bistånd kan beviljas om de sedvanliga kriterierna är upp-
fyllda. 
 
Papperslösa 
Personer som uppehåller sig i Sverige illegalt, s.k. papperslösa bör endast beviljas ekonomiskt bistånd om 
det finns en akut nödsituation. Socialnämnden har inte längre underrättelseskyldighet till polismyndigheten 
när den kommer i kontakt med en papperslös. Däremot är socialnämnden fortfarande skyldig att på begäran 
från en polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdom-
stolen eller regeringen lämna ut uppgifter om en papperslös om de behövs för att avgöra ett ärende om 
uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning (SFS 2005:716 Utlännings-
lag 17 kap 1§).  
 
Det finns två olika kategorier av papperslösa.  

A) De som fortfarande omfattas av personkretsen/regelverket för lagen om mottagande av asylsökande 
med flera (LMA) men som inte längre får någon LMA-ersättning. 

En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2017:33 säger att personer som inte har rätt till bistånd 
enligt LMA fortfarande omfattas av LMA:s personkrets/regelverk. Det betyder att sådana personer inte 
har rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ens i en akut nödsituation. Kommunen får dock bevilja bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL.  

B) Personer som saknar tillstånd att vistas i landet men som inte omfattas av personkretsen/regelverket 
för LMA, t.ex. EES-medborgare som saknar uppehållsrätt, men det finns även andra.  

Kategori B har endast rätt till bistånd i en akut nödsituation, se HFD-dom 2014:37, men det är då ett 
vanligt 4 kap 1 § SoL-beslut.  

Det finns dock två undantag från den regeln för kategori B. Av HFD 2014:37 framkommer att eftersom 
det i det fallet hade gått mycket lång tid utan att utvisningsbeslutet hade kunnat verkställas fanns inte 
heller förutsättningar för nämnden att utge bistånd endast för att täcka personens akuta behov. Alltså skulle 
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full norm beviljas. I det fallet hade det gått nio år och tre månader mellan att domen om utvisning skulle 
verkställas och att personen sökte bistånd enligt full norm. Samma dom säger att kommunen ej får ställa 
som krav att personen i fråga medverkar till sin utvisning för att bistånd ska kunna beviljas.  

Det andra undantaget gäller personer som genomgår rättspsykiatrisk vård, se HFD 2018:39. De har rätt 
till fullt bistånd. Det gäller både vid rättspsykiatrisk slutenvård och öppenvård. 

Anhöriginvandrare 
Krav på planering, utifrån rätten till ekonomiskt bistånd, för anhöriginvandrare (ej ”eta-
bleringsärenden”) med UT som flyttar till en anknytningsperson 
När ansökan prövas är det viktigt att bedöma om anhöriginvandraren hade ekonomiska möjligheter att 
spara till sitt kommande uppehälle i Sverige. Det går inte generellt att avslå en ansökan med motiveringen 
att anhöriginvandraren borde ha planerat för sin kommande försörjning från sitt hemland. Däremot bör 
ansökan avslås i upp till två månader i fall personen som flyttar till Sverige skulle haft ekonomiskt utrymme 
att spara till sitt kommande uppehälle i Sverige och inte gjort det. I fall personen inte haft ekonomisk möj-
lighet att spara, men väl i Sverige inte omedelbart gör det den ska för att påskynda sina möjligheter att bli 
självförsörjande, bör ansökan avslås en månad efter ankomsten. I ovanstående fall bör ansökningarna också 
avslås för den partner som redan befinner sig i Sverige, även om denne för egen del medverkar till sin 
försörjning. Barnperspektivet ska beaktas. När anknytningspersonen som redan bor i Uddevalla, blir  
 
förenad med ett barn som anknytningspersonen är förälder och/eller vårdnadshavare till, ska inga krav på 
planering av barnets flytt ställas. Ifall barnet reser tillsammans med en annan förälder/vårdnadshavare, som 
också ska förenas med anknytningspersonen, ställs inte heller några krav på planering på denna person. 
 
När ett barn flyttar till Sverige tillsammans med sin förälder/ vårdnadshavare, för att förenas med en an-
knytningsperson som inte är förälder/vårdnadshavare till barnet, kan krav på planering ställas. Ifall barnet 
sedan tidigare haft en nära relation till anknytningspersonen, trots att anknytningspersonen inte är föräl-
der/vårdnadshavare till barnet, kan det emellertid vara skäl för att inte ställa krav på planering i samband 
med flytten. 

Utlandsvistelser 

Utlandsvistelser för personer som ska medverka till att bli självförsörjande 
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte bör beviljas i dessa fall.  

Utlandsvistelser för personer som har permanent helt nedsatt arbetsförmåga 
De personer som avses är personer som på grund av helt nedsatt arbetsförmåga beviljats hel sjukersättning, 
men där den beviljade summan inte är tillräcklig för att garantera en skälig levnadsnivå, samt personer där 
Försäkringskassan bedömt arbetsförmågan som helt nedsatt men där ingen sjukersättning kan beviljas på 
grund av bristande bosättningstid i Sverige. Socialnämndens ansvar för dessa personer upphör inte vid en 
vistelse utanför kommunen en kortare eller längre tid. Det som avgör ifall bistånd bör beviljas är huruvida 
personen, trots vistelsen utanför kommunen, fortfarande är att betrakta som bosatt i kommunen. Personer 
som är bosatta i Uddevalla, och som har för avsikt att återvända till Uddevalla efter utlandsvistelsen, bör 
ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under maximalt en månad vid en utlandsvistelse. 
 
Ifall personen i fråga återkommande skulle vilja vistas i utlandet under en längre period med bibehållet 
ekonomiskt bistånd, och sedan återkomma till Uddevalla, får en individuell bedömning göras om bistånd 



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 50 av 83 
 

även kan beviljas under den nya utlandsvistelsen. För att nytt bistånd ska komma i fråga, bör minst ett år 
ha passerat sedan hemkomsten från den förra utlandsvistelsen. 

Kostnad för pass och annan resehandling 
Bistånd bör beviljas när det handlar om en barnfamilj som ska återförenas i Sverige, och där familjemed-
lemmarna behöver pass eller annan resehandling för att resa in i landet. Vid en ansökan om förlängning av 
uppehållstillstånd kräver Migrationsverket också att den sökande kan uppvisa pass eller annan resehand-
ling. Om socialnämnden har beslutat att bevilja bistånd till kostnaden för ansökningsavgiften för uppe-
hållstillståndet kan bistånd också beviljas till kostnaden för pass eller annan resehandling. I övriga fall bör 
ansökan avslås då det generellt inte kan anses ingå i skälig levnadsnivå att inneha ett pass eller annan 
resehandling. 

Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap 
Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till avgiften för ansökan om svenskt medborgarskap. Svenskt med-
borgarskap krävs inte för att arbeta och försörja sig i Sverige. 

Avgift för ansökan om uppehållstillstånd 
Bistånd bör beviljas ifall ärendet på något sätt rör barn, bistånd bör inte beviljas ifall ärendet inte berör 
barn. Detta gäller både vid första ansökan och vid eventuell förlängning av ansökan. Om ärendet berör barn 
bör bistånd också beviljas till avgiften för barnets förälder/vårdnadshavare ifall ansökningarna har samband 
med varandra. 
 

Försörjningsstöd - 4 kap. §1 SoL 

Försörjningsstöd - riksnormen 
Kommunen tillämpar riksnormen för att täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och 
fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift (4 kap. 3 § p. 1 SoL). 

Specialkost 
Höga merkostnader för specialkost kan i vissa fall berättiga merkostnadsersättning från Försäkringskassan. 
Barn och ungdomar under 
16 år som lider av vissa sjukdomar kan få s.k. livsmedelsanvisning (av läkare förskrivna livsmedel) som 
täcker vissa kostnader. 
 
Bistånd till specialkost 
Vid behov av specialkost kan merkostnader uppstå. Bistånd kan utgå för att täcka merkostnaden när den 
inte täcks av andra förmåner. Dietist eller behandlande läkare kan svara för vad som gäller i det enskilda 
fallet och läkarintyg krävs. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga merkostnader. Merkostnaden för 
komjölksproteinfri kost kan variera mycket och det krävs en individuell bedömning av hur mjölkprodukter 
kan ersättas och därefter får en särskild beräkning göras. 
 

     
 
 
För barn fr.o.m. 10 år gäller samma kostbidrag som för vuxna. Vid längre bidragsbehov kan konsument-
verkets beräkningar tjäna som vägledning och en individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. 

Glutenfri:        Barn 2 – 9år     100 kr  
  Vuxna  160 kr  
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Laktosfri kost berättigar inte till extra bistånd då det inte ger några större merkostnader. Behov av special-
kost som medför merkostnader ska styrkas av intyg från läkare eller dietist. 
Mer information om merkostnader finns på Konsumentverkets hemsida. 
 
Delegat: max 30 % av prisbasbeloppet per år (1 313 kr/mån 2023) - socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Försörjningsstöd - tilläggsbelopp till riksnormen 
I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa (4 kap. 3 § p. 2 SoL). Vad som ska anses som skäligt 
prövas individuellt. Vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kostnadsläget i kommunen kan tjäna 
som riktmärke. 

Bostadskostnad 

Depositionsavgift/hyresgaranti 
Depositionsavgift/hyresgaranti vid tecknade av hyreskontrakt beviljas om synnerliga skäl föreligger och 
det är den sökandes enda möjlighet att få/behålla ett boende och alla andra möjligheter är uttömda. Kost-
naden beviljas mot återkrav mot hyresvärden. 
 
Delegat: enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Kort- och långvarigt bidragsbehov 
Vid ett kortvarigt bidragsbehov bör normalt den faktiska boendekostnaden betraktas som skälig. Med ett 
kortvarigt bidragsbehov avses en period om cirka fyra sammanhängande månader. Tidsfristen kan för-
längas om det föreligger särskilda skäl. Medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. 
 
Skäliga och faktiska boendekostnader 
En prövning om kostnaden är skälig ska alltid göras. Vid bedömningen utgår man från vad en låginkomst-
tagare normalt har råd med och kostnadsläget i allmännyttans bostadsbestånd i kommunen. Det är rimligt 
att ställa krav på byte av bostad om kostnaden är för hög i förhållande till vad som är skäligt för det aktuella 
hushållet och behovet av bistånd beräknas bli långvarigt. Representerar bostaden ett ekonomiskt värde, 
t.ex. egen villa eller bostadsrätt, och biståndsbehovet förefaller att bli långvarigt bör detta också utgöra ett 
skäl för byte av bostad. 
 
Kommunstyrelsen ska medverka till bostadsbyte om sökanden har svårigheter att få annan bostad. De krav 
som ställs på att den sökande ska flytta till en billigare bostad måste utgå från en individuell bedömning 
och ske med hänsynstagande till de sociala konsekvenser som kan uppstå för hushållet, framför allt när det 
gäller barnfamiljer. 
 
Förutsättningen för krav på flyttning eller reduktion för bostadskostnaderna är att det finns faktiska möj-
ligheter för sökanden att få en annan bostad som uppfyller skäliga krav samt att oskäliga sociala konse-
kvenser inte uppstår. Den enskilde måste dessutom få skälig tid för att byta eller avyttra bostaden. Om det 
är svårt att sälja bostaden på grund av bostadsmarknaden på orten eller andra omständigheter som den 
enskilde inte kan råda över ska detta vägas in i helhetsbedömningen av rätten till bistånd. 
Om biståndstagaren anser sig behöva byta bostad under pågående bidragstid och detta medför högre 
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kostnader för boendet eller ökade levnadsomkostnader i övrigt för hushållet ska socialnämnden  
Informeras och lämna sitt samtycke då detta kan påverka rätten till bistånd. 
Kan det anses rimligt att den bidragssökande flyttar till en billigare bostad, men inte gör det, kan biståndet 
för boendekostnader fastställas till ett skäligt belopp helt utan beaktande av den faktiska kostnaden. 
 
Den biståndsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. En individuell prövning 
ska alltid göras. Såväl kostnaden som storleken på bostaden ska anses skälig i förhållande till hushållets 
storlek. 
 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 
- handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
avvikelse från riktlinjerna med högst 50 %, förlängning av faktisk hyreskostnad högst 3 månader - 1:e 
socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 
förlängning av faktisk hyreskostnad mer än 6 månader – KSO 
 
Skäligt rådrum för bostadsbyte 
I flera KR-domar anses det att fyra månader ett skäligt rådrum, vilket kan vara ett riktmärke. 
Nybesök ska alltid informeras om gällande normer för bostadskostnad. Om behovet av försörjningsstöd 
bedöms bli långvarigt och den individuella prövningen visar att sökandens boendekostnad är oskälig är det 
rimligt att ställa krav på åtgärder för att minska bostadskostnaden. Sökanden måste få tid på sig att agera. 
Boendekostnaden kan godkännas under en övergångsperiod så att den enskilde ges skälig tid att förändra  
 
sin boendekostnad. Förutsättningen är att den enskilde är aktiv i sitt bostadssökande på hela  
 
bostadsmarknaden och accepterar lägre standard, byte av område eller kommun om det ej påverkar den 
sociala situationen. Avseende frekvens på bostadssökande, se dom från KR Göteborg målnr. 2152-19. 
Barnperspektivet ska alltid beaktas. 
 
Har sökanden en exceptionellt hög boendekostnad t.ex. hotellboende kan Kommunstyrelsen föreslå en 
temporär lösning med godtagbar standard i avvaktan på en permanent lösning innan tiden för skäligt råd-
rum löpt ut. 
 
Om sökanden fått information och överklagningsbart beslut lämnats avseende tiden för skäligt rådrum för 
att byta sin bostad eller på annat sätt minska sin boendekostnad till en rimlig nivå men väljer att behålla 
sitt dyrare boende, beviljas boendekostnad enligt gällande genomsnittshyra. 
 
Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 
Byte av bostad eller bostadsområde bör inte tvingas fram i bl.a. följande fall: 
- Då det finns risk för att en flyttning åstadkommer negativa sociala konsekvenser. Det kan gälla barn-

familjer som genom en flyttning skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skolgång och ett socialt 
nätverk, en särskild prövning får göras i varje enskilt fall. Det kan också gälla ensamstående vuxna med 
ett särskilt stort behov av kontinuitet i det sociala nätverk eller i den fysiska miljö som hänger samman 
med det nuvarande boendet, t.ex. personer med funktionshinder eller sociala problem och äldre med 
sviktande hälsa. 

- Då bostaden är specialanpassad efter den enskildes funktionshinder och det skulle medföra betydande 
kostnader att specialanpassa ny bostad. 

- Då den sökande har begränsade möjligheter att bli godkänd som hyresgäst. 
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Byte till dyrare bostad 
Om någon som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd vill byta bostad och detta medför högre kostnader för 
boendet och/eller ökade levnadsomkostnader i övrigt ska socialnämnden informeras och lämna sitt sam-
tycke. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid göras. Bistånd för en högre boen-
dekostnad bör beviljas om hushållsmedlemmarna genom att bo kvar inte är tillförsäkrade en skälig lev-
nadsnivå. Det kan t.ex. gälla i följande situationer: 
- Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker behovet av flyttning. 
- Då bostaden inte uppfyller en skälig boendestandard med hänsyn till fysisk miljö och utrustning eller 

på grund av betydande trångboddhet. Med betydande trångboddhet avses i detta sammanhang att fler 
än två personer måste dela rum (kök och vardagsrum oräknade). 

- Då en ung vuxen genom att bo kvar i föräldrahemmet förhindras att leva ett normalt vuxenliv och att 
bli självständig. Det kan t.ex. gälla den som av utrymmesskäl är tvungen att dela rum med syskon som 
är avsevärt yngre eller om den unge själv får barn. 

Stamrenovering 
När hyresvärden genomför stamrenovering genererar i regel detta en högre hyresnivå. Utifrån detta ska en 
bedömning göras om krav om bostadsbyte ska ställas. Detta ska göras med utgångspunkt av den nya hy-
reskostnaden samt biståndsbehovets varaktighet. Barnperspektiv samt sociala konsekvenser ska beaktas. 
Skäligt rådrum för bostadsbyte vid stamrenovering är cirka fyra månader. 
 
Lägenhetsstorlek 
Vägledande norm för bostadsstorlek: Ensamstående: 1–2 rum + kök Sammanboende: 2 rum + kök 
Sammanboende med barn*: 1 rum per person + kök 
Ensamstående med barn*: 1 rum per person, vardagsrum oräknat + kök. 
 
* Två barn under 10 år räknas som ett barn. 
Avsteg kan dock göras om kostnaden ligger inom de ramar som gäller för respektive familjestorlek. 
 
När Kommunstyrelsen medverkar vid bostadsanskaffning gäller utrymmesstandarden 1 rum och kök för 
ensamstående. För personer som varaktigt står utanför arbetslivet dvs. förtids- och ålderspensionärer kan 2 
rum och kök accepteras. För ensamstående förälder med ett barn under 6 år gäller 2 rum och kök, i övrigt 
enligt ovan. Det är ytterst kostnaden som avgör om bostaden kan accepteras. 
 
Umgängesbarn 
Vid bedömning av skälig boendekostnad bör hänsyn tas till ett barns behov av utrymme då den som uppbär 
försörjningsstöd enbart har barnet hos sig under umgängestid. Viss vägledning kan hämtas från de max-
gränser som gäller för bidragsgrundande bostadsyta vid beräkningen av bostadsbidrag. Ett till två umgäng-
esbarn påverkar inte storleken på godkänd boendekostnad. Vid fler än två umgängesbarn får en individuell 
bedömning göras. 
 
Norm för bostadskostnader + vatten 
Kommunen tillämpar sedan 2002-01-01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förmåner till totalförsvars-
pliktiga (normer för bostadskostnader, genomsnittskostnad, i kommuner med färre än 75 000 inv.). Nor-
merna anses motsvara en skälig boendekostnad. Vid nyansökan godtas den faktiska bostadskostnaden i 
normalfallet i cirka fyra månader. 
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Vägledande norm för bostadskostnad: 
1-2 vuxna 5 650 kr/månad 
1-2 vuxna + 1 barn 7125 kr/månad 
1-2 vuxna + 2 barn 8 925 kr/månad 
Uppgifterna avser år 2023 
 
För varje ytterligare barn kan högsta godtagbara kostnad ökas med 1 800 kr. Beloppen avser kostnad före 
avdrag för bostadsbidrag. Kostnaden för uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår 
ej. 
För unga vuxna under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad, upp till 4 000 kr. Ungdomar under 
21 år stöttas i normalfallet inte i ekonomiskt hänseende till eget boende.  
Godkänd kostnad för vatten är 200 kr per person och månad, vilket gott och väl motsvarar en normal 
förbrukning. Kostnaden ses som en del av den totala hyreskostnaden. Se vidare sid 69! 
 
Extra utrustning, bilplats, medlemskap i hyresgästförening 
Vissa fastighetsägare erbjuder tillval till standardutrustningen som inglasad balkong, diskmaskin, tvättma-
skin etc. Även om tillvalet ligger inom kostnadsramen accepteras kostnadsökningen endast om det förelig-
ger ett behov av standardökning. Kostnaden för utrustning som installerats innan biståndsbehovet uppstått 
och där hyresgästen inte har möjlighet att avstå från utrustningen accepteras förutsatt att nivån ligger inom 
riktlinjerna. 
 
Kostnader för bilplats beviljas endast om den är obligatorisk eller om det föreligger behov av bil. Avgift 
till hyresgästföreningen ska inte räknas med i hyreskostnaden.  
 
Bostadsrätt 
När den faktiska boendekostnaden för en bostadsrätt fastställs bör hänsyn 
tas till nettokostnaden för ränteutgifter, och månadsavgift, dock ej amorteringar på lån för bostaden. Se 
SOSFS 2013:1 sid. 7. Se även nästa sida. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Dubbla hyror 
Dubbelhyror beviljas normal sett inte. 
Om byte av bostad föranleds av starka medicinska, sociala eller ekonomiska skäl kan kostnaden för dubbla 
hyror beaktas. Vid dubbla hyror vid flytt till särskilt boende/bostad med särskild service ska den sökande 
hänvisas till avdelningen vuxen och funktionshinder för jämkning. 
 
Egen fastighet, bostadsrätt och andelslägenhet 
Vad som sagts om oskäligt stora och dyra bostäder gäller även när bostaden utgörs av egen fastighet, bo-
stadsrätt eller andelslägenhet. Rätt till försörjningsstöd innebär inte ett skydd mot ekonomisk förlust vid 
ev. försäljning. Vid bedömning av biståndsbehovet utgår man från att bostaden är en realiserbar tillgång 
som, om den säljs, kan undanröja biståndsbehovet. I varje enskilt fall får en helhetsbedömning göras där 
man värderar såväl ekonomiska som sociala konsekvenser av en försäljning som: 

- biståndsbehovets längd 
- familjestorlek 
- förankring i bostadsområdet och risk för anpassningssvårigheter vid byte av bostad 
- kostnad för alternativt boende i relation till bostadskostnad i den egna fastigheten 
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- storleken på det kapital som bedöms bundet i den egna fastigheten 
- underhålls- och reparationskostnader på sikt 

 
Sökanden måste också få skälig tid på sig (riktvärde 4–6 månader) att sälja bostaden eller finna andra 
utvägar. Om bostaden har ett mervärde utöver lån på fastigheten ska biståndet beviljas mot återkrav. 
 
Vid prövning av bistånd till boende i egen fastighet/bostadsrätt ska följande uppgifter redovisas: 

- inköpsår och pris (om inte köpet ligger många år tillbaka) 
- taxeringsvärde 
- samtliga lån var för sig med uppgift om långivare, skuld, årlig ränta, årlig amortering samt tidpunkt 

för betalningar 
- uppvärmningskostnad och övriga driftskostnader (hushållsel, vatten, renhållning, försäkring, repa-

rationer och ev. övriga kostnader) 
- tomträttsavgäld 
- avgift till samfällighet, vägförening eller dylikt 
- möjlighet till uppskov med amortering eller förutsättning för ytterligare lån 
- skatteeffekt (Har skattejämkning sökts?) 

 
Det är inte ovanligt att en del av boendekostnaden utgörs av amortering på olika former av lån. Försörj-
ningsstöd är inte avsett att användas till kapitalbildning varför bistånd som regel ej ska ges till amortering. 
 
Bostadskostnaden för eget småhus kan beräknas (kan göras i Lifecare). 
 
Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnaderna för fastighetsunderhåll inte räknas med. 
 
I kapitalkostnaden ska endast ingå kostnader för lån som tagits för att förvärva bostaden, för ombyggnad 
och renovering. Inteckningar för t.ex. båt- eller bilköp ska inte räknas med. 
 
Om kostnaderna för boendet är oskäligt höga ska sökanden uppmanas att undersöka alla möjligheter att 
minska dem. I första hand bör sökanden kontakta långivarna för att förhandla ned räntan. Möjligheten att 
hyra ut bör också undersökas. 
 
Andrahandskontrakt 
Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra hand ha tillstånd av hyresvär-
den. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera en andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsätt-
ning för att andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från Försäkringskassan prövad. 
Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. Av kontrakt eller andra 
handlingar bör förstahandshyresgästens grundhyra framgå och att tillstånd till andrahandsuthyrning läm-
nats. Enligt Socialstyrelsen så ska nämnden, i de lägen det saknas godkänt kontrakt, enbart ta ställning 
till om hyresnivån är skälig eller inte. Viktigt att i handläggningen beakta att nämnden inte får utreda 
tredje person, dvs kräva in underlag från annan än den sökande.   
 
Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom att ha ett godkänt andrahandskontrakt ska den sökande 
ges rådrum på fyra månader att ordna med ett godkänt andrahandskontrakt eller hitta annan bostad där 
denne kan få bostadsbidrag. Därefter ska fiktivt bostadsbidrag medräknas som inkomst. Fiktivt prelimi-
närt bostadsbidrag kan räknas ut via Försäkringskassans hemsida. Hyreskostnaden kan inte reduceras på 
grund av tillval (extrautrustning, kabel-TV etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som 
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andrahandshyresgästen inte har någon bestämmanderätt över. Storleken på bostad och bostadskostnaden 
ska följa riktlinjerna i övrigt.  

Inneboende (ej nära släktskap) 
Kommunstyrelsen bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en inneboende beakta vad 
bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om kostnaden är skälig. 
 
Inneboende (nära släktskap) 
Ett hemmaboende vuxet barn eller annan nära släkting som får försörjningsstöd bör genom biståndet ges 
möjlighet att svara för sin del av boendekostnaden i bland annat följande fall: 
 

- Då bostadsinnehavarna, på grund av att vuxet barn eller annan nära släkting bor kvar hemma/är 
inneboende, har högre boendekostnader än de annars skulle ha haft antingen genom att de tvingats 
behålla en större bostad eller genom att de annars skulle ha varit berättigade till bostadsbidrag. 

 
- En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast   att ett vuxet barn som bor 

hemma, och när föräldrarnas underhållsskyldighet har upphört, ska stå för sin del av boendekost-
naden. Detta innebär att förälderns bistånd inte täcker barnets del av boendekostnaden och att det 
kvarboende vuxna barnet ansvarar för sin del av utgifterna. (HFD 6172–19) 

 
Inneboende vuxnas bidrag till hyreskostnaden 
Vid beräkning av bostadskostnaden för familjer med överåriga (18 år och äldre) vuxna görs avdrag för den 
inneboendes hyreskostnad. Avdrag ska göras för den faktiska hyresdelen som den inneboende betalar. Er-
lägger den inneboende ingen eller låg hyra så framräknas en hyresnivå baserat på enheter, se nedan. 
 
Inneboendehyra - underlag saknas 
Kan sökande ej presentera någon form av underlag vad gäller boendekostnad såsom till exempel faktisk 
hyresnivå, adress eller hur många som bor på samma adress bör endast inneboendehyra beviljas. Innebo-
endehyra motsvarar 25 % av basbeloppet delat med 12 (månader). Inneboendehyra beviljas per vuxen per-
son. 
 
Beräkning av boendekostnad 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden 
beakta hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, t.ex. ett kvarboende vuxet 
barn eller en förälder, lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende. 
Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av 
boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäk-
ringskassans författningssamling. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket 
som en enhet. 
 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad på fyra rum och kök, innebär 
det att han eller hon disponerar två av totalt nio enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela boen-
dekostnaden är 6 000 kr per månad. Den sökandes andel av boendekostnaden beräknas då genom att 6 000 
divideras med 9 och därefter multipliceras med 2, det vill säga 6 000/9 x 2 = 1 333 kr per månad.  
 
Vid beräkning av bostadskostnad ska även hänsyn tas till antalet personer boende i bostaden som bidrar till 
hyreskostnaden. Kostnaden som ev. beviljas ska vara skälig i förhållande till detta. 
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Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1994 ref. 61) uttalat att avgörande för om en arbetslös ungdom ska ha 
rätt till bistånd till en hyresdel är att det skett en förändring i den unges faktiska ekonomiska situation. Om 
den unge inte betalat hyresdel tidigare utgör inte enbart den omständigheten att gymnasiestudierna avslu-
tats skäl till att bevilja bistånd till hyra. Har den unge däremot fortlöpande betalt hyra och sedan blir me-
dellös bör bidrag till hans del av hyreskostnaden kunna utgå. 

Med hushållsgemenskap avses även då två eller flera personer stadigvarande delar bostad på ett sådant sätt 
att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan utnyttjas. Det behöver inte vara fråga om sådan ekono-
misk hushållsgemenskap som förutsätter att parterna har någon form av ekonomiskt ansvar för varandra. 

Sökande som delar boende (ej sambo) 
När sökanden delar lägenhet med andra bör den faktiska boendekostnaden beräknas som nettohyran delad 
med antalet boende i lägenheten. Sökanden bör finnas med på kontraktet. 

För personer som delar boende tillämpas normen för boendekostnad på följande sätt: 2 vuxna – normen för 
1–2 vuxna, 3 vuxna – normen för 1–2 vuxna + 1 barn osv. Om någon i hushållet har barn får en skälighets-
bedömning göras. 

Andra boendeformer 
Vid andra boendeformer som husvagn, båt, hotell och vandrarhem beräknas kostnaden med hänsyn till de 
faktiska omständigheterna. Det kan t.ex. vara motiverat att lägga till kostnader för faciliteter som normalt 
ingår i lägenhetsboende, t.ex. dusch och tvättmaskin. För personer som saknar permanent bostad bör den 
faktiska boendekostnaden inkludera kostnader för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Ti-
den som bistånd utgår för bör ställas i relation till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. Kostnaden 
måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas värde. 

Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 
av godtagbar norm för boendekostnad - handläggare, socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver, maximalt belopp 20 tkr per månad per hushåll - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings-
chef AMA därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 

Boendekostnad under fängelsevistelse 
Den som avtjänar ett fängelsestraff kan normalt sett inte anses ha rätt till försörjningsstöd till boendekost-
naden. Vid faktiska strafftider upp till 6 månader kan bistånd utgå om sökanden annars riskerar att bli 
bostadslös. Med faktisk strafftid menas tiden i häkte/fängelse. Den som kan få tillstånd att hyra ut sin 
bostad i andra hand bör rekommenderas att göra det. Bistånd till bostadskostnaden kan utgå under den tid 
det tar att lösa frågan/ uppsägningstiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med bistånd för 
möbelförvaring. 

Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd för häktade personer. Om den 
häktade riskerar att bli bostadslös och i övrigt är berättigad till bistånd kan försörjningsstöd utgå. 

Delegat: bostadskostnad högst 6 månader - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdel-
ningschef AMA  
bostadskostnad mer än 6 månader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bistånd till ungdomar som vill flytta till eget boende 
Ungdomar som vill flytta hemifrån har i den rättspraxis som utvecklats endast i undantagsfall varit bistånd-
berättigade till bostadskostnad. I samtliga fall har starka sociala skäl förelegat. 

Kommunen stöttar som regel inte ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år om inte särskilda skäl 
föreligger. En helhetsbedömning bör göras utifrån ungdomens möjlighet till egen försörjning 
inom överskådlig framtid. Ensamstående unga vuxna under 25 år ska i första hand hänvisas till små billiga 
lägenheter, högst 4 000 kr. 

Delegat: ungdomar över 21 år - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 
avdelningschef AMA 
ungdomar upp till 21 år - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Magasinering 
För personer som saknar permanent bostad kan bistånd beviljas till kostnad för magasinering av egna till-
hörigheter under skälig tid. Tiden bör ställas i relation till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. 
Kostnaden måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas värde. 

Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Avgift för vatten i hyreslägenhet 
Det förekommer att vattenavgift får betalas separat i hyreslägenheter. Avgiften får då ses som en godtag-
bar kostnad och en del av hyreskostnaden. Uddevallahem har sänkt sin grundhyra och debiterar vattenav-
giften separat. Godkänd kostnad är 200 kr per person och månad, vilket gott och väl motsvarar en normal 
vattenförbrukning. 

Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hushållsel 
Kostnaden för hushållsel är ett tilläggsbelopp till riksnormen och ersätts med faktisk kostnad i den mån 
förbrukningen är rimlig i förhållande till hushållets storlek.  

Medelförbrukning som riktvärden i Uddevalla: 
Storlek på bostad
1 rum och kök 
2 rum och kök 
3 rum och kök
4 rum och kök 
5 rum och kök

Årsförbrukning  
2 000 kWh 
3 000 kWh 
4 000 kWh
5 000 kWh
6 000 kWh 

Förbrukningen är beräknad efter boende i lägenhet utan uppvärmning. I villa är förbrukningen högre. 
Nivåerna är vägledande och en individuell bedömning ska göras. I bostäder där hyresgästen även svarar 
för kostnaden för uppvärmning och varmvatten, beräknas den del av elförbrukningen som överstiger 
ovanstående riktvärden som en del av bostadskostnaden.
Ansökan om bistånd till en räkning som förfallit till betalning inom en månad före tidsbeställningsdagen 
bör inte betraktas som en skuld utan prövas som försörjningsstöd. Depositionskostnad vid tecknade av 
elavtal kan beviljas om särskilda skäl föreligger efter samråd med enhetschef. Kostnaden beviljas mot 
åter-krav mot elleverantören. 
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Den kommunala energirådgivaren ska kontaktas för rådgivning om hushållets energiförbrukning översti-
ger beräknad medelförbrukning. 
 
Delegat: enligt medelförbrukning - handläggare, socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA  
över medelförbrukning - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Arbetsresor och motsvarande resor 
Ansökningar till arbetsresor/sysselsättning behandlas generöst. 
Försörjningsstöd ska utgå till arbetsresor med billigast möjliga färdsätt om arbetsplatsen inte ligger på 
gångavstånd från bostaden (4 km enkel väg). För personer som har barn i barnomsorgen, lider av sjukdom 
eller har andra arbetshinder kan man göra avsteg från avståndsgränsen. I begreppet arbetsresor innefattas 
även resor för att delta i åtgärder t.ex. arbetsmarknadsutbildning och sysselsättningsprojekt samt aktivt 
kunna söka arbete. 
Om kollektivtrafik kan användas lämnas bistånd enligt aktuella priser, se  www.vasttrafik.se. 
 
I undantagsfall kan bistånd utgå till driftskostnader för bil. Det kan t.ex. gälla yrkesutövare som förutsätts 
ha tillgång till bil eller då bilen är nödvändig för resor till och från arbete. Det kan även vara motiverat att 
ersätta kostnader för bilresor för personer med handikapp eller sjukdom. Se även sid 33 ang. bilinnehav. 
 
Den som måste använda bil i arbetet eller för att ta sig till och från arbetet har i allmänhet möjlighet att få 
skattejämkning. Vid ansökan om bistånd ska beslutet om jämkning uppvisas. Beloppet för skattejämkning 
på grund av bilkostnaden räknas inte som inkomst då det är avsett att täcka faktiska driftskostnader för 
bilen. 
 
Bidrag till bilresor ska behandlas restriktivt. Vid beräkning av skäliga bilkostnader ska utgångspunkten 
vara den faktiska bensinkostnaden på orten för tillfället. Vid långvarigt behov av bistånd bör kostnad för 
skatt, försäkring och besiktning godkännas. Vid beräkning av körsträcka bör eventuella resor till och från  
 
barnomsorg inkluderas. Vid långvarigt behov av bistånd bör den sökande uppmanas att byta bostad/arbete 
om det skulle öka möjligheten att bli självförsörjande. 
 
Delegat: bistånd till busskort eller drivmedelskostnad - socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
Bilkostnader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hemförsäkring 
Kostnaden för hemförsäkring är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Alla hushåll förutsätts ha hemförsäkring 
motsvarande grundskydd. Även rättsskydd bör ingå. Premien för hemförsäkring ska i första hand betalas 
månadsvis, vilket de flesta försäkringsbolag erbjuder. Nedanstående belopp kan tjäna som riktmärke. 
 

Hushållsstorlek Månadspremie Årspremie 
 
1–3 personer 
4–5 personer 
6 personer och fler 

 
130 kr 
140 kr 
150 kr 

 
1 560 kr 
1 680 kr 
1 800 kr 

Kostnaden har beräknats av Konsumentverket i samarbete med 

http://www.vasttrafik.se/
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Konsumenternas försäkringsbyrå och avser hushåll i tätort med fler än 
50 000 inv. Premien avser hushåll som bor i lägenhet. Kontrollera att hushållet inte är ”dubbelförsäkrat” 
genom facklig organisation eller hyresvärd. Om det accepteras att sökanden bor i egen fastighet tillkommer 
skäligt belopp för villaförsäkring. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Fackföreningsavgift och medlemskap i a-kassa/ALFA-kassa 
Avgift för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Bistånd 
ska utgå med det belopp som gäller för sökandens organisation. Är sökanden arbetslös eller långtidssjuk-
skriven ska han undersöka om det finns möjlighet att få avgiften reducerad innan bistånd beviljas. 
 
För anställda betalas ofta avgiften genom avdrag på lönen. Kontrollera om avgiften även inkluderar olika 
former av försäkringar. För hemförsäkring gäller att avgiften ska rymmas inom riktlinjerna. För andra typer 
av försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring, ska inte bistånd utgå. 
 
ALFA-kassan är ett komplement till de organisationsanknutna a-kassorna med syfte att ge fler tillgång till 
inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Ytterligare information ges på www.alfakassan.se. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Livsföring i övrigt 
Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Besvärsrätt föreligger. 

Läkarvård och sjukvårdande behandling 
Faktiska, godtagbara kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandling är tilläggsbelopp till riksnor-
men. I de fall den enskilde väljer att gå till privat vårdgivare som ej är ansluten till Försäkringskassan och 
merkostnader uppstår utgår ej försörjningsstöd. Högkostnadsskyddet ska utnyttjas. Vad som ska ersättas  
 
bör avgöras med utgångspunkt i att syftet med vården ska uppnås. Försörjningsstöd till läkarvård omfattar 
kostnader för åtgärder som: 

- omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och avser sådan vård och behandling ett landsting är skyldigt 
att svara för enligt 1 och 3 §§ hälso- och sjukvårdslagen, även i de fall insatserna tillhandahålls av 
en privat vårdgivare 

- vidtas efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och 
- görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Uppgifter om aktuella patientavgifter finns på 1177. 
 
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 
Läkarbesök och sjukvårdande behandling omfattas av högkostnadsskydd. 
Högkostnadsskyddet omfattar patientavgifter för: 

- läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård) 
- sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad vård) 
- inkontinensartiklar för vilka landstinget har kostnadsansvar 
- (personkrets: brukare med eget boende) 
- hembesökstillägg 

http://www.alfakassan.se/
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- gruppbesök 
- oralkirurgisk behandling. 
För mer information om högkostnadsskyddet se Västra Götalandsregionens hemsida 

Högkostnadsskydd 
Avgifter som patienten betalar för läkarbesök och sjukvårdande behandling registreras numera i de flesta fall 
digitalt.  

Frikort 
När patienten inom en tolvmånadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsgränsen utfärdas 
frikort som ger rätt till fri sjukvård. Frikortet gäller tolv månader räknat från det första besöket som låg till 
grund för frikortet, d.v.s. den äldsta betalningen. 
 
Bistånd till läkarvård och sjukvårdande behandling 
Personer som kontinuerligt uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkostnadsskyddet. Kostnader 
för patientavgifter ska verifieras. Kvitton ska uppvisas när ansökan om ekonomiskt bistånd till läkarvård 
eller sjukvårdande behandling görs. Bistånd kan utgå innan högkostnadsskyddet inträder. I de fall den en-
skilde väljer att gå till privat läkare som ej är ansluten till Försäkringskassan och merkostnader uppstår 
utgår ej försörjningsstöd. 
 
Kostnader som debiteras för uteblivet besök berättigar inte till ekonomiskt bistånd. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Vårdavgift sluten sjukhusvård 
Avgift för barn och ungdomar t.o.m. 19 år: 0 kr 
Avgift vid sjukhusvård: 60/120 kr/vårddag, se nedan 
 
(Högsta belopp per löpande trettiodagarsperiod.) Den som har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning, 
och som är yngre än 40 år, betalar halv avgift under de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Efter dessa 30 
dagar är kostnaden 120 kronor per dag. Vårdavgiften kan betraktas som en kostnad för mat och logi.  
 
Avgiften är högre än posten för livsmedel som ingår i riksnormen. Vid biståndsberäkningen tas hänsyn till 
de merkostnader som förorsakats av vårdavgiften och ev. övriga merkostnader i samband 
med sjukfallet. Om vårdavgiften förfallit till betalning och sökanden inte varit berättigad till bistånd i sam-
band med sjukhusvistelsen kan inte ekonomiskt bistånd utgå. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
 
Inneliggande vård 
Del av kostnaden för inneliggande vård avser mat. Då klienten i regel redan beviljats bistånd i form av 
norm för perioden, är del av behovet redan tillgodosett. Delavslag ska ges motsvarande redan beviljat 
bistånd för mat. Matkostnad per dag enligt riksnormen beräknas enligt följande: Livsmedelsposten i 
riksnormen x 12/365. 
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Sjukresor 
Västra Götalandsregionen ersätter vissa kostnader för sjukresor. Kostnad för enkelresa med bil eller sjukrese-
taxi är 125 kr. Egenavgift vid resa med kollektivtrafik är 35 kr. Upplysningar lämnas av Sjukreseenheten,  
Regionens Hus, Vänersborg, 
tel. 010-47 32 100. Information om sjukresor finns på 1177 
 
Ersättning kan utgå från regionen för resa vid: 

- sjukvårdande behandling 
- läkarvård 
- sjukhusvård 
- tandläkarbehandling 
- utprovning av handikapphjälpmedel 

 
Högkostnadsskydd inträder när kostnaden för sjukresor under en 
12-månadersperiod uppgår till 2 000 kr. För barn inom samma familj gäller gemensamt högkostnadsskydd. 
Resor som understiger egenavgiften kan räknas till godo för högkostnadsgränsen. Egenavgiften för sjuk-
resor upp till gällande högkostnadsskydd betraktas som ett tilläggsbelopp till riksnormen. 
 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Kostnad för intyg 
I vissa fall tar VG-regionen betalt för utfärdande av intyg. I de fall begäran om intyg initieras av handläg-
garen bör kostnaden för detta beviljas. 

Receptförskrivna läkemedel och fysisk aktivitet på recept 
Kostnaden för receptförskrivna läkemedel, läkemedel för födelsekontroll, förbrukningsartiklar för stomi-
opererade och förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egen-
kontroll av medicinering är att betrakta som tilläggsbelopp till riksnormen. Fysisk aktivitet på recept inne-
bär inte att sökande är berättigad till bistånd utöver riksnormen. Receptet medför att sökande får rabatter 
på idrottsanläggningar, gym, badhus mm. Kostnaden anses vara tillgodosedd genom posten lek och fritid. 
Se även information på 1177. 
 
 
Högkostnadsskydd för läkemedel 
Läkemedelsförmånen omfattar ovan uppräknade artiklar. Kostnadsreducering inträder när inköpen under 
en 12-månadersperiod överstiger 1 300 kr. Reducering sker stegvis. 
 
När egenavgiften uppgått till 2 600 (2023) kr inträder kostnadsfrihet för återstoden av tolvmånaders- 
perioden. 
Registrering av gjorda läkemedelsinköp görs av apoteket, legitimation skall uppvisas i samband med  
inköp. 
 
Särskilda regler för barn 
Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. 

Möjlighet till delbetalning 
I särskilda fall då den enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt och denne själv kan 
tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör möjligheten att delbetala läkemedelskostnaden beaktas.  
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Bidrag till receptförskrivna läkemedel 
Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkostnadsskyddet och möjligheten till del-
betalning. Överväg i första hand möjligheten till delbetalning vid kortvarigt biståndsbehov. Biståndet ska 
täcka den merkostnad som delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda läkemedelsinköp d.v.s. 
innan behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses som en godtagbar utgift. 
 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. receptspecifikation samt kassakvitto. 
 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, t ex pga allergi eller kraftiga 
biverkningar, och behov föreligger av ett ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är 
det sjukvårdens ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 
omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter särskild prövning. En förutsättning 
är att en läkarbedömning styrker behovet. 
 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- eller potensläkemedel. Det in-
nebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det 
är inte meningen att socialnämnden ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel utan vara mycket restriktiv 
med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialnämn-
den göra en annan bedömning, till exempel efter samråd med en läkarkonsult. Tänk på att läkare har möj-
lighet att ansöka om att få vissa läkemedel att omfattas av högkostnadsskyddet 
 
Delegat: inom högkostnadsskyddet - handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, av-
delningschef AMA, därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag till ej receptförskrivna läkemedel 
Ej receptbelagda läkemedel anses ingå i posten förbrukningsvaror. Vid behov av läkemedel för behandling 
av till exempel hårlöss eller mask kan undantag göras efter särskild prövning. Tänk på att läkare kan för-
skriva receptfria läkemedel vid kontinuerlig användning/långvarigt behov av läkemedlet. De omfattas då 
av högkostnadsskyddet. 
 
Preventivmedel 
Preventivmedel är ett receptbelagt läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Preventivmedel som 
ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
     

Tandvårdskostnad 
Rätten till bistånd begränsas inte till tandvård av enbart akut karaktär. En skälighetsbedömning får göras 
av kostnaden för ingreppet. Om den enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara av kortvarig art 
och denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta vägas in i bedömningen av hur 
omfattande biståndet till tandvård ska vara. 
 
I normalfallet utgår inte bistånd till den årliga undersökningskostnaden.  
Det råder fri prissättning på tandvård. Priset på samma behandling kan således variera mellan olika klini-
ker. Tandvårdstaxan för Folktandvården i Västra Götaland gäller som maxtaxa. 
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Tandvårdsförsäkringen 
Barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen har rätt till gratis tandvård t o m det år de fyller 23 år. När 
den unge fyllt 24 år räknade denne som vuxen och får betala ordinarie taxa.  
 
Det statliga tandvårdsstödet 
Tandvårdsstödet består av tre delar: 
 
N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort om-
sorgsbehov i det dagliga livet 

F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning 

S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid 

Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Lagningar, kronor 
och broar ersätts i begränsad omfattning. Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris 
för olika behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts. Patienten och tandläkaren 
kan välja en annan behandling än den som omfattas av tandvårdsstödet men då får patienten, om den är 
dyrare, betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet. 
 
För vissa oralkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus är patientavgiften densamma som för hälso- 
och sjukvården. Avgiften får räknas med i högkostnadsskyddet för den öppna sjukvården. 
 
Övrig tandvård, t ex vid sjukhusvård eller institution 
Den som behöver tandvård under en begränsad tid som ett led i en sjukdomsbehandling (t.ex. patienter som 
behöver vara fria från infektion inför ett kirurgiskt ingrepp eller har en defekt i käke eller i ansiktet) gäller 
samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård. 
 
Patienter som är föremål för sluten sjukhusvård kan få akut tandvård genom sjukvårdens försorg. Den kli-
nik som patienten är inskriven vid svarar för patientdelen av kostnaden. 
 
Tandvårdsförvaltningen vid sjukhuset kan i särskilda fall svara för patientdelen vid tandvårdsbehandling 
som är medicinskt motiverad. Kriminalvården svarar för akut tandvård för personer som är intagna på kri-
minalvårdsanstalt. 
 
LVM-hem svarar för akut tandvård för personer som är föremål för tvångsvård. Akut tandvård ingår även  
i vårdavgiften på § 12-hem. I fickpenningsbeloppet som beviljas vid institutionsvård ingår i normalfallet 
kostnad för akut tandvård. Vid mer omfattande akut tandvård ska en individuell prövning alltid göras. Möj-
ligheten till delbetalning hos tandläkaren ska beaktas. 
 
Bistånd till tandvårdskostnader 
Om behovet av tandvård varit akut accepteras tandläkarens åtgärd även om behandlingen genomförts före 
ansökan om bistånd. Kan behandlingen utan större olägenhet skjutas upp ska kostnadsförslag inhämtas.  
Se rutin i Lifecare. 

 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/f-tandvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/s-tandvard/
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Frisktandvård  
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till Frisktandvård då detta avser en försäkring som ej bedöms nödvändig 
för att uppnå en skälig levnadsnivå.   
 
Akut tandvård: Avser behandling av smärtsamma och/eller infektiösa tillstånd, traumaskador etc. 
 
Nödvändig tandvård 
Avser nödvändig konserverande och protetisk bettrehabilitering för att uppnå ett från odontologisk syn-
punkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Komplicerade konstruktioner ingår ej. Behand-
lingen ska inte utesluta möjligheten för patienten att i ett senare skede få en optimal bettrehabilitering på 
egen bekostnad. 
 
Bistånd till nödvändig tandvård kan utgå till personer som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd 
(minst ett år) eller levt på motsvarande inkomstnivå. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies 
och tandlossning. Det kan till exempel vara fluorbehandling, kostutredning och tandhygienistbehandling. I 
vissa fall kan även bettskena vara motiverad. Nämnden bör i regel grunda sin bedömning på behandlande 
tandläkares val av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nämnden bör också väga in om 
biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. 
 
Rätten till bistånd prövas månadsvis och förutsätter bland annat att behovet inte kan tillgodoses av den 
enskilde själv eller på annat sätt. Detta gäller också ansökningar om tandvård, även om ett kostnadsförslag 
godkänts av förtroendetandläkaren. Klienten beviljas då kostnaden för tandvården månadsvis som en god-
känd utgift och betalar i normalfallet själv till tandläkaren. 
 
Kostnadsförslag över 4 000 kr ska skickas till kommunens förtroendetandläkare för bedömning: 
 
Anna-Carin Stenhamre 
Mossgatan 15 
931 70 Skellefteå 
 
Tel.  0705 – 204 040 
annacarin.stenhamre@telia.com 
 
 
Även vid lägre kostnad än 4 000 kr för tandvård kan ibland en bedömning behöva göras, t ex vid upprepat 
behov av tandvård. 
 
Vid ansökningar från personer med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd ska hänsyn tas till hur inkomst-
förhållandena sett ut tidigare (ett år tillbaka) och framtida försörjningsförmåga. Sökandens möjligheter att 
själv genom delbetalning helt eller delvis stå för kostnaden måste beaktas. 
 
Nivåerna nedan gäller per tolvmånadersperiod och per person i hushållet. 
 
Delegat: max 25 % av prisbasbeloppet (13 125 kr 2023) per 12-månadersperiod – 
socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
max. 50 % av prisbasbeloppet (26 250 kr 2023) per 12-månadersperiod 
- 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA, optimal tandvård – KSO 

mailto:annacarin.stenhamre@telia.com
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Glasögon/linser 
Glasögon och kontaktlinser kan ordineras som synhjälpmedel. Ersättning lämnas enligt särskilda regler för 
olika grupper. Ytterligare information ges på 1177. 
 
Klienten beviljas kostnaden för glasögon som en godkänd utgift och betalar i normalfallet själv till opti-
kern. 
 
Glasögon till vuxna 
Bistånd till glasögon/linser ingår i skälig levnadsnivå och prövas särskilt. För glasögon krävs recept från 
ögonläkare eller rekommendation av legitimerad optiker. Behov av progressiva glas ska styrkas av läkare 
eller legitimerad optiker. Bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är medicinskt motiverat och 
kan styrkas med läkarintyg. 
 
Sökanden ska inkomma med kostnadsförslag. Använd socialnämndens egen blankett (samtycke krävs). 
Bistånd beviljas till den faktiska kostnaden för synundersökning, standardglas och arbetskostnad. Kostna-
den för färgade glas, AR/hård-behandling och fotokromatiska glas beviljas under förutsättning att beho-
vet är styrkt. 
 
Om inte särskilda skäl föreligger ska paketpris tillämpas. Bidrag till bågar utgår med max. 2 % av prisbas-
beloppet (1 050 kr år 2023) om paketpris inte kan tillämpas. Hos vissa optiker lagas/ersätts skador på glas 
och båge som inträffar inom ett år från köptillfället av optikerns garanti. Tänk på att glasögon kan beställas 
till en lägre kostnad på internet om recept finns. 
 
Glasögon till barn 
Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon till barn och ungdomar i åldrarna 8 t o m 19 år. Bidraget 
ges för den faktiska glasögon- och linskostnaden. Bidragsbeloppet reduceras om glasögonens och linsernas 
kostnad är lägre än bidraget. Den enskilde betalar kostnaden som överstiger bidragsbeloppet samt synun-
dersökning och tillbehör som till exempel glasögonbågar. Vissa optiker har förmånliga erbjudande såsom 
t ex gratis glasögon om recept från ögonläkare kan uppvisas eller om synundersökning betalas. Information 
om detta kan få från respektive optiker. 
 
Delegat: max 10 % av prisbasbeloppet (5 250 kr 2023) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhets-
chef, avdelningschef AMA, därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Hemutrustning 
Vad som ingår i en nödvändig/skälig hemutrustning måste bedömas från fall till fall och ska utgå från 
vad låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Andra faktorer som har betydelse vid bedöm-
ningen är sökandens ålder och framtida försörjningsmöjligheter, samt om biståndsbehovet är kortvarigt 
eller långvarigt. Det finns ingen generell rätt för den som har en begränsad ekonomi att få ekonomiskt 
bistånd till utrustning av bostaden. 

Den enskildes behov av hemutrustning kan i vissa fall tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt 
bistånd. Finns sådana möjligheter ska dessa i första hand användas, t.ex. via det sociala nätverket. Finns 
inte dessa möjligheter ska möjligheten att införskaffa begagnad hemutrustning alltid beaktas. Madrasser, 
soffor och liknande möbler som kan innehålla skadedjur eller på annat sätt vara osanitära är skäligt att 
införskaffa i nyskick. För mer information om hemutrustning, läs ”Ekonomiskt bistånd – handbok för 
socialtjänsten” (Socialstyrelsen 2021). 
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Särskilda grupper 
För unga vuxna som flyttar hemifrån till sitt första egna boende så är det rimligt att godta en betydligt 
enklare standard beträffande hemutrustning än vad som annars är fallet (Socialstyrelsen, 2021, s.128 & 
RÅ 1995 ref. 180). Bistånd till unga vuxna under 25 år prövas individuellt och 10 % av prisbasbeloppet  

(5 250 kan tjäna som riktlinje. Belopp överstigande detta bör samrådas med 1:e. 

Vid akuta situationer, t.ex. vid våldsutsatthet ska en mer generös bedömning göras, men med fokus på 
att lösa det akuta behovet. Se våra riktlinjer för vidare information, samt socialstyrelsens handbok om 
ekonomiskt bistånd avsnitt 6.4.3 ”Behov av ekonomiskt bistånd vid utsatthet för våld”. 

Har behovet av hemutrustning uppstått i samband med flytt från annan kommun där hushållet uppburit 
ekonomiskt bistånd, så ska behovet av hemutrustning tillgodoses av den tidigare kommunen. Klienten 
ska hänvisas att kontakta sin tidigare kommun och ansöka om hemutrustning där. Vi kan vid behov vara 
behjälpliga med hembesök om detta behövs för den andra kommunens utredning.  

Handläggning av ansökan om hemutrustning 
Vid ansökan om hemutrustning ska en individuell bedömning göras. Ansökan ska journalföras i separat 
journalanteckning. Tänk på att det i journalanteckning och beslut ska framgå vad för hemutrustning som 
klienten beviljats bistånd till.  

Klienten får själv inkomma med lista på hemutrustning som den har behov av, samt det pris som den har 
hittat varan för. I Lifecare finns ett arbetsdokument över priser för hemutrustning som kan ge vägledning 
i bedömningen. 

Hembesök ska i regel alltid göras för att utreda behovet, om det inte bedöms obehövligt utifrån den aktu-
ella situationen. Söker klienten bistånd till trasiga eller utslitna möbler bör detta kunna påvisas vid hem-
besöket. Stäm annars av med 1:e. 

Delegat: max 20 % av prisbasbeloppet (10 500 kr 2023) per 12-månadersperiod - socialsekreterare, 1:e 
socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA fullständig hemutrustning max. 75 % av prisbas-
beloppet (39 375kr 2023) per 12-månadersperiod - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 
AMA. 

 
TV 
Om behov föreligger kan bistånd beviljas för inköp av TV. Det kan t.ex. gälla barnfamiljer, personer med 
litet nätverk och personer som av hälsoskäl är hänvisade till sin egen bostad. En individuell bedömning 
skall alltid göras. Vid kortvarigt behov av bistånd ska möjligheten till att själv tillgodose behovet inom kort 
genom egna inkomster beaktas. 
 
Skälig kostnad för införskaffande av TV utgår från marknadspris, för närvarande ca 2 500 kronor. 
 
Om den enskildes TV går sönder kan inköp av ny TV vara ett billigare alternativ än reparation. 
Delegat: max 10 % av prisbasbeloppet (5 250 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
avdelningschef AMA 
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Dator - smartphone 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska kunna 
fungera. Även TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av 
behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och ung-
domar som går i skolan. Dator med internetuppkoppling kan vara viktig för det skolarbete som görs hemma 
men också i sociala sammanhang barn och ungdomar emellan. Men hänsyn tagen till detta kan nämnden 
pröva behovet på samma sätt som för övrig utrustning till hemmet, dvs. i förhållande till om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt och inom rimlig tid.  
Tänk på möjligheten att använda elevdator. 
 
Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som en 
dator, (till exempel 3255–18 och 354–20), och att en ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar, men ett riktvärde kan vara 1 000 kr. Enbart router 300 kr. 

Skälig kostnad för införskaffande av dator utgår från marknadspris för en ”basdator”, för närvarande  
ca. 2 500 kronor. Enligt dom i Kammarrätten 2017 bedöms barns lånedator kunna tillgodose även föräld-
rars behov, till exempel för att betala räkningar mm. 
 
Delegat: max 15 % av prisbasbeloppet (7 875 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef,  
avdelningschef AMA 
 
Internet i hemmet 
Löpande kostnad för internetuppkoppling är, enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2017, nödvändig 
för att en skälig levnadsnivå ska uppnås och bistånd utgår därför till detta. Skälig kostnad för internetupp-
koppling bedöms motsvara cirka 130 kronor per månad. Se även sid 18-19 angående internetbank. 
 
Delegat: Handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
 
Inköp av vitvaror 
Bistånd till inköp av t ex. spis, tvättmaskin och frys beviljas endast om särskilda skäl föreligger. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Spädbarnsutrustning 
Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse om familjen lever på en nivå som mot-
svarar försörjningsstödsnormen och inte på annat sätt kan få tillgång till behövlig utrustning. För ensam-
stående ska i möjligaste mån den andra förälderns betalningsutrymme att bidra till spädbarnsutrustningen 
utredas. Posten för personliga kostnader inom riksnormen för barnet bör ge utrymme för successiv kom-
plettering. I grundutrustning ingår bland annat: 

 
- begagnad vagn med tillbehör 
- säng och sängutrustning 
- skötbädd med tillbehör 
- bärsele 
- bilbarnstol 
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- tillbehör för matning inkl. stol 
- utrustning för bad 
- de första kläderna 

 
Bidrag till grundutrustning betalas inte ut schablonmässigt utan prövas i varje enskilt fall. Vid syskons 
födelse behöver oftast endast mindre kompletteringar göras. 
 
Delegat: max 10 % av prisbasbeloppet (5 250 kr 2023) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhets-
chef, avdelningschef AMA 
max. 20 % av prisbasbeloppet (10 500 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Cykel 
Cykel ingår i normen, men för barn i skolåldern som saknar cykel, tillämpas ett generöst förhållningssätt 
vid ansökan. För yngre barn räknar man med att cykel köps begagnad. 
men ett riktpris kan vara cirka 700 kronor. Beviljas bistånd till cykel ska även bistånd till cykelhjälm be-
viljas om detta saknas, rimlig kostnad är ca. 300 kronor. Bistånd till cykel till vuxna kan beviljas när den 
enskilde t ex har 
långt till allmänna kommunikationer, maxbelopp 1 000 kronor. I första hand ska möjligheten att köpa be-
gagnad cykel nyttjas. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 
AMA 

Körkort 
Innehav av körkort ingår ej i skälig levnadsnivå och bistånd kan ej utgå. I vissa fall kan körkortslån beviljas 
av CSN, se https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html. 

Kläder 
I riksnormen ingår ett belopp som avser att täcka det vardagliga klädbehovet för hela året och även tillbehör 
som väska och paraply. Det är endast om särskilda skäl föreligger som bidrag utöver norm kan utgå t.ex. 
vid stora viktförändringar eller anknytningar till nyanlända flyktingar som anländer 
till Sverige vintertid och saknar kläder för årstiden. En individuell prövning ska alltid göras, men riktlinje 
är en extra månadsklädnorm. 
 
Delegat: max 5 % av prisbasbeloppet (2 625 kr 2023) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 
avdelningschef AMA 
 
Arbetskläder 
Bistånd till arbetskläder kan utgå då särskilda kläder/skor krävs av arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte 
tillhandahåller detta. Undvik inköp i yrkesbutiker som i regel är ett dyrare alternativ och billigare inköps-
ställen finns för godkända kläder/skor. 
 
Delegat: max 5 % av prisbasbeloppet (2 625 kr 2023) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 
avdelningschef AMA 
 
 

http://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html
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Studentmössa 
Kostnad för studentmössa räknas som godtagbar utgift vid normberäkning och bistånd kan utgå till rimlig 
kostnad, maximalt 700 kronor. Det är vanligt att leverantörer tar kontakt med elever via skolan. I regel är 
dessa studentmössor ett betydligt dyrare alternativ än om den enskilde själv köper via internet. 

Legitimation 
Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort som gäller inom EU- och alla Schengen-länder. (f n 100 kr). 
Skatteverket utfärdar också id-kort som bara gäller inom Sverige. (f n 400 kr).  Giltigt id-kort anses ingå i 
skälig levnadsnivå för vuxna personer. I enstaka fall har Migrationsverket ej hunnit leverera uppehållskort 
till sökande vid ankomst till Sverige. Då kan bistånd utgå till resa med kollektivtrafik till Migrationsverket 
för att få detta utfärdat. Uppehållskortet är gratis. 
     
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Resor 
 
Lokala resor 
Ansökningar till arbetsresor och till regelbunden sysselsättning behandlas generöst. 
Försörjningsstöd till arbetsresor godkänns med billigaste färdsättet (vanligtvis kollektivtrafik) om gång-
avståndet mellan bostad och en sysselsättning är 4 km eller mer. För personer som har barn i barnomsor-
gen, lider av sjukdom eller har andra fysiska/psykiska nedsättningar kan avsteg göras från avståndsgrän-
sen. Samråd i dessa fall med grupp eller 1:e. 
 
För personer som uppfyller ovanstående kriterier men enbart har behov av enstaka resor per månad, så 
godkänns en schablon motsvarande 5 enkelbiljetter via kollektivtrafiken per månad. Enkelbiljett gäller 90 
minuter från det den köps eller aktiveras. Vid resa över flera zoner räcker den 180 minuter. Behovet ska 
därför täcka resa både tur och retur. Det är upp till den sökande att planera sina resor och disponera det 
beviljade biståndet. Sjukresor mm hanteras separat. 
För aktuell prisuppgift se www.vasttrafik.se. 
 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och från skolan beviljas normalt sett 
inte, hänvisning ska göras till Barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Resor till Frivården 
Godtagbar kostnad. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 
AMA 
 
Genomresa, hemresa 
Vistelsekommunens ansvar begränsas till att avse sådant som den enskilde behöver under sin vistelse i 
kommunen eller under hemresan. Detta gäller även nordiska medborgare. Om behoven kan tillgodoses 
genom att sökanden reser hem lämnas bidrag till reskostnaden med billigaste/lämpligaste färdsätt. 
 
Övriga utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige, t.ex. turister eller affärsresande, har 
endast rätt till bistånd i en nödsituation. I första hand ska sökanden hänvisas till egen ambassad eller kon-
sulat. 

http://www.vasttrafik.se/
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Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Umgängesresor 
Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Föräldrarna har ett gemen-
samt ansvar för att behovet tillgodoses. Umgängesföräldern har det primära ansvaret för reskostnaderna. 
Den andre föräldern ska delta i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till båda föräldrarnas 
förmåga och övriga omständigheter (FB 6 kap. 15 b §). Bestämmelsen gäller inte vid växelvis boende. 
 
Umgängesföräldern kan få bistånd till högst två enkelresor per månad till annan ort med billigaste färdsätt. 
Vid tveksamhet ska umgänget styrkas/kontrolleras. Barnperspektivet ska alltid beaktas vid bedömning och 
barnets behov av umgänge med föräldern ska vara avgörande. 
 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Koloni- och feriehemsvistelse 
I den mån barn behöver koloni- eller feriehemsvistelse görs en individuell prövning av föräldrarnas eko-
nomiska vilja/förmåga att själva svara för insatsen. Barn som är utsatta för "sociala" risker ska vara den 
egentliga målgruppen. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Städkostnader 

Städ – eller saneringskostnad 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära betydande ingrepp i livsföringen. 
Ansökningar om bistånd till städ- eller saneringskostnad ska därför behandlas skyndsamt och med ett ge-
neröst förhållningssätt. Beakta möjligheten till återkrav. Tänk på att den enskilde kan ha rätt till RUT-
avdrag. Städningen ska då beställas av den enskilde. 
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det ena bör vara Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, lokalvårdsservice. 
 
Delegat: max 50 % av prisbasbeloppet (26 250 kr 2023) – 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings-
chef AMA, därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Flyttstädning 
Flyttstädning ska normalt ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt och vänner. Om den enskilde på 
grund av ålder, sjukdom eller andra skäl såsom t ex. avsaknad av nätverk bör bistånd utgå till skälig kost-
nad. Tänk på att den enskilde kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den enskilde. 
 
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det ena bör vara Samhällsbygg-
nadsförvaltningens lokalservice. 
 
Delegat: max 25 % av prisbasbeloppet (13 125 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 
AMA, därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 



2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 72 av 83 
 

Har sökanden godtagbara sociala eller medicinska skäl, för att uppnå skälig levnadsnivå, att flytta kan bi-
drag till flyttkostnaden beviljas efter sedvanlig prövning. Ersättning för milkostnad i egen eller lånad bil 
beviljas enligt gällande bränslepris. Avgift för hyrbil kan också utgå. Den sökande ska alltid själv stå för 
hyresavtalet. Om sökande inte har något kvitto pga. en bekant el. annan har hjälpt till är en rimlig kostnad 
maximalt 1 500 kronor, detta motsvarar den minsta kostnaden för att hyra en flyttbil. Behöver flyttfirma 
anlitas ska sökanden själv ombesörja att kostnadsförslag inhämtas från minst två firmor. Var observant på 
att anlitad flyttfirma har gällande försäkring. 
 
Utflyttningskommunen svarar för flyttkostnaden, ev. uppehälle och hyra under första månaden.  
 
Sker ansökan efter inflyttningen ska inflyttningskommunen pröva ansökan. Har sökanden skuldsatt sig för 
flyttningen gäller samma överväganden som vid övriga skulder. Bedömer man  
att sökanden även efter flyttningen kommer att vara i behov av bistånd bör inflyttningskommunen kontak-
tas före flyttningen. En sådan kontakt förutsätter den enskildes samtycke. 
 

Flyttning 

Flyttning på grund av genomgripande renovering 
Orsakas flyttningen av att fastigheten ska genomgå en genomgripande renovering svarar hyresvärden som 
regel för såväl flyttkostnaden som vissa andra merkostnader. Utbetalade ekonomiska kompensationer skall 
ej medräknas som inkomst vid normberäkning. 
 
Flyttning av arbetsmarknadsskäl 
Arbetsförmedlingen kan ej längre ge ekonomiskt stöd/flyttningsbidrag till en person som är eller riskerar 
att bli arbetslös och som flyttar av arbetsmarknadspolitiska skäl.  
Information finns på www.arbetsformedlingen.se. 
 
Flyttning till annat land - asylsökande 
En asylsökande som inte får asyl kan få resan tillbaka betald av Migrationsverket. Bidraget söks på särskild 
blankett som tillhandahålls av Migrationsverket. Den asylsökande bör ha giltiga passhandlingar för inresa 
i hemlandet. 
 
Flyttning till annat land - flyktingar 
Flyktingar som önskar återvända till hemlandet eller bosätta sig i annat land kan få bidrag från Migrations-
verket till skäliga resekostnader. För dem som ämnar återvända hem gäller att hemlandet utfärdat giltigt 
hemlandspass. För dem som önskar bosätta sig i annat land måste mottagarlandet ha utfärdat bosättnings-
tillstånd. Flyktingar som blivit svenska medborgare kan inte söka detta bidrag. 
 
Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på: 
www.migrationsverket.se. 
 
Flyttning till annat land - övriga 
Ansökning om bistånd för flyttning till annat land kan beviljas om synnerligen starka skäl föreligger. 
 
Delegat flyttkostnader: max. 25 % av prisbasbeloppet (13 125 kr 2023) – socialsekreterare, 1:e socialsek-
reterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver samt flyttning till annat land - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Telefon – dator - router 
Kostnader för abonnemangs- och samtalsavgifter för mobiltelefon och telefon ingår i riksnormen. Bistånd 
till inköp, installation och flyttning av fast telefon ska prövas individuellt och särskilda skäl ska föreligga. 
Av betydelse är sökandens framtida försörjningsmöjligheter och den sociala och medicinska situationen. 
Vid behov av trygghetslarm krävs ej fast telefon, men den enskilde behöver ha en mobiltelefon för att vara 
nåbar av Trygghetslarmet. 
 
Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som en 
dator, (t ex 3255-18 och 354-20), och att ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar, men ett riktmärke är 1 000 kr.  Enbart router ca 300 kr. 

Billigt bredband - Jämför Sveriges Billigaste Bredband (bredbandbilligt.se) 

Delegat: telefonabonnemang - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Barnomsorgsavgift 
Barnomsorgsavgiften är ett tilläggsbelopp till normen. Kommunen tillämpar maxtaxa. Skattepliktiga in-
komster/ersättningar är avgiftsgrundande. De 
olika avgifterna finns på Barn och utbildnings hemsida. Avgiften debiteras 
12 månader per år och betalas månadsvis i förskott. Var uppmärksam på att den enskilde lämnat korrekta 
inkomstuppgifter. 
 
I tveksamma fall kontrollera med Barn och utbildning att avgiften baserats på korrekt underlag 
(obs. medgivande krävs). 
 
Fr.o.m. höstterminen det år ett barn fyller tre år erbjuds barnet avgiftsfritt en plats i förskolan under 525 
timmar per år (15 timmar per vecka). 
 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska anvisas plats i 
förskola eller fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd kan tillgodoses på annat sätt. När bistånd till 
skulder prövas ska barnets bästa särskilt beaktas. 
 
Delegat: löpande avgift - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
skuld - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
Vid avgiftsberäkning inom äldreomsorgen förbehålls pensionären en grundgaranti. Grundgarantin ska 
täcka utgifter för mat, hushållskostnader och personliga behov inkl. läkarvård och medicin. 
 
De avgifter som kan komma i fråga är: 

- vårdavgift 
- avgift för trygghetslarm 
- avgift för kost/matdistribution 
- hyra – boendeavgift 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbredbandbilligt.se%2F&data=04%7C01%7Croland.henriksson%40uddevalla.se%7Ca1d40aa7cf8d451243f408d9bfd124db%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637751727244115490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=69bSBsm%2Fxv6H7xqoR6B1BQct%2B%2Bd2qIiRXY8rwyN%2B1KU%3D&reserved=0
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I vissa fall kan den enskilde på grund av särskilda omständigheter få ett högre förbehållsbelopp. Kontakta  
avgiftshandläggare på avdelning vuxen och funktionshinder för en bedömning av förhållandena. Är beho-
vet av bistånd mer än tillfälligt dvs. att den enskilde inte klarar sin försörjning på grund av avgiften, ska 
kontakt tas med avgiftshandläggare för utredning av möjligheten att få avgiften jämkad. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Dubbelhyra vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild service 
Chef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg, avdelning vuxen och funktionshinder, kan bevilja 
ekonomiskt bistånd under max. tre månader om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras 
dubbelhyra och därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av med avgiftshandläggaren). 
 
Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten 
Avgifter inom socialtjänstens LSS- och rehabiliteringsverksamheter anses som godtagbara utgifter för att 
uppnå en skälig levnadsnivå. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Reparation av hyreslägenhet 
Kostnad för reparation/onormalt slitage beviljas som regel inte. Onormalt slitage eller skadegörelse från 
hyresgästens sida kan ge värden rätt att begära att reparationskostnaden helt eller delvis betalas av hyres-
gästen. 
 
Frågan kan t.ex. aktualiseras när en hyresgäst önskar byta bostad för att sänka sin hyra eller när hyresvärden 
ställer betalning för reparation som villkor för att hyresgästen ska få behålla sin hyresrätt. 
 
Förefaller värdens anspråk oskäliga kan man vända sig till hyresgästföreningen och begära en motbesikt-
ning. Hyresgästföreningen agerar endast om hyresgästen är medlem. Blir frågan aktuell kan bidrag till med-
lemsavgift utgå. 
 
För BOG och RKL-lägenheter gäller särskilda regler. 
 
Delegat: max. 35 % av prisbasbeloppet (18 375 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings-
chef AMA 

Studielitteratur 
Bistånd kan utgå till studielitteratur för studier som bedrivs av arbetsmarknadsskäl. På många utbildningar 
finns möjlighet att köpa begagnad litteratur. Inköp av kurslitteratur ska alltid styrkas med kvitto.  
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Advokatkostnader 
 
Rättsskydd 
Rättsskydd ingår i alla svenska hem-, villa- och bilförsäkringar och är avsett för kostnader vid privaträtts-
liga tvister. Vad rättskyddet omfattar framgår av försäkringsvillkoren. 
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Rättshjälp 
Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd 
på annat sätt. Lagen innehåller 
bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. För ytterligare information se www.dom.se (Domstolsverkets 
hemsida). 
 
Rådgivning 
Rådgivning är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att rättshjälp ska kunna beviljas.  
 
Allmän rättshjälp 
Omfattas tvisten av rättskyddet utgår inte rättshjälp. Ansökan om rättshjälp sker hos advokat eller annan 
jurist som meddelar rättshjälp t.ex. i samband med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndig-
heten i Sundsvall eller den domstol där processen förs. Kostnaden för rådgivning får som regel den enskilde 
själv betala. För rättshjälpen utgår en egenavgift baserad på sökandens inkomst och förmögenhet. Bistånd 
kan endast i undantagsfall utgå till kostnader för juridisk konsultation. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Begravningskostnader 
Bistånd till begravningskostnader kan utgå då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar som täcker kost-
naderna för en skälig begravning. Kostnaden för städning och utflyttning av den avlidnes bohag ingår inte 
i vad som kan räknas som skälig levnadsnivå. Transportkostnad vid hämtning av bår i hemmet till bårhuset 
är en godtagbar kostnad utöver beloppet som kan beviljas som begravningskostnad. Kostnader för transport 
därefter ingår i begravningskostnaden. Begravningskostnader är en prioriterad skuld och 
går före alla andra kostnader som dödsboet har att betala t.ex. hyra, privata skulder och  
avbetalningsskulder. 
 
Ansökan sker i den avlidnes namn och i den kommun där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet. Det 
är oftast en nära anhörig som gör framställan men ansökan kan också göras av annan person eller myndig-
het som har befattning med dödsboet eller begravningen. 
 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun 
där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den 
kommun där dödsfallet inträffade. Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna. 
 
Kyrkoavgift 
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skatten en begravningsavgift, detta oavsett medlemskap i 
Svenska kyrkan eller ej. Kyrkoavgift betalar den som är medlem i svenska kyrkan. Om den avlidne inte är 
medlem i svenska kyrkan och anhöriga väljer en traditionell begravning i kyrkan tillkommer i regel mer-
kostnader (t ex hyra av kyrka, organist, vaktmästare). Bistånd ska ej utgå till dessa merkostnader. 
 
Dödsfall på grund av arbetsskada, olycksfall etc. 
Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till eller från arbetet har de efterlevande rätt 
till begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen. Motsvarande gäller bl.a. den som deltar i arbetsmark-
nadsutbildning, arbetsprövning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Begravningshjälp utgår från det 
statliga personskadeskyddet om dödsfallet beror på en skada under militärtjänst, under vistelse på krimi-
nalvårdsanstalt, 
§ 12-hem eller LVM-hem. Begravningshjälp administreras av Försäkringskassan. 

http://www.dom.se/


2022-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 76 av 83 
 

Begravningskostnad för barn 
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina underåriga barn. Det innebär att de även ska svara för kostna-
derna för ett avlidet barns begravning. Vid biståndsbedömningen beaktas således även föräldrarnas in-
komst- och förmögenhetsförhållanden. 
 
Kostnader som täcks av begravningsavgiften 
För den som vid sin död var folkbokförd inom en huvudmans (Uddevalla kyrkliga samfällighet) förvalt-
ningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla: 
 

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år 
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav 
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, 

med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten 
beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser 

- kremering 
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt 
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 

 
Om någon begravs i annan församling än där han eller hon varit folkbokförd regleras kostnaderna genom 
obligatorisk begravningsclearing. 
 
Bidrag till begravningskostnad 
Vad som menas med rimliga begravningskostnader får avgöras från fall till fall, kostnaden ska i regel dock 
ej överstiga ett halvt basbelopp. Hänsyn bör tas till familjetradition, olika religiösa och etniska gruppers 
speciella önskemål etc. Det finns idag möjlighet att tillgodose flertalet religiösa samfunds begravningsce-
remonier inom landet. Svenska kyrkan ansvarar för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla oavsett 
samfundstillhörighet. Bidrag utgår inte för transport till och begravning i annat land. 
 
Biståndsprövning 
Betalning av begravningskostnaden får som regel anstå tills boutredningen är klar (3 mån. efter dödsfallet). 
Tillgångarna i boet ska i första hand täcka begravningskostnaderna (Förmånsrättslagen 10 §). Detta innebär 
att tillgångarna ska avräknas från begravningskostnaden (riktbeloppet). Innan beslut fattas ska ha konsta-
terats att den avlidne inte har försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Finns det anledning anta 
att ersättningar kan komma dödsboet till del i efterhand t.ex. genom skatteåterbäring, ska ansökan om bi-
stånd enligt 4 kap. 1 § avslås, besvärshänvisning lämnas och en prövning enligt 4 kap. 2 § ske. Av beslutet  
ska framgå om biståndet getts med återbetalningsskyldighet. 
 
Observera att även om det finns äktenskapsförord kan makar/ sammanboende vara försörjningsskyldiga 
för varandra avseende begravningskostnader. 
 

               Delegat: max. 35 % av prisbasbeloppet (18 375 kr 2023) - handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekre-
terare, enhetschef, avdelningschef AMA  

               särskilda kostnader därutöver enligt riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Gravsten 
Bidrag till inköp av gravsten kan utgå om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar. Utredning och pröv-
ning enligt ovan. 
 
Delegat: max. 20 % av prisbasbeloppet (10 500 kr 2023) - handläggare, socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Dödsboanmälan 
Täcker inte tillgångarna i boet kostnaderna för begravning och tillhörande utgifter, kan bouppteckningen 
ersättas av en dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden. Dödsboanmälan kan inte ske om det råder 
oklarheter om boets tillgångar eller om dödsbodelägarna är oeniga. Ej heller om den avlidne efterlämnat 
fast egendom eller tomträtt. 
   

               Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Kostnader i samband med närståendes begravning 
Bidrag med skäligt belopp kan utgå för resa till närståendes begravning inom Sverige och blommor i sam-
band med begravning. Resan ska företas med billigaste färdsätt. I undantagsfall kan bistånd även beviljas 
till inköp av kläder. 
 
Som vägledning för kostnad för blommor cirka 500 kronor, vid krans kan högre belopp beviljas. Som när-
stående betraktas förälder och personer i förälders ställe, egna eller makes barn/barnbarn, 
make/maka/sambo, syskon, svär-, mor- och farförälder, svåger/svägerska. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Skulder 
Bistånd till skulder beviljas normalt aldrig, men kan beviljas om det skulle innebära allvarliga sociala kon-
sekvenser för den enskilde om skulden ej betalas, t ex. vid hyresskuld, elskuld, a-kassa eller barnomsorgs-
skuld. Den hjälpsökande måste i första hand utnyttja de möjligheter som kan finnas för att få skulden av-
skriven. 
 
Skuldsanering 
Skuldsaneringslagen ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att få en uppgörelse med sina fordringsä-
gare. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. För mer information se www.kronofog-
den.se/Skuldsanering4.html. Konsumentsekreterare på Kontaktcenter ger budget- och skuldrådgivning 
samt upplysningar om hur man ansöker om skuldsanering. 
 
 
Hyresskuld 
Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära betydande ingrepp i livsföringen. 
Ansökningar om bistånd till hyresskuld ska därför behandlas skyndsamt. Särskild hänsyn bör tas till ev. 
minderåriga barn, familjemedlemmarnas hälsotillstånd, bostadens betydelse för försörjningen liksom till-
gången på bostäder. Se sidan 12 avseende barnperspektiv. 
 
Om sökanden varit berättigad till, men inte sökt försörjningsstöd under den tid skulden uppkommit, kan 
bistånd utgå till hela eller delar av skulden. Har sökanden haft inkomster motsvarande skälig levnadsnivå 
eller uppburit ekonomiskt bistånd men inte betalat sin hyra kan biståndet ges mot återkrav. Uppgörelse 

http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html
http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html
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med värden om avbetalning av hyresskulden där socialnämnden medverkar genom förmedlingsmedel kan 
vara en möjlighet. Kontaktcenter erbjuder hushållsekonomisk rådgivning. Tänk på möjligheten att betala 
via autogiro. 
 
Om stödinsatser inte har förutsättningar att lyckas eller inte ger resultat efter långvariga försök, kan frågan 
om god man eller förmedlingsmedel bli aktuell. God man utses av tingsrätten på begäran av den enskilde 
eller med dennes samtycke efter ansökan om eller anmälan om behov av god man lämnats till överförmyn-
daren. Har sökanden utan godtagbar anledning misskött hyresbetalningen vid upprepade tillfällen bör en 
restriktiv bedömning göras, även om det skulle innebära avhysning. Finns det minderåriga barn i familjen 
ska det framgå av utredningen hur bostadssituationen löses samt eventuella konsekvenser för dem vid en 
ev. avhysning. Se särskild rutin avseende hyresskuld och störningar i boendet. 
 
I de fall 4 kap. § 1 SoL inte är tillämplig utan bistånd till hyresskuld lämnas enligt 4 kap. § 2 SoL och 
sökandens inkomster väsentligt överstiger normen för försörjningsstöd, ska frågan om återkrav aktuali-
seras. Beslut om ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas ska vara skriftligt. Beslutet ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som enligt 9 kap. § 2 
SoL utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den enskilde. 
 
Delegat: max 30 % av prisbasbeloppet (15 750 kr 2023) - socialsekreterare, 
1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
max 75 % av prisbasbeloppet (39 375 kr 2023) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver vid mycket brådskande situation avseende barnfamiljer – 
enhetschef, avdelningschef AMA, upprepad skuldsättning - KSO 
 
Elskuld 
Bistånd till elskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid be-
dömningen av rätten till bistånd till elskuld. 
 

               Delegat: max 5 000 kronor - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Barnomsorgsskuld 
Bistånd till barnomsorgsskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Barnperspektivet ska särskilt be-
aktas vid bedömningen av rätten till bistånd till barnomsorgsskuld. En skuld kan uppstå pga. att den en-
skilde lämnat felaktiga inkomstuppgifter och blivit uppräknad efter kontroll av barn- och utbildningsför-
valtningen. Bistånd ska ej utgå om skuld uppkommit pga. detta. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Skuld på bankkonto, kontokort. 
Skuld på bankkonto eller kontokort uppkommer genom att kontot överskrides. Kommunstyrelsen ska inte 
bevilja bidrag till denna typ av skulder. 
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Privata skulder 
Bistånd till privata skulder beviljas i regel inte. Om den sökande varit berättigad till försörjningsstöd men 
tvingats ta privatlån till t ex. hyresskuld eller elskuld på grund av lång väntetid för besök hos handläggare 
eller varit förhindrad att uppsöka Kommunstyrelsen på grund av sjukdom eller dylikt kan bidrag utgå mot-
svarande det försörjningsstöd som skulle utgått från den tidpunkt behovet anmäldes. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Förmedlingsmedel 
En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att 
sköta sin ekonomi på egen hand, kan han/hon hos socialnämnden ansöka om hjälp med att hantera ekono-
min. Om ansökan beviljas lämnar den enskilde en fullmakt till nämnden på sin inkomst, t.ex. lön eller 
pension och i samråd med den enskilde gör nämnden en plan över vilka räkningar som den enskilde behö-
ver nämndens hjälp med att betala. Resterande belopp hanteras av den enskilde själv. Fullmakten kan när 
som helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Insatsen kan även avslutas av socialnämnden. 
 
Skulle behovet bedömas långvarigt är god man/förvaltare alternativet. Förmedlingsmedel bygger ofta på 
att den enskilde kan ombesörja inlämnandet av handlingar själv. De utgifter som kan förmedlas är i princip 
endast räkningar såsom hyra, elräkningar, A-kassa samt barnomsorg. Vid första ansökan om förmedlings-
medel beviljas insatsen maximalt under sex månader, därefter omprövning minst en gång per år. 
 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Böter 
Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd kan inte utgå för att undanröja en straffpåföljd. Om indrivning 
av skulden handläggs av kronofogdemyndigheten ska sökanden hänvisas dit för utredning om betalnings-
förmåga och begäran om anstånd/upprättande av avbetalningsplan. 
 
Underskott på skattekontot (kvarskatt) 
Underskott på skattekontot orsakas vanligen av att man inte betalat skatt på sidoinkomster eller betalat för 
låg preliminär skatt. Det framgår av kontobeskedet från skattekontoret när underskottet ska vara  
reglerat. 
 
Den som begär omprövning eller överklagar ett beslut kan få anstånd med betalningen. Man kan också få 
anstånd om betalningsförmågan är nedsatt på grund av t.ex. arbetslöshet eller sjukdom. Man ansöker om 
anstånd hos Skattekontoret. 
 
Regleras inte skulden i tid skickas en betalningsuppmaning, därefter överlämnas ärendet till kronofogde-
myndigheten. 
Den som under längre tid uppbär dagersättning i form av skattepliktiga socialförsäkringsförmåner och ar-
betslöshetskassa kan få underskott på skattekontot på grund av att skatteuttaget är lägre än kommunens 
skattesats. För att undvika underskott bör personer som uppbär dessa förmåner mer än tillfälligt informeras 
om möjligheten att söka skattejämkning s.k. plusjämkning. Bistånd ska inte utgå till skatteskuld. 
 
Obetalda underhåll 
I föräldrabalken finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av underhållsbidrag. Förbehållsbelop-
pen innefattar underhåll för egen del, hemmavarande barn och i vissa fall även maka/sambo. 
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Förbehållsbeloppen för underhållsskyldiga överstiger socialnämndens normbelopp. 
 
Dom eller avtal om underhåll kan, om vissa villkor föreligger, jämkas av rätten. Utgår underhållsstöd från 
Försäkringskassan kan den bidragsskyldige vända sig till Försäkringskassan och begära anstånd med att 
fullgöra återbetalningsskyldigheten om han på grund av den inte kan klara sin försörjning. Anstånd kan 
också beviljas med hänsyn till andra personliga förhållanden. Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år. 
Den bidragsskyldige kan också ansöka hos Försäkringskassan om att fordran efterges. 
 
Bistånd ska inte utgå vare sig till betalning av löpande underhåll eller till betalning av skuld på underhåll. 
 
Skuld till Försäkringskassan m fl. 
Vid felaktiga utbetalningar från t ex. Försäkringskassan händer det ibland att en skuld uppstår och det fel-
aktiga beloppet reglerar myndigheten etc. vid nästa utbetalning. Vid normberäkning skall ingen hänsyn tas 
till detta 
avdrag. Exempel på förekommande situationer är bostadsbidrag där den enskilde ej meddelat korrekta in-
komster till Försäkringskassan. 
 
Skuld avseende receptförskrivna läkemedel 
Bistånd kan utgå till den löpande månatliga delbetalningen av receptförskrivna läkemedel även om sökan-
den inte var berättigad till bistånd när läkemedlen inhandlades. Månadskostnaden inkl. faktureringsavgift 
är en godtagbar kostnad vid normberäkningen. 
 
Om det uppkommit en skuld utöver den löpande månadsbetalningen kan försörjningsstöd utgå endast un-
der förutsättning att sökanden varit berättigad till försörjningsstöd när delbetalningen skulle erlagts. 
 
Delegat: max 3% av prisbasbeloppet (1 575 kr 2023) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 
avdelningschef AMA 
därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Återbetalning 
Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd utan att han eller hon är skyldig 
att återbetala det. De undantag som finns från denna princip regleras av bestämmelser dels i Socialtjänst-
lagen, dels i socialförsäkringsbalken, (SFB). 
OBS! Delegationsnivå återfinns på andra ställen i detta dokument samt i delegeringsordningen. 

Återkrav enligt socialtjänstlagen 
Reglerna om återkrav finns i 9 kap. SoL och delas upp i 

- återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt bistånd (1 §) 
- andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd (2 §). 

 
I 9 kap. 1 § SoL regleras den enskildes återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt utbetalt ekono-
miskt bistånd. Enligt paragrafens första stycke blir den enskilde återbetalningsskyldig om han eller hon har 
förorsakat den felaktiga utbetalningen. 
 
I paragrafens andra stycke framgår att om någon, i annat fall än vad som avses i första stycket, obehörigen  
 
eller med för högt belopp beviljats ekonomiskt bistånd och skäligen borde ha insett det, får socialnämnden 
också återkräva vad som utbetalats för mycket. 
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I 9 kap. 2 § SoL anges de fall som socialnämnden kan återkräva bistånd utöver vad som anges i första 
paragrafen. Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med återbetalningsskyldighet. 
Första stycket anger när socialnämnden kan göra undantag från huvudregeln. Bestämmelsen nämner också 
bistånd som beviljats enligt 4 kap. 2 § SoL, som endast får återkrävas om det getts under villkor om åter-
betalning. 
 
Återkrav av bistånd som betalats ut på felaktiga grunder 
Socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde fått felaktigt eller med för högt belopp på grund av: 

- oriktiga uppgifter 
- underlåtenhet att lämna uppgifter 
- på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § utgetts obehörigen eller med för 

högt belopp. Det regleras i 9 kap. 1 § första stycket SoL. 
 
Den som har fått ekonomiskt bistånd genom att ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, underlåtit 
att lämna uppgifter eller på något annat sätt förorsakat den felaktiga utbetalningen är skyldig att återbetala 
beloppet. 
 
Återbetalning 
Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte orsakade den felaktiga utbetalningen avsikt-
ligt. 
 
Om nämnden konstaterar att den enskilde förorsakat den felaktiga utbetalningen är han eller hon skyldig 
att betala tillbaka. Det kallas strikt ansvar. Men socialnämnden kan ta hänsyn till orsaken till underlåtelsen 
eller beteendet när den prövar om återbetalningsskyldigheten inte ska gälla, enligt 
9 kap. 4 § SoL. 
 
Kommunstyrelsen ska kunna återkräva bistånd som betalats ut på oriktiga grunder, även om personen  
inte kan få någon straffrättslig påföljd, om han eller hon avsiktligt eller vårdslöst lämnat oriktiga eller vil-
seledande uppgifter. Det framgår av förarbetena till socialtjänstlagen (prop.1996/97:124 s. 97). Enligt re-
geringen bör bestämmelsen om återkrav inte påverka eller ersätta nämndens beslut att göra polisanmälan, 
om den enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 
 
Om någon, i annat fall än som avses i paragrafens första stycke, tagit emot ekonomiskt bistånd obehörigen 
eller med för högt belopp, får Kommunstyrelsen återkräva vad som betalats ut för mycket. Det framgår av 
9 kap. 1 § andra stycket SoL. 
 
Den enskilde blir bara återbetalningsskyldig om han eller hon har insett eller skäligen borde ha insett att 
utbetalningen var felaktig. Den enskilde kan till exempel ha fått samma belopp utbetalt två gånger för 
samma period trots att det endast finns beslut om en utbetalning. En utbetalning kan också ha skiljt sig från 
det belopp som den enskilde tidigare fått meddelande om i beslut. 
 
Bidragsbrott 
En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler änd-
rade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk 
förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av bidragsbrottslagen  
 
(2007:612). Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekono-
miska förmåner) som bland annat kommunerna beslutar om enligt lag eller förordning. 
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Myndigheter och kommuner ska anmäla till Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan 
misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts, enligt 6 § bidragsbrottslagen.  
 
Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m.m. 
Enligt 9 kap. 2 § SoL får Kommunstyrelsen kräva tillbaka bistånd som lämnats 

- som förskott på en förmån eller ersättning 
- till den som är indragen i en arbetskonflikt 
- till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att 

förfoga över sina inkomster och tillgångar 
 
Återbetalning 
Bestämmelsen anger när Kommunstyrelsen får återkräva bistånd som den enskilde fått enligt 4 kap. 1 SoL, 
utöver vad som anges i 9 kap. 1 § SoL. Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat 
med återbetalningsskyldighet, men ovanstående exempel (1-3) anger när det går att göra undantag från 
huvudregeln. Den enskilde kan vara berättigad till ekonomisk hjälp medan han eller hon väntar på en för-
mån. 
 
Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till exempel löpande utbetal-
ningar av pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning, livränta, sjukpenning, föräldrapenning, vårdbi-
drag/omvårdnadsbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Andra ersättningar eller förmåner kan till ex-
empel vara lön, arbetslöshetsersättning och studiestöd (RÅ 1987 ref. 103), eller utbetalningar av förmåner 
som den enskilde har rätt till men där en utbetalning är fördröjd, det vill säga förskott på till exempel nästa 
utbetalning av aktivitetsersättning, sjukpenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. 
 
Bestämmelsen i 9 kap. 2 § SoL ger Kommunstyrelsen rätt att också återkräva ekonomiskt bistånd som 
någon fått när han eller hon hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar på grund av för-
hållanden som han eller hon inte har kunnat råda över. Det kan handla om löner som inte betalas ut på 
grund av tekniska felaktigheter, en pågående arbetsmarknadskonflikt, till exempel inom bankväsendet, som 
medför att löner och andra ersättningar inte betalas ut eller liknande. 
 
Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt denna bestämmelse ska vara skriftligt. Beslutet ska 
innehålla uppgifter om de omständigheter som ligger till grund för återbetalningsskyldigheten och vilken 
förmån eller ersättning det gäller, och den enskilde ska ha fått meddelande om beslutet. Socialnämnden 
behöver kunna styrka att den enskilde verkligen har delgivits beslutet, om nämnden väcker talan om åter-
betalning i förvaltningsrätten. 
 
Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning 
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om det finns skäl för det. Det beviljas 
då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Socialnämnden får bara återkräva sådan hjälp om nämnden också gett den 
under förutsättning om återbetalning. 
 
Det är viktigt att socialnämnden försäkrar sig om att den enskilde vet om att han eller hon ska återbetala 
biståndet, och att det finns en tydlig överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbe-
talningen ska ske. 
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Talan hos förvaltningsrätten 
Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som avses i 9 kap. 1 och 2 §§ SoL, 
kan socialnämnden väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL. Talan 
måste i så fall väckas inom tre år från det att biståndet betalades ut. Men förvaltningsrätten får inte bifalla 
socialnämndens krav om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av den inte 
kommer att klara sin försörjning eller sin livsföring i övrigt, eller om annars synnerliga skäl talar emot 
ersättningsanspråket (9 kap. 3 § andra stycket SoL). 
 
Innan talan väcks måste Kommunstyrelsen på nytt utreda den enskildes möjlighet att återbetala det ekono-
miska biståndet. En sådan utredning gör nämnden på samma sätt som andra utredningar om ekonomiska 
förhållanden. Det som ska utredas är alltså om den enskilde kan klara sin försörjning och livsföring i övrigt 
om nämnden vidhåller sitt ersättningsanspråk. 
 
Det är Kommunstyrelsen som ska visa att den enskilde kan återbetala det ekonomiska biståndet (jfr RÅ 
1993 not 322). Om det inte går, kan nämnden överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § SoL. Det är den enskildes 
situation vid tiden för återbetalning som är avgörande i dessa fall. 
 
Nämnden ska även ta hänsyn till om den enskilde har fått ett skriftligt beslut om återbetalningsskyldighet 
och om han eller hon har delgivits beslutet. Ett beslut om eftergift går inte att överklaga (prop. 1996/97:124 
s. 192). 
 
Om den enskilde inte lämnar uppgifter om sin ekonomiska situation och Kommunstyrelsen inte kan få 
uppgifter på annat sätt, kan Kommunstyrelsen ändå väcka talan hos förvaltningsrätten. Då avgör domstolen 
om den enskilde ska återbetala biståndet eller inte. 
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Förlängning av föravtal med Arwidsro angående Parkens för-

skola o trygghetsboende. 

Sammanfattning 

I februari 2021 ingicks ett föravtal mellan Uddevalla kommun och Arwidsro Samhälls-

fastigheter AB gällande en exploatering med ca 100 trygghetsbostäder, hemtjänstlokal 

och 10 avd. förskola på fastigheten Lindstam 2. 

 

Arwidsro har under december 2022 begärt en förlängning av föravtalet, då marköverlå-

telsen av fastigheten inte är påbörjad 2022-12-31. Arwidsro önskar förlänga föravtalet 

till och med 2023-12-31. 

 

Hanteringen av kommunens ökade behov av förskoleplatser har av olika anledningar 

skjutits på sedan 2013. Förskoleverksamheten har kommit att bli alltmer underdimens-

ionerad. Vi ser nu ett allt snabbare och accelererande behov av att med högt tempo få 

fram nya förskoleplatser både generellt och i det aktuella området. Detta dels pga. av att 

halva den nuvarande Parkens förskola under 2022 tvingades stänga av arbetsmiljöskäl, 

dels av att efterfrågan ökar, och kommer att öka då riksdagsbeslut om ”Förskola för fler 

barn” träder i kraft 2023-07-01.  

 

Vi uppskattar samverkan med Arwidsro Samhällsfastigheter AB men ser att, i det läge 

som nu råder, det bästa och snabbaste alternativet är att bygga i egen regi.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående föreslås därför att begäran om förlängning av föravta-

let inte bifalls och att kommunen i stället ska bygga en förskola i egen regi enligt inve-

steringsplanen. 

 

Beslut om trygghetsbostäder får invänta ändringen av detaljplanen för fastigheten och 

planprogrammet inom Södra Åstaden.  

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-07 

 Bilaga 2  Föravtal fastigheten Lindstam 2, 2021-01-27 

 Bilaga 3  Arwidsro ansökan 2020-12-01 

 Bilaga 4  Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27 

 Bilaga 5  Begäran om förlängning av föravtalet 2022-12-08 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att begärd förlängning av föravtalet inte godkänns, 

 

att förskolan skall byggas i egen regi. 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz                                                  Per Bäckström 

Kommundirektör Avdelningschef                                                        

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till  

Arwidsro samhällsfastigheter AB 

 



 
 

   
FÖRAVTAL FÖR MARKANVISNING 

 
1. Parter 

 
 ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER, (org nr: 559172-2649 )  

nedan kallade exploatören 
 
 UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 
 451 81 Uddevalla. 

 
 

2. Avtalets syfte 
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören ensamrätt att undersöka 
möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheten Lindstam 2, med avsikt att 
skapa en konceptuell lösning vilken inkluderar äldreboenden, aktivitetsytor och 
förskola. 

 
 

3. Markanvisning 
Denna markanvisning ger exploatören ensamrätt till och med 2022-12-31 att 
förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av fastigheten 
Lindstam 2.  
 
Fastigheten har markerats ungefärligt på kartan, bilaga 1. 
 
 
Planprogram och detaljplan 
För området gäller idag detaljplan 14-UDD-9/1959 som anger ändamål 
vårdcentral.  
 
För att möjliggöra en bebyggelse enligt punkt 2 skall ett program till detaljplan 
och en detaljplan upprättas för området. Exploatörens ombesörjer och 
bekostar upprättande av detaljplan för tillstånd och lov för området.  
Exploatören har ingått ett planavtal för upprättande av detaljplan, se bilaga 2. 
 
 

4. Utredningar och tillstånd 
Exploatören är införstådd med att Kommunen ej tar ansvar för markens skick. 
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller 
annan, som krävs för att upprätta detaljplan enligt detta avtal och svara för 
kostnaderna som följer därav. 
På platsen finns inga kända föroreninger eller fornminnen.  



Om sådana skulle påträffas bekostar Exploatören eventuell sanering av 
markföroreningar eller utgrävning av arkeologiska fynd inom 
expolateringsområdet i samband med exploateringen. 
 
 

5. Marköverlåtelseavtal 
Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige ska marköverlåtelseavtal som 
reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden samt övriga villkor för 
detaljplanenens genomförande upprättas mellan parterna.  
 
Köpeskilling för marken ska baseras på en marknadsmässig prissättning 
utifrån den exploatering som den blivande detaljplanen tillåter.  
 
 

6. Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut mm 
Exploatören har inte rätt att söka fastighetsbildning eller anläggningsåtgärd. 
Däremot kan Exploatören ta fram förslag på framtida fastighetsutformning, 
gemensamhatsanläggningar och servitut.  
 
Eventuella belastningar på området, så som befintliga rättigheter, ska 
tillsvidare fortsätter gälla. Rättighetshavare har samma förfoganderätt som 
tidigare. 

 
 

7. Uteblivet avtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom 
tidsfristen enligt punkt 3.  

 
 
8. Giltighet 

Detta föravtal för markanvisning är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2021-12-31, vilket vinner laga kraft. 
 
Dels att upprättat planprogram antas av Samhällsbyggnadsnämnden senast 
2023-12-31 och att den vinner laga kraft. 

 
Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet 
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte 
utgå. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Överlåtelse  
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 
 

10. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 
 

11. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

12.  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Uddevalla 2021-     -   Uddevalla 2021-     - 
 
För Uddevalla kommun  För Arwidsro Samhällsfastigheter 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson,  Peter Zonabend 
 
ordf. Kommunstyrelsen  VD, Arwidsro Samhällsfastigheter 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
  
 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Plankarta med bestämmelser 
Bilaga 2: Planavtal 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00762  

Ansökan om tecknande av föravtal för markanvisning avseende 
kv Parken, Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns omfattande stadsutvecklingsprojekt går succesivt in i nya aktiva 
faser med exploatörer som kan medverka i utveckling av staden, med alla dess 
perspektiv, från tillväxt till välfärd. 
  
Ett avtal, så kallat föravtal, avses att tecknas med exploatören Arwidsro 
samhällsfastigheter, vilka just kan infria byggandet av en konceptuell miljö, som 
inkluderar boende med inriktning äldre, aktivitetsytor och förskola. 
  
Liknande avtal har tillämpats tidigare mellan Uddevalla kommun och stiftelsen 
Uddevallahem. Avtalsformen bedöms komplettera och förstärka Uddevalla kommuns 
totala mobilisering i stadsutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande av avtal mellan kommun och 
exploatör. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04 
Föravtal för markanvisning 
Bilagor till Föravtal 
Ansökan från exploatör 
Bilaga 1 karta 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att exploatörens ensamrätt till markförvärv av fastigheten 
Lindstam 2 stryks i föravtalet samt att därefter ingå föravtal med exploatören. 
 
David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande.  
 
Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 

Propositionsordningar 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att ingå i föravtal med exploatör. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering. 
 
Det är glädjande att privata exploatörer vill medverka till Uddevallas utveckling. 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB med tillhörande organisationsnummer 559172-2649 
är dock inte ett hel- eller delägt bolag inom Uddevalla kommunkoncern. Exploatören 
bör således erbjudas möjligheten till förvärv av kommunal mark på samma villor som 
alla andra privata bolag på den konkurrensutsatta marknaden. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-01-29 
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L)   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-29 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-02-01 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
 















Ang. föravtal inom kv. Parken   2022-12-08 

 

Hej Cecilia,  

Ser gärna att ni kommer med en förlängning av föravtalet för kv Parken, så att vi kan invänta 

eventuella pauser och nytillträdda.  

 

Med vänliga hälsningar/  

  

TOBIAS KJELLIN 

AFFÄRSOMRÅDESANSVARIG 
TOBIAS.KJELLIN@ARWIDSRO.SE 

+46 70 927 80 90 

  

  

  

HUMLEGÅRDSGATAN 20 

BOX 55938, SE-102 16 STOCKHOLM, SWEDEN 

+46 8 545 673 00 

WWW.ARWIDSRO.SE 

 

 

mailto:tobias.kjellin@arwidsro.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arwidsro.se%2F&data=05%7C01%7Ccecilia.friberg%40uddevalla.se%7Cebbacafcfd6848988e6a08dad9294cea%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C638061068650541201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6FLUfUzlv3lFz9%2BI%2F00d%2FDbr6mR8HIk9IAay5pWrTt4%3D&reserved=0


 
 

Behovsbeskrivning 
Barn och utbildning 

1(1) 

2023-01-26 Dnr: BUN 2023/00137 

 

Barn och utbildning 

www.uddevalla.se 

 
E-post 

barnutbildning@uddevalla.se 

 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 

 

    
 

 
 

Behov av förskola område Parken 
Nyckelkodsområdet Parken/Lancaster hade till 2022 kapacitet om 252 platser i förskola. 

Lancaster är en fristående enhet med 4 avdelningar och Parkens förskola hade då 10 

avdelningar. Av arbetsmiljöskäl nödgades Barn och utbildning stänga halva Parkens 

förskola under 2022, alltså 5 avdelningar. För att hantera de barn som hade och behövde 

placering i området öppnades Karlsbergs förskola (tidigare avvecklad) med plats för 36 

barn. Området förlorade därmed 54 platser. Nuvarande kapacitet i området är därmed 

198 platser (då är Karlsbergs förskola inräknad, som är en tillfällig lösning, då den 

redan är avvecklad). 

 

I befolkningsprognosen kan vi se 5 år på nyckelkodsområden. Nedan uppställning visar 

kapacitet, prognosticerat antal barn, 90 % av dessa barn Nedersta raden är kapacitet 

minus 90% av befintliga barn i området. 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

kapacitet 252 198 198 198 198 

prognos 248 254 258 256 262 

90% 223 229 232 230 236 

kapacitet - 90 % 29 -31 -34 -32 -38 

 

Beräkningen är att 90% av barnen går på förskola, men det är troligtvis för lågt, pga 

riksdagsbeslut om Förskola för fler barn som träder i kraft 2023-07-01, vilket innebär 

att fler barn kommer att placeras i förskola. 

 

Förskoleverksamheten i Uddevalla kommun är underdimensionerad och till del 

ineffektiv. För närvarande finns 8 kommunala små enheter med upp till 30-45 platser. 

Dessa små enheter är mycket sårbara då en liten personalgrupp ska täcka hela dagar från 

06.00-18.00. Det är svårt att i den lilla personalgruppen få den pedagogiska dynamik 

som behövs för pedagogisk utveckling. Det är dessutom svårt att skapa barngrupper 

som passar varje enskilt barn, när enheten är så liten. Därför har förskoleverksamheten 

en mångårig, långsiktig strategi att lämna de små enheterna. Trots det har Barn och 

utbildningsnämnden i dagsläget tvingats öppna en av de avvecklade mindre enheterna, 

då inga andra ersättningslokaler erbjöds för de avdelningar på Parken som Barn och 

utbildning har varit tvungen att lämna. 

 

När nya förskolor planeras, oavsett om det är ersättningslokaler eller utökningar 

behöver verksamheten se till helheten, och i kommunen totalt måste det finnas visst 

överskott på platser.  

 

 

Lena-Maria Vinberg 

Verksamhetschef Förskola Barn och utbildning 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Energi AB med 

tillhörande dotterbolag  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

 

Uddevalla Energi AB med tillhörande dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning Koncernbidrag 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner att verkställa värdeöverföring om 50 mkr från Uddevalla Energi 

AB till Uddevalla Utvecklings AB i form av koncernbidrag och/eller utdelning 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ombudet 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 































































































 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2023-02-14 Dnr KS 2023/00097 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Omnibus AB med 

dotterbolag 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

 

Uddevalla Omnibus AB med dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Omnibus AB 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2023-02-14 Dnr KS 2023/00099 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

 

Uddevalla Vatten AB har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner föreslagen hantering av bolagets resultat 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  



  8 (8) 

 

 
Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-14 Dnr KS 2023/00100 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner.   

 

Uddevalla Turism AB har inkommit med årsredovisning för 2022 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning Koncernbidrag 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner att bolaget erhåller koncernbidrag från Uddevalla Utvecklings 

AB om 5 mkr 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Turism AB 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 



  3 (8) 

 

kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-14 Dnr KS 2023/00098 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolag  

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

 

Uddevalla Hamnterminal AB med dotterbolag har inkommit med årsredovisning för 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning kommunbidrag 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner att verkställa värdeöverföring om 10 mkr från Uddevalla 

Hamnterminal AB till Uddevalla Utvecklings AB, i form av koncernbidrag och/eller 

utdelning 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-14 Dnr KS 2023/00098 

  

 

 

 

 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Hamnterminal AB 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 
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2023-02-14 Dnr KS 2023/00095 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Ombudsinstruktion 2023 för Uddevalla Utvecklings AB 

Sammanfattning 

Kommunen äger genom kommunfullmäktige bolag, som ska utöva ägarstyrningen över 

Bolagen. Bolagen ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiven ska 

behandlas.  

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige 

ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud 

i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande 

ärenden. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utfärda 

ombudsinstruktioner. 

 

Uddevalla Utveckling AB har inkommit med årsredovisning för 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Fördelning koncernbidrag 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ombudet godkänner bolagets resultat- och balansräkning 

 

att ombudet godkänner att bolaget lämnar koncernbidrag till Uddevalla Turism AB om 

5 mkr 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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2023-02-14 Dnr KS 2023/00095 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Utvecklings AB 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 
 
Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är  
koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”).  
 
1) Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till  

a) Lysekils busstrafik AB  
2) Uddevalla Turisttrafik AB  
3) Uddevalla Energi AB, moderbolag till  

a) Uddevalla Energi Elnät AB  
b) Uddevalla Energi Värme AB  
c) Uddevalla Kraft AB  
d) Bohusgas AB  

4) Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till  
a) Swanfalk Shipping AB  

 
Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning, 
kommunfullmäktiges beslutade generella ägardirektiv, som gäller för kommunens  
samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 
 

2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte  
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag  
som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda  
verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens  
övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

3. Ändamålen med Bolagets verksamhet 
 
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 
syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 
optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn, samt samordning av koncernbolagens verksamheter utifrån 
Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument/styrdokument.  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
kommun. 
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4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse  
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2  
kap. kommunallagen.  
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med 
den kommunala kompetensen. 
 

5. Uppdraget  
 
Kommunfullmäktige har gett Bolaget i uppdrag att jämte kommunstyrelsen utöva 
aktiv uppsikt och utveckling av Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att Bolaget 
löpande ska följa Koncernbolagens: 
⎯ Verksamheter och verksamhetsformer 
⎯ Strategier och mål 
⎯ Styrelsers och bolagslednings skötsel av bolagsverksamheten 
 
Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och  
för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de  
fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en  
effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska  
samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen.  
 
Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget  
ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i det Generella  
Ägardirektivet, det Specifika Ägardirektiv och de Specifika Ägardirektiven för  
Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument från  
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
 
Bolaget hanterar ärenden av större vikt som skall till kommunstyrelsen för  
beredning och till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3§  
kommunallagen. 
 
Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen  
(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och  
kompetenser, gemensamma instruktioner etc.).  
  
Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och  
tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av  
Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk  
nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen.  
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Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar  
om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut.  
 
Bolaget planerar och genomför minst en gång per år strategisk ägardialog med  
bolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget,  
verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga  
policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.  
Bolaget återför väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Bolaget bereder vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet och  
Specifika ägardirektiv för dotterbolag inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 
Bolaget utarbetar, i förekommande fall i samråd med moderbolaget i 
underkoncern i samverkan med övriga delägare förslag till aktieägaravtal och 
ägardirektiv för de inom koncernmoderbolagets koncern delägda bolag samt 
bereder förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för dessa bolag. 
Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och riskanalys i  
samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa 
frågor.  
 
Bolaget kan erbjuda Bolagen stöd i deras arbete med intern kontroll och 
riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer. 
 

6. Ekonomiska mål 
 
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk  
utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge  
en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin  
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva  
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta  
egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god  
ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska  
kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett  
resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks  
(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar).  
 
Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst  
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 
värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 
ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
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7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen för 
samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar sin 
ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument.  
 
Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag och anger 
det övergripande och principiella förhållningssättet för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens uppsikt och kontroll över de helägda och delägda kommunala 
bolagen. För närvarande ligger Uddevalla Vatten AB, med delägt dotterbolag, 
utanför Koncernmoderbolaget (Uddevalla Utvecklings AB) och ägs direkt av 
kommunen1. I Bolagspolicyn redovisas hur kommunallagens regler för 
ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 
med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av bolag ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 
vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 
ägardirektiv, för Bolagen. Ägardirektiv utgör bindande regler för Bolagens 
företrädare och ledning efter fastställande på bolagsstämma för respektive bolag. 
För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige ingångna 
aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra organ. 

1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag  
Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 
förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 
konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 
för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 
form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform och som ska 
fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för de kommunala 
bolagens verksamhet.  
 
De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala koncernen (dvs. 
den kommunala organisationen) 
 
Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 
och ansvarar för kommunens styrning av dem.  Det är därför kommunfullmäktige 
som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 
Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

                                                 
1  Koncernbolagen, dvs. dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB, samt Uddevalla 
Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. Bolagen och av  
kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala  
bolagen” 
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kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de  
kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna 
Bolagspolicy. 

1.3 Tillämpningsområde  
Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 
funktioner avseende uppsikt och kontroll av Bolagen. 
 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion  

2.1  Kommunfullmäktige 

2.1.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 
olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 
genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 
får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 
uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 
kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 
styrdokument. Nedanstående verksamhetsfrågor är förbehållna fullmäktige. 
 
1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att  
 
a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform;  
b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 
c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser;  
d) välja minst en lekmannarevisor;  
e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas; och  
f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privat utförare. 
 
2. Fastställa och ändra bolagsordningar samt ägardirektiv för bolag.  
 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 
såsom;  
 
a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget;  
b) kommunal borgen;  
c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag);  
d) ansvarsfrihet 
e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av 
bolag eller stiftelse. 
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4. Ställningstagande inför bolagsbeslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2.1.2 Bolagsordningar och Ägardirektiv  

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 
Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 
ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 
uppdraget preciseras.  
 
Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare och beslutas 
på bolagsstämma. 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 
både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 
ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 
kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 
gemensamt med Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 
två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter.  
 
För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 
detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 
årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 
fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 
Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 
tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor  

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 
om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag.  
 
Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 
övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 
ytterligare två år.  
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Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens Internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt  
övriga villkor som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens 
Internbank. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i 
beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut 
ska fastställas på bolagsstämma. 
 
2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden  
Fullmäktige ska ge instruktion till stämmoombud, se 2.2.7 
 
2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige  
Bolagen kan i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen 
på eget initiativ hos kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens 
respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolagsstyrelse. 

2.2. Kommunstyrelsen  

2.2.1. Allmänt  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 
reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över bl.a. kommunens bolagsverksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva aktiv tillsyn och uppföljning av Koncernbolagen. 
Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa Koncernbolagens 
verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt styrelsernas och 
bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de mål 
som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 
styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om de kommunala bolagens 
verksamheter och hur de uppfyller gällande lagstiftning samt att pröva om 
bolagens verksamheter har varit förenliga med de kommunala ändamålen med 
verksamheterna. I tillsynen ligger också kontroll av de kommunala bolagens 
efterlevnad av de styrdokument som uppställs för bolagen av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 
över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 
och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 
den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

2.2.3 Styrfunktion  

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 
kommunfullmäktige för dess ställningstagande enligt 10 kap. 3 § kommunallagen 
samt i andra beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 
Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning  

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 
till kommunfullmäktige, januari-april, respektive januari – augusti, upprätta en 
sammanställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 
även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 
som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 
under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna. 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

2.2.7 Val av stämmoombud  

För bolagsstämmor ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid 
dessa sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras 
om dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 
ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. Kommunen 
representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
 
Kommunfullmäktige ska till bolagstämma utse ombud och utfärda 
ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
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ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden2. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige. 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger  

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
planerings- och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet med 
särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten där 
bolagsstyrelserna möter kommunstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den 
politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god framförhållning, 
vara strukturerade med i förväg känd och från kommunstyrelsen utsänd 
dagordning med frågor och fördjupningsområden som ska behandlas. 
Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna ska utvärderas av 
kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. Uppföljningsdialogerna 
utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2.2.9 Delegation  

Kommunstyrelsen kan uppdra åt Koncernmoderbolaget samt att ta fram underlag 
för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att Koncernmoderbolaget 
själv avgör vilken information och redovisning som krävs, vilka former som ska 
användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske efter samråd med 
Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste beaktas. 

2.3 Koncernmoderbolaget  

2.3.1 Information  

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 
av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 
Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 
Koncernbolagen. 
 

3. Ledningsfunktionen för delägda bolag  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att samordna samt ha fortlöpande uppsikt 
över verksamheten i de bolag som kommunen delvis äger eller annars har intresse 
i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av bolaget utan 
samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och entreprenadbolag. 
Kommunen ska verka för att de synsätt och regler som anges i denna bolagspolicy 
ska tillämpas även i förhållande till de delägda bolagen. I vilken utsträckning  
 
Bolagspolicyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt. Det är då mycket viktigt att kommunens intressen i 
väsentliga frågor läggs fast i aktieägaravtal med övriga aktieägare innan 
verksamheten påbörjas. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens om 
kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att 
aktiebolagslagens röstregler, som bygger på majoritetsprincipen, leder till 
oönskade konsekvenser för minoritetsägarna.  
                                                 
2 Kommunfullmäktige har 2022-10-12 § 234 delegerat åt kommunstyrelsen att utfärda 
instruktioner till stämmoombuden. Delegationen är fastställd i kommunstyrelsens reglemente.  
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Samtliga aktieägaravtal för bolag där kommunen eller kommunens bolag är 
majoritetsägare ska godkännas av kommunfullmäktige. 



KONCERNBIDRAG 2022

Belopp i tkr UUAB
Uddevalla 

Energi
Uddevalla 

Hamnterminal
Uddevalla 
Omnibus

Uddevalla 
Turism Summa

Koncernbidrag 10 000 ‐10 000 0,000
Koncernbidrag ‐5 000 5 000 0,000
Koncernbidrag 50 000 ‐50 000 0,000



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2023-02-15 Dnr KS 2023/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2023-02-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

nämndens vägnar under perioden 2023-01-17—2023-02-15.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-15. 

Förteckningar, 2023-02-15. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2023-02-15 

 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2023-02-15 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2022/00668 

324493 

 

2023-02-10 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U2.4, chef upphandlingsenheten gällande 

upphandling av ramavtal gällande brandskydd 

KS 

2022/00684 

324391 

 

2023-02-06 Personalutskottets protokollsutdrag 2023-01-31  § 6 

Ansökan om ersättning från Stig Axelsson (M) för 

uppdraget i Ljungskile Folkhögskola, beslut om avslag. 

KS 

2022/00678 

324389 

 

2023-02-06 Personalutskottets protokollsutdrag 2023-01-31  § 4 

Ansökan från Camilla Johansson (C) angående 

omställningsstöd från 2023-01-01, beslut om avslag. 

KS 

2022/00662 

324386 

 

2023-02-06 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8, remiss av ärende om igångsättningsbeslut med 

reviderad budget för Edingsvägen till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

KS 

2023/00023 

324600 

 

2023-02-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P4, avstängning av arbetstagare 

enligt AB § 10 mom 2 - utdelat slag mot elev 

KS 

2023/00002 

324412 

 

2023-02-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P14, lönetillägg 

KS 

2023/00092 

324284 

 

2023-01-27 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U.5.2, sekretessbelägga allmän handling i 

upphandling nybyggnad Ljugs Hälle förskola, 

sekretessbeslut CV  

KS 

2023/00002 

324204 

 

2023-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P 14, lönetillägg 

KS 

2023/00002 

324203 

 

2023-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P 14, lönetillägg 

KS 

2023/00002 

324198 

 

2023-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P 14,  lönetillägg 

KS 

2023/00002 

324197 

 

2023-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P 14, lönetillägg 

KS 

2023/00002 

324134 

 

2023-01-20 Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation 

E16, upptagande en ny kredit om 150 mkr. 

KS 

2023/00069 

324109 

 

2023-01-18 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8 internremiss av inkommen remiss från 

Justitiedepartementet om vägar till ett tryggare samhälle, 

kraftsamling för barn och unga. SOU 2022:67. 

KS 

2023/00023 

324189 

 

2023-01-17 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning, nr P4, beslut om disciplinpåföljd 

enligt 11 § AB i form av skriftlig varning - stämpla 

arbetstider 



 
 
 

Delegationsbeslut 
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2023-02-15 

 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2023/00045 

324082 

 

2023-01-17 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8 remittera ärenden. Internremiss av 

inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-

2026 till barn- och utbildingsnämnden och 

socialnämnden.  

 

 



Förteckning över delegationsbeslut, byggärenden
2023-02-15
Datumperiod: 2023-01-17 - 2023-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

STADSKÄRNAN 1:176 2023-01-19

KS.2022.155
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (återkallat)

Ärendet avslutas med timavgift Bygglovshandläggare, KS § 1: AVSKR

Bygglovshandläggare

STADSKÄRNAN 1:25 2023-01-24

KS.2022.165
Anmälan för rivning av magasin

Startbesked anmälan Byggnadsingenjör, KS § 2: SB

Byggnadsingenjör

TJÖSTELSRÖD 1:13 2023-02-07

KS.2022.188
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnad

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 4: SB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 3

2023-02-15 Sida 1 av 1



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2023-02-15 Dnr KS 2023/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden i förteckning daterad 2023-02-15 till handlingarna.  

 

2020/00149 

Länsstyrelsens beslut 2022-12-29 om ändring i stiftelseförordnandet, HSB:s i Uddevalla 

Stiftelse Jakobsberg. 

 

2020/593 

Beslut från Munkedals kommun kommunfullmäktige § 42 2021-04-26, 

granskningshandlingar för Munkedals kommuns översiktsplan 2018 

 

324161 

Inbjudan och information från Trafikverket att söka statlig medfinansiering för 2024 

 

324164 

Beslut från Delregionala nämnden norra om representanter till hälsopolitiska rådet för 

mandatperioden 2023-2026, nya: Hans-Joakim Isenheim (MP) och Mats Johansson (M) 

 

324345  

Beslut från integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om tillstånd till kamerabevakning vid 

Uddevalla tingsrätt IMY-2022-11469 

 

2022/19 

Sammanställning från Kontaktcenter av synpunkter tertial 3, 2022-09-01--2022-12-31 

 

Personalutskottets protokoll 2023-01-31 

 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2023-01-30 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2023-02-07 

 

2022/435  

Beslut från Länsstyrelsen om förordnande som vigselförrättare för Paula Nyman 

 

324621 

Protokollsutdrag 2023-02-09 §2  från Fyrbodals kommunalförbund  om Valärenden. 
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FINANSRAPPORT  

2023-02-02 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende januari 2023  
 

Sammanfattning 

Under årets första månad har kommunens externa låneskuld passerat 4 miljarders gränsen! Blan annat då 

utlåningen till företagen har ökat med drygt 30 mkr under månaden, vilket är nästan i nivå hela fjolårets 

ökning. Räntenivåerna fortsätter att kraftigt i en förhållandevis hög takt 

Ränte- och kapitalbindningen ligger på undre gränsen av beslutade limiter, för att hålla nere kostnaderna. 

Kommunens egen låneskuld har, i och med den utökade krediten flyttat från den korta checkkrediten till 

långsiktig upplåning  

 

Under föregående år ökade Riksbankens från 0% vid årets början, till 2,5% vid årets slut. Ökningen av 

räntor för nya krediter har dock stabiliserats något, men är fortsatt hög, som en effekt av Riksbankens 

försök att mota inflationen. Aktuell bedömning är att Riksbanken kommer att fortsätta att höja styrräntan 

under inledningen av 2023. 

 
 

 

23-01-31 22-12-31 23-01-01
Limiter 2023 (Kf 2022-11-

09) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 4 050 3 900 3 900 Max: 4 970 mkr Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,56 1,49 1,49 Budget: 1,25 % (Årssnitt) Nej

Räntebindningstid (år) 2,0 2,1 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 23 24 24 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,0 2,1 2,1 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 25 26 26 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 20 21 21 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 190 3 159 3 159 Max: 3 231  mkr Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 302 302 302 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 217 112 112 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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  2(7) 

 

Finansiell ställning 

 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2023 

mellan 0,35 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

Snitträntan på upplåning fortsätter att öka som en konsekvens av kreditomsättningar och 

rörliga räntor på krediter, i allt snabbare takt, hittills i år från 1,49% till en utgående 

ränta på 1,56% för året. Totala snitträntan för helåret är i nivå med budget för 2023 är i 

dagsläget inte beräknad. För 2022 uppgick till räntan på årsbasis till 1,10 %.  

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Utg balans Förändr fr

23-01-31 22-12-31 1 mån 22-12-31 23-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -83 -189 105 -189 105

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 190 3 159 31 3 159 31

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 107 2 970 137 2 970 137

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -4 050 -3 900 -150 -3 900 -150

Summa finansiella skulder: -4 050 -3 900 -150 -3 900 -150

-943 -930 -13 -930 -13

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

Tertial 1

2022

Tertial 2

2022

Tertial 3

2022

2022 

Helår

2022

helår

2023

helår

2024

helår

2025

helår

Utgående balans långfr lån(Budget) 3 700 3 700 3 800 3 750 3 800 3 900 3 900 4 517 5 200 6 100 6 600

Medellåneskuld (prognos) 3 630 3 700 3 750 3 720 3 737 3 805 3 760 4 000 4 500 5 500 6 200

Kostnad långfristig upplåning* 14,0 14,3 14,1 12,8 13,3 15,9 42,0 60 62 72 78

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,16 1,13 1,11 1,03 1,04 1,23 1,10 1,25 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% alt nuvarande villkor * Flerårsplan 2023-2025

Utfall 2021 Utfall 2022
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2022 uppgå till högst 4 517 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,0 år och 25% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,0 år och 23% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 23-01-31 22-12-31 1 mån 23-01-01 23-01-01

Kommuninvest 4 050 3 900 150 3 900 150

4 050 3 900 150 3 900 150
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  800 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

23-01-31 22-12-31 1 mån 23-01-01 23-01-01

SEB 200 200 0 200 0

0 0 0 0 0

Nordea* 600 600 0 600 0

0 0 0 0 0

800 800 0 800 0

800 800 0 800 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

23-01-31 22-12-31 1 mån 23-01-01 23-01-01

4 050 3 900 150 3 900 150

20% 21% -1% 21% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

9 11 -3 11 -3Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 
 

 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

23-01-31 22-12-31 1 mån 23-01-01 23-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,8 24,4 0,4 24,4 0,4 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 333,6 332,1 1,5 332,1 1,5 740 406

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 50,6 53,1 -2,5 53,1 -2,5 120 69

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 58,6 55,2 3,5 55,2 3,5 140 81

Uddevalla Turism AB 1,1 0,4 0,7 0,4 0,7 10 9

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 600,4 1 594,3 6,1 1 594,3 6,1 1 637 37

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 235,2 234,8 0,5 234,8 0,5 267 32

Stiftelsen Ljungskilehem 48,1 47,0 1,1 47,0 1,1 55 7

Gustafsbergsstiftelsen 1,5 1,6 -0,1 1,6 -0,1 6 4

Uddevalla Vatten AB 836,0 815,7 20,4 815,7 20,4 796 -40

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -0,9 -0,9 0,0 -0,9 0,0 3 4

exkl VVAB 3 190,1 3 158,7 31,4 3 158,7 31,4 3 799 606

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

23-01-31 22-12-31 1 mån 23-01-01 23-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 58,1 36,6 21,5 36,6 21,5 52 110

Uddevalla Kraft AB -282,2 -284,1 1,9 -284,1 1,9 431 149

Uddevalla Energi Värme AB -26,9 -12,0 -14,9 -12,0 -14,9 85 58

Uddevalla Energi Elnät AB -82,6 -72,6 -10,0 -72,6 -10,0 172 89

Summa koncern Energi -333,6 -332,1 -1,5 -332,1 -1,5 740 406

Uddevalla Hamnterminal AB -62,3 -58,9 -3,4 -58,9 -3,4 140 78

Sw anFalk Shipping AB 3,7 3,7 -0,0 3,7 -0,0 - -

Summa koncern Hamn -58,6 -55,2 -3,5 -55,2 -3,5 140 78

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 324,9 -1 326,0 1,0 -1 326,0 1,0 1 340 15

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -168,8 -168,7 -0,1 -168,7 -0,1 187 18

Uddevallahem Bastionen AB -106,7 -99,7 -7,0 -99,7 -7,0 110 3

Summa koncern UaHem -1 600,4 -1 594,3 -6,1 -1 594,3 -6,1 1 637 37

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,8 -170,4 -0,3 -170,4 -0,3 200 29

Lostif Fastighets AB -64,5 -64,3 -0,1 -64,3 -0,1 67 3

Summa koncern HSB -235,2 -234,8 -0,5 -234,8 -0,5 267 32

Uddevalla Omnibus AB -50,6 -53,1 2,5 -53,1 2,5 120 69

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0

Summa koncern Omnibus -50,6 -53,1 2,5 -53,1 2,5 120 69
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 23-01-31 22-12-31 20231 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 212,4 212,4 257,1 44,7

296,2 296,2 341,0 44,7
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 23-01-31 22-12-31 23-01-01 23-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,1 4,1 4,1 0,0

IK Oddevold1 0,8 0,8 0,8 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,6 0,1 0,1 0,5

5,6 5,1 5,1 0,5

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 23-01-31 22-12-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 0,0 0,0 -0,0 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften -83,1 -188,5 105,4

216,9 111,5 105,4 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 23-01-31 22-12-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea -83,1 -188,5 105,4 300,0 216,9

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-83,1 -188,5 105,4 300,0 216,9



  7(7) 

 

6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2023 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2022) 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

början av 2023 

 

Januari Aktuell snittränta avser vid periodens 

utgång, vilken är högre än budget för 

årets snittränta. 

 

Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Budgeterad ränta är snittränta för helåret. 

Snitträntan för året bedöms inte överstiga 

budget. Ingen åtgärd behövs. 

 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

början av 2023 

 

 

 

 

2023-02 

Februari    

Mars    

April    

Maj    

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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TOTALENTREPRENADKONTRAKT 


mellan 


Uddevalla kommun, org.nr 212000–1397, med adress Varvsvägen 1 
(”Beställaren”); och 


Hansson och Söner Entreprenad AB, org.nr 556433–4166, med adress Svanvik 
218, 471 72 Hjälteby (”Entreprenören”). 


Beställaren och Entreprenören benämns enskilt även som ”Part” och gemensamt 
som ”Parterna”. 


1. OMFATTNING 


1.1 Översiktlig beskrivning av kontraktsarbetena 


Entreprenaden avser tillbyggnad av 20 st boenderum med tillhörande 
verksamhetsutrymmen. Byggnaden inrymmer 2 st boendevåningar med 1 
avdelningar per våning. Tillbyggnad två projekteras för att inrymma lokaler för 
hemtjänsten. Byggnaden uppföres i två plan på Beställarens fastighet Högås-Torp 
1:10 och del av fastighet Högås-Torp 1:7 (”Fastigheten”). Entreprenören åtar sig 
att såsom totalentreprenör för Beställarens räkning genomföra projektering, 
uppförande och samtliga övriga arbeten relaterade till komplett och färdig 
entreprenad på Fastigheten för avsett ändamål. 


Se även Administrativa Föreskrifter, AFD.1. 


1.2 Kontraktshandlingar 


Entreprenören åtar sig att på Fastigheten utföra totalentreprenadarbeten i 
överensstämmelse med nedanstående kontraktshandlingar: 


1. Detta totalentreprenadkontrakt (”Kontraktet”) 


2. Administrativa Föreskrifter, daterad 2022-09-30 


3. ABT 06 (bifogas ej) 


4. Miljö- och projekteringskrav;  


a. Hållbarhetsplan Rotviksbro Äldreboende, daterad 2018-10-22 


b. Bilaga 1 - hållbarhetskrav - Projektanpassad Rotviksbro Äldreboende, 


daterad 2022-05-12 


c. Rutin för SundaHus version 1.6, daterad 2021-02-22 


d. Bilaga 1 Produktgrupper som är godkända avsteg, daterad 2019-02-25 


e. Bilaga 2 BSAB-koder som ska registreras, odaterad 
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f. Bilaga 3 Stöd för Miljöbyggnad 3.0 i SundaHus Miljödata, daterad 2018-10-


08 


g. Miljöpolicy för Uddevalla kommun, daterad 2012-10-10  


h. Projekteringsanvisningar, inkl. bilagor 4.8.1 – 4.8.31,        


daterad 2022-05-18 


i. Märkning för styr- och övervakningsanläggningar version 1.0, daterad 


2018-03-01 


j. Märkbilaga vid programmering enligt FRT, daterad 2015-01-01 


k. Mätlista, daterad 2019-12-10  


l. Krav på leverantörer version 2, daterad 2015-03-16 


5. Handlingar, enligt samlad handlingsförteckning, daterad 2022-09-30 


6. Ritningar, enligt samlad handlingsförteckning, daterad 2022-09-30 


7. Gränsdragningslista avseende investering, daterad 2022-04-29 


8. Övriga handlingar:  


a.  Anbudsformulär (besvaras i TendSign, bifogas ej) 


b. EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av kriget mot 
Ukraina 


c.   Referensprojekt avseende anbudsgivarens tekniska och        
  yrkesmässiga kapacitet     


d. Referensprojekt avseende projekteringsledares och platschefs erfarenhet 


e. Utvärdering (informationsbilaga) 


f. Referenstagning (informationsbilaga) 


g. Prisformulär 


Kontraktshandlingarna ovan utgör tillsammans Parternas totalentreprenadavtal 
(”Entreprenadavtalet”). 


Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 
gäller följande. Om det i ovanstående kontraktshandlingar förekommer mot 
varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 


För undvikande av tvivel noteras att ingen reservation etc. i Entreprenörens anbud 
gäller om inte reservationen uttryckligen förts in i Kontraktet eller de Administrativa 
Föreskrifterna.  
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2. UTFÖRANDE 


2.1 Målsättning för entreprenaden 


Parterna är medvetna om svårigheterna att under traditionella arbetsformer 
genomföra entreprenaden inom given tid, kostnadsram och till önskad kvalitet. 
Arbetet måste därför bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder 
och tillvägagångssätt. 


Samarbetet mellan parterna enligt detta kontrakt förutsätter att vi följer 


intentionerna i upphandlingsdokumenten: 


- Vi uppfyller kraven från upphandlingsdokumenten enligt AFB 51, 52 samt 53 
som gäller under hela kontraktstiden. 


- Vi bygger samarbetet på ett förtroendefullt engagemang mellan människor, 
som skapas genom tolerans och respekt för varandra och våra olika roller i 
entreprenaden. 


- Vi arbetar gemensamt för att uppfylla entreprenadens gemensamma mål. 
- Stort fokus på att befintlig verksamhet ska kunna pågå under hela 


entreprenadtiden och stor hänsyn från entreprenadens alla deltagare krävs för 
att minimera ev. olägenheter för äldreboendets brukare. 


- Utfört arbete skall dokumenteras väl vad gäller teknikval, utförande och 
uppföljning. Befintliga ledningar och kablar skall mätas in och 
fotodokumenteras. 


 
Detta kontrakt präglas av öppenhet, tillit och ärlighet som är ledord under hela 
kontraktstiden 


3. ORGANISATION 


3.1 Beställarens organisation 


Ombud: Tobias Lagerwall 


Projektchef: Tobias Lagerwall 


Projektledare: Mats Alfredsson 
 


3.2 Entreprenörens organisation 


Ombud: Pär Ola Måneskiöld 


Projekteringsledare: Sören Bohlin 


Projektchef/Arbetschef: Morten Eriksen 


Platschef: Henrik Olausson 


Arbetsledare: Lars-Åke Hedman 


Ansvarig för BAS-P: Anges vid startmöte 


Ansvarig för BAS-U: Anges vid startmöte 


Brandskyddsansvarig: Anges vid startmöte 
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Miljöspecialist/-kompetens: Cecilia Undeland 


Kalkylansvarig: Bruno Zommers 


Inköpsansvarig: Alexandra Sköld 


Personerna i Entreprenörens organisation ovan utgör nyckelpersoner och omfattas 
av vad som anges i Administrativa Föreskrifter AFD.329. 


4. TIDER 


4.1 Igångsättningstid 


Entreprenören får påbörja kontraktsarbetena omgående efter att Kontraktet 
undertecknats av båda Parterna. 


4.2 Färdigställandetid 


Kontraktsarbetena i dess helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 2024-04-15.  


För det fall lagakraftvunnet bygglov samt startbesked inte föreligger senast  
2023-02-01 och det omöjliggör färdigställande i enlighet med färdigställandetiden 
ovan, ska färdigställandetiden ovan flyttas fram med motsvarande antal dagar som 
lagakraftvunnet bygglov och/eller startbesked är försenat mot ovan angivet datum. 


4.3 Garantitid 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


5. ANSVAR 


5.1 Vite 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


5.2 Försäkringar 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


6. EKONOMI 


6.1 Kontraktssumma 


Fast pris med indexreglering. 


Entreprenadsumman uppgår till 68 329 000 kronor exklusive mervärdeskatt. 


Se även Administrativa Föreskrifter. 


6.2 Option 


Beställaren äger, genom skriftlig beställning till Entreprenören avropa nedan 
angivna optioner. Priser och À-priser för optioner inkluderar Entreprenörens totala 
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ersättning med anledning av optionen, inklusive dess eventuella inverkan på 
övriga entreprenadarbeten. Priser och À-priser innehåller därmed total ersättning 
för arbete, material m.m. samt arvode för komplett utfört arbete och installation. 
Priser och À-priser anges exklusive mervärdesskatt. Vid Beställarens skriftliga 
avrop av optionen ska den anses ingå i kontraktsarbetena och utföras inom 
kontraktstiden och Entreprenören har således inte rätt till tidsförlängning eller extra 
ersättning (utöver optionspriset) enligt ABT 06 med anledning av avropad option. 


Option 1 – Kylsystem och yttre solavskärmning i tillbyggnad, 612 000 kronor 


Option 2 – Uteplats och dörr från Allrum 1206, 89 000 kronor 


Option 3 – Balkong och dörr ovan uteplats (option 2) från Allrum 2206, 191 000 
kronor 


Option 4 – Byte av befintliga armaturer till led i allmänna utrymmen i befintligt hus, 
1 320 000 kronor 
 


6.3 Ersättning för ÄTA-arbete 


ÄTA-arbeten ska för att berättiga till ersättning och/eller tidsförlängning beställas i 
enlighet med vad som framgår under Administrativa Föreskrifter, AFD.23. 


ÄTA-arbeten ska i första hand regleras genom avtalat fast pris. Om Parterna inte 
kan enas om ett fast pris ska ersättning utgå på löpande räkning och beräknas 
enligt självkostnadsprincipen för skäliga och verifierade självkostnader enligt ABT 
06 kap. 6 §§ 9 och 10 med i Kontraktet angivna debiteringsnormer.  


Vid reglering av ÄTA på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ska nedan 
angivna timpriser tillämpas oaktat om arbete utförs av Entreprenören eller 
underentreprenör, såvida inte underentreprenörs pris inklusive entreprenörarvode 
enligt nedan uppgår till lägre belopp. Priserna utgör total ersättning till 
Entreprenören och inkluderar bland annat ersättning för samtlig utrustning, klädsel, 
skydd, handverktyg, maskiner, resor, försäkringar, omkostnader, 
entreprenörarvode etc. för respektive yrkeskategori. I timpriserna ingår även 
ersättning för arbetsledning enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkten 2. Entreprenören ska 
tillhandahålla komplett tidsredovisning och kostnadsunderlag för Beställarens 
granskning.  


Timpriser  


Tjänstemän inom TE 850 kronor  
Projektörer alla kategorier 900 kronor  
Snickare/byggnadsarbetare 475 kronor  
Målare 475 kronor  
Plattsättare 475 kronor  
Golvläggare 475 kronor  
Elektriker 600 kronor  
Rör, kyla – montör/tekniker 650 kronor  
Sprinkler – montör/tekniker 650 kronor  
Styr, övervakning – montör/tekniker 650 kronor  
Brandlarm – montör/tekniker 600 kronor  
Säkerhet – montör/tekniker 600 kronor  
Markarbetare inkl. grundläggning 475 kronor 
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Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8a för punkterna 1, 4 och 7 
utgår med nio (9) procent.  


Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8a för punkten 5 utgår med nio 
(9) procent. Entreprenörarvode kan endast utgå en gång per 
disciplin/underentreprenör oaktat antal led underentreprenörer (dubbla 
arvodespåslag i underentreprenörledet utgår således inte).  


Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8b ska inte utgå.  


För enbart material- och fabrikatsbyten utgår inte entreprenörarvode, dock svarar 
Beställaren för eventuell mellanskillnad i pris avseende utbytt material/fabrikat i de 
fall denne beställt utbyte till dyrare material/fabrikat 


6.4 Betalning och fakturering 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


7. BESIKTNING 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


8. TVISTELÖSNING 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


9. HÄVNING 


Anges i Administrativa Föreskrifter. 


10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE 


Entreprenaden förutsätter att för entreprenaden erforderliga lov, tillstånd och 
besked beviljas och vinner laga kraft senast 2023-04-01. Om så inte sker äger 
Beställaren skriftligen säga upp Entreprenadavtalet, helt eller delvis, till 
upphörande i förtid. Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 11 gäller att Entreprenören 
vid sådan uppsägning endast har rätt till ersättning för vid uppsägningstidpunkten 
upparbetade, skäliga och verifierade självkostnader samt ett entreprenörarvode 
om åtta (8) procent på sådana självkostnader. 


11. VILLKOR 


Detta Entreprenadavtals giltighet och bestånd är villkorat av att 


i. Hemsö Fastighets AB:s styrelse godkänt Entreprenadavtalet 


ii. erforderliga bygglov och andra tillstånd (såsom startbesked) för 
entreprenadarbetenas genomförande erhålls och vinner laga kraft 


iii. kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har godkänt Hyresavtalet och 
beslutet har vunnit laga kraft 







       TOTALENTREPRENADKONTRAKT  


 
Sida 7 av 9 


För det fall villkoren ovan inte uppfyllts, eller inte skriftligen frånfallits av 
Beställaren, senast den 2023-04-01 upphör detta Entreprenadavtal att gälla, 
såvida parterna inte särskilt överenskommit om annat. Ingen av Parterna äger rätt 
till ersättning av den andra Parten med anledning av Entreprenadavtalets 
upphörande. 


12. ÖVRIGT 


12.1 Överlåtelse 


Entreprenadavtalet får inte överlåtas av någon Part utan den andra Partens 
föregående skriftliga godkännande. Oaktat det föregående äger Beställaren 
överlåta Entreprenadavtalet till Hemsö Dona Fastigheter AB och annat bolag inom 
Beställarens koncern. 


12.2 Ändringar och tillägg  


Ändringar av och tillägg till Entreprenadavtalet ska, för att vara bindande, vara 
skriftligen avfattade i två likalydande exemplar samt vederbörligen undertecknade 
och utväxlade av Parterna. Oaktat det föregående får inga ändringar och tillägg 
strida mot lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 


 


_________________ 
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13. AVTALSSIGNERING 


Entreprenadavtalet signeras elektroniskt på datum som framgår av signeringen av 
följande personer: 


 
 


Uddevalla kommun Hansson och Söner Entreprenad AB 


Malin Krantz 
Kommundirektör 


Pär Ola Måneskiöld 
VD 
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Överlåtelse av Entreprenadavtalet  


Hemsö Dona Fastighets AB övertar härmed Uddevalla kommuns samtliga rättigheter och 
förpliktelser enligt Entreprenadavtalet och inträder därmed såsom ensam Beställare 
gentemot Entreprenören under Entreprenadavtalet. Överlåtelse av Entreprenadavtalet 
signeras elektroniskt på datum som framgår av signeringen av följande personer: 
 


Uddevalla kommun Hemsö Dona Fastigheter AB 


Malin Krantz 
Kommundirektör 


Tobias Lagerwall 
Projektchef 


  









Junicupen 2023

16-18 juni

























Junicupen är årligen sommarens höjdpunkt för barn och ungdomar runt om i landet. En helg på fina västkusten fullspäckad med sol, bad, upplevelser och naturligtvis riktigt många härliga handbollsmatcher.

Sommarens höjdpunkt









Matcher spelas på Kampenhof, 8 planer, inomhus i Rimnershallen, Agnebergshallen och i Sommarhemsskolan. Finaler spelas på alla platser.

Fakta Junicupen









Samarbete med Bohusläns museum där cupcenter kommer vara på ”hyllan”. Utställning planeras för att rikta sig mot JC cupens besökare. Kringaktiviteter i centrum 

Hoppborgar vid parken vid gamla badhuset

Aktiviteter i centrum i samarbete med Uddevalla centrumförening

Fakta Junicupen

















2018 antal lag 244

2019 antal lag 255

2020- covid, ingen JC

2021- covid, ingen JC

2022 antal lag 199

Lag Junicupen 2022









2018  ca 5800st/dag

2019 ca 6100st/dag

2020 covid

2021 covid

2022 ca 4800/dag

Besökare Junicupen 2022









250 lag

Folkfest!

Mer kringaktiviteter i centrum

Samarbete med aktörer i centrum

Målsättning 2023





Mattor





Mattor
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