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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Samlingssal 123, Vuxenutbildningen, Kaserngården 1b kl. 11:00 onsdagen 

den 15 december 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Förslag: Christer Hasslebäck (UP) fredagen den 17 december kl. 09:00. 

 

2.  Information om kommunens arbete med säkerhet och trygghet samt 

det drogförebyggande arbetet 
Dnr KS 316208  

Kl. 11:00-11:40 

Björn Segelod  

3.  Information om upprustningen av Rimnersvallen  
Dnr KS 316324  

Kl. 11:40-12:00 

Robert Börjesson, 

Anders Emilsson 

4.  Medborgarförslag om seniorbiljett lokaltrafik 
Dnr KS 2021/00442  

 

Beredning inför kommunfullmäktige 

 

5.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP) och 

Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar Grön busslinje 
Dnr KS 2021/00569  

 

6.  Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande ersättarnas 

roll samt mötestider 
Dnr KS 2021/00619  

 

7.  Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av 

exploateringsprojekt 
Dnr KS 2020/00347  

 

8.  Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt upphävande av 

markanvisningspolicyn 
Dnr KS 2021/00341  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Alkolås i kommunens fordon 
Dnr KS 2020/00319  

 

10.  Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr KS 2021/00672  

 

11.  Återföring av avsättning 

Dnr KS 2021/00706  

 

Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

12.  Rapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 2021 
Dnr KS 2021/00336  

 

13.  Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för 

Kommunakademin Väst, fråga för ställningstagande 
Dnr KS 2021/00586  

 

14.  Bilaga A för 2022 till Uddevalla kommuns finanspolicy 
Dnr KS 2021/00658  

 

15.  Avsiktsförklaring mellan Lantmännen ekonomisk förening och 

Uddevalla kommun gällande etablering i Västra Hamnen 
Dnr KS 2021/00609  

 

16.  Inbjudan till samråd från Lysekils kommun angående förslag till 

översiktsplan 
Dnr KS 2021/00600  

 

17.  Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö 

AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 2 
Dnr KS 2021/00425  

 

18.  Byggnation av skola Skäret , enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB, beslut om avrop 2 
Dnr KS 2020/00630  

 

19.  Justering av kommunbidrag 2021 
Dnr KS 2020/00718  

 

20.  Justering av kommunbidrag 2022 
Dnr KS 2021/00486  

 

21.  Ansökan om stöd till SSF Stöldskyddsföreningen 2021 - 

Grannsamverkan 
Dnr KS 2021/00093  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Uppdrag från kommunstyrelsen med anledning av den redan tidigare 

besvarade motionen om Huskurage att senast 2021-12-15 besvara på 

hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet utifrån det 

brottsförebyggande rådets arbete  
Dnr KS 2021/00615  

 

23.  Remiss från Länsstyrelsen om beredskapsplan för civilt försvar 

Dnr KS 2021/00541  
 

24.  Upphandling av Flexlinjen i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00688  

 

25.  Kommunstyrelsens val av ombud, ledamöter och ersättare i stiftelser, 

föreningar m.m. från och med 2022 
Dnr KS 2021/00670  

 

26.  Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla gällande Uddevalla Grand 

Prix of Sweden 2022 ärende 14044 
Dnr KS 2021/00674  

 

27.  Särskilt anslag för elitsponsring år 2022-2023 till Hälle IF och Uddevalla 

Sim, samt till Kropps Damer säsong 2022/2023 och 2023/2024 
Dnr KS 2021/00643  

 

28.  Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Dnr KS 2021/00652  

 

29.  Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/00686  

 

30.  Budget för Fyrstads Flygplats AB för år 2022 
Dnr KS 2021/00276  

 

31.  Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och ABF FyrBoDal om Mobil Kulturverkstad i 

Samverkan 
Dnr KS 2020/00344  

 

32.  Uppdrag från kommunstyrelsen att göra en utvärdering och 

kartläggning av förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00467  

 

33.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  
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Föredragningslista Föredragande 

34.  Information från tf. förvaltningschef  
Dnr KS 2021/00004  

 

35.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KS 2021/00002  

 

36.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Dnr KS 2021/00003  
 

 

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 

Strateg Sven Andersson 

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

 

Medborgarförslag om seniorbiljett lokaltrafik 

Sammanfattning 

Förslagsställaren önskar att hela pensionärskollektivet ska få seniorbiljett från 65 års 

ålder. I Uddevalla kommun är åldersgränsen 75 år medan den i flertalet andra 

kommuner i Västra Götaland är 65 år. En sådan förmån är bra ur miljöaspekt och med 

tanke på ekonomiska begränsningar i åldersgruppen. 

 

Seniorkort infördes 2010 och kommunen valde då att förmånen skulle gälla från 75 års 

ålder. Kommunen måste betala för det inkomstbortfall dessa resor innebär hos 

Västtrafik som ansvarar för länets kollektivtrafik. Kostnaden för seniorkort i Uddevalla 

kommun uppgår till ca 1 500 000 kronor/år. Sänks åldersgränsen blir kostnaden 

avsevärt högre. Kommunerna ser olika på denna förmån och flertalet har mycket riktigt 

satt gränsen vid 65 års ålder varför de olika åldersgränserna kan uppfattas som orättvisa 

ur ett invånarperspektiv.  

 

Införande av seniorkort från 65 år kan ha positiva effekter på resandet i kollektivtrafiken 

liksom för rörligheten i denna åldersgrupp vilket också kan ge positiva effekter på hälsa 

och på det sociala området. Kommunens förvaltning har för närvarande inget uppdrag 

och inte heller några ekonomiska resurser för införande av seniorkort från 65 års ålder 

varför detta inte kan genomföras.     

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2021-07-31. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2021-11-24.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sven Andersson 

Tf. förvaltningschef Strateg samhällsplanering  

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Seniorbiljett lokaltrafik 
 
Ditt medborgarförslag: 
I de flesta av regionens kommuner är åldersgränsen för seniorbiljett 65 år. I Uddevalla 75 år. I tider 
med hänsyn till miljöaspekter samt givetvis ekonomiska begränsningar för målgruppen pensionärer, 
skulle det vara lämpligt att Uddevalla kommun ger den förmånen för hela pensionärskollektivet 
 
Dagens datum: 
31/7 2021 
 
Namn: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP) och Christer Hasslebäck (UP) om införande av hållbar 

Grön busslinje 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet (UP) vill att kommunen ska införa en hållbar grön busslinje mellan 

Uddevalla central, Kampenhof, Kungstorget, Agnebergsskolan, Östra stationen och 

Idrottscentrum/Rimnersområdet. Kommunen ska också stå för avgiftsfri pendel-

parkering. Motionen syftar till att knyta samman målpunkter i Uddevalla och göra det 

möjligt att resa med kollektivtrafik eftersom centralstationen enligt UP som enda station 

i Bohuslän saknar pendelparkering.   

 

Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik vilket även omfattar 

stadstrafiken i Uddevalla. Stadstrafikens bussar trafikerar idag, med undantag för 

Kungstorget och Rimnersområdet, de målpunkter UP föreslår med sin gröna linje. 

Rimnersområdet väntas dock få busstrafik från och med 2024. Vill kommunen öka 

kollektivtrafikutbudet utöver vad regionen erbjuder kan detta enkelt ordnas genom ett 

kommunalt tillköp av ytterligare busstrafik från Västtrafik. Kommunen får då stå för 

busstrafikens nettokostnader, dvs fordons- och trafikkostnaden minskat med biljett-

intäkterna. Nettokostnaden för ett bussfordon i trafik enligt UP:s förslag uppskattas till i 

storleksordningen 2 mkr/år.  

 

Antalet parkeringsplatser på stationsområdet vid centralstationen uppgår till omkring 

femtio. Ytterligare parkering finns på fastigheter i omedelbar närhet till stationen. 

Samtliga är i privat ägo och avgiftsbelagda. Önskar kommunen tillhandahålla avgiftsfri 

parkering på dessa platser måste en överenskommelse med aktuella fastighetsägare 

ingås. Någon form av parkeringsbevis, bom eller liknande behöver införas för att 

parkeringsplatserna inte ska användas för exv. närboendes behov.   

 

Kommunens förvaltning saknar f.n. uppdrag att ingå avtal om avgiftsfri parkering vid 

centralstationen liksom tillköp av ny busslinje inom centralorten. Om sådant uppdrag 

lämnas till förvaltningen kan sannolikt bägge förslagen genomföras. 

Beslutsunderlag 

Motion (UP) Grön hållbar busslinje, 2021-10-12. 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-13. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen. 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sven Andersson 

Tf. förvaltningschef Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevallapartiet 
 



Motion: Införande av hållbar Grön busslinje 

Sammanfattning.                                                                                                          

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från Järnvägsstationen 

(UA C) till Idrottscentrum. 

Ärende.                                                                                                                                          

Åtgärder måste göras för att öka möjligheterna att ta sig mellan våra knutpunkter och ett 

möjligt ökat kollektivt resande som är hållbart. 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skall öka servicen till våra medborgare och 

besökare. Uddevallapartiet ser det som viktigt att göra det på ett sätt som ligger i linje med 

Sveriges miljömål och ett Grönt Uddevalla, Uddevalla Green City. 

Uddevalla C är den enda järnvägsstation i Bohuslän som inte har en pendelparkering i 

anknytning till stationen (Enl. Västtrafik). Därför vill vi införa en Grön busslinje som knyter 

samman och ger oss möjlighet att ta oss mellan Jvstn (UA C) - Kampenhof – Kungstorget - 

Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).  

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun inför en Grön busslinje ToR mellan Jvstn (UA C) - Kampenhof – 

Kungstorget - Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet). 

ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri pendelparkering  

 

För Uddevallapartiet 

 

Ann-Charlott Gustafsson  Kent Andreasson            Christer Hasslebäck   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2021/00569 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-18 

Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-10-19 

kommunstyrelsen  

 

 



  

Protokollsutdrag 
Demokratiberedningen 
 

2021-11-10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr  2021/00619 

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande 
ersättarnas roll samt mötestider 

Sammanfattning 

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas 

roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de 

tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där 

ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.  

 

Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler 

liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att 

ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i 

ungdomsfullmäktige.  Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att 

mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.  

 

Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för 

att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i 

arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska 

förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas 

efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få 

ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.    

 

I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens 

ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet 

bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige. 

 

På sammanträdet den 10 november är demokratiberedningen överens om att godkänna 

förslaget till reviderad arbetsordning, med tillägget att byta ut ordet ”ska” mot 

”förutsätts” i formuleringen i § 2: ”(..)ledamöter och ersättare ska inte få ogiltig 

frånvaro i skolan (…)”  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar 

 

Beslut: 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta  

 

att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande 

ersättare får arvode: 

 

att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och 

ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i 

kommunfullmäktiges budget.” 

 

att revidera §2 Tid och plats för sammanträden: 

 



  

Protokollsutdrag 
Demokratiberedningen 
 

2021-11-10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att 

ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:  

 

”Ungdomsfullmäktige sammanträder 6-8 gånger per mandatperiod (läsår).  Mötena ska i 

huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan dock av olika skäl behöva läggas på skoltid. 

Ledamöter och ersättare förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från skolan. 

 

att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till 

samordnare för ungdomsfullmäktige. 
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Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Mail  
andrea.kihl@uddevalla.se 

  

Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande 

ersättarnas roll samt mötestider 

Sammanfattning 

På demokratiberedningens sammanträde den 13 oktober 2021 diskuterades ersättarnas 

roll i ungdomsfullmäktige. En sak som lyftes var att ersättare endast arvoderas när de 

tjänstgör i stället för ordinarie ledamot. Det är en skillnad från kommunfullmäktige där 

ersättare arvoderas när de närvarar på sammanträden.  

 

Demokratiberedningen uttryckte att det är önskvärt att ungdomsfullmäktiges regler 

liknar de i kommunfullmäktige. Arvoderingen till ersättare ger också en signal om att 

ersättarnas roll är viktig och att engagemang uppmuntras hos alla invalda ungdomar i 

ungdomsfullmäktige.  Därför är förslaget till beslut att revidera § 9 Arvodering så att 

mötesarvode utgår till både ordinarie ledamöter och ersättare.  

 

Ungdomsfullmäktige har också lyft behovet att ha sina sammanträden efter skoltid för 

att minska risken att möten krockar med skolarbete. I nuvarande bestämmelse i 

arbetsordningen § 2 Tid och plats för sammanträdena står att vissa möten per termin ska 

förläggas under skoltid. I stället föreslås formuleringen: mötena ska i huvudsak läggas 

efter skoltid. Om möten av olika skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter inte få 

ogiltig frånvaro i skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.    

 

I arbetsordningen har också en notering gjorts om att det i § 5 står kommunens 

ungdomssamordnare. Efter som tjänsten inte längre finns i kommunen föreslås ordet 

bytas ut mot kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning med föreslagna ändringar 

 

Förslag till beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta  

 

att revidera ungdomsfullmäktiges arbetsordning §9 Arvodering, så att alla närvarande 

ersättare får arvode: 

 

att revidera stycket som följer: ”Arvodering utgår till alla närvarande ledamöter och 

ersättare. Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i 

kommunfullmäktiges budget.” 
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att revidera §2 Tid och plats för sammanträden: 

 

att formuleringen i §2, tillsammans med den nyligen beslutade revideringen om att 

ungdomsfullmäktiges antal möten, blir:  

 

”Ungdomsfullmäktige sammanträder minst sex gånger och max åtta gånger per 

mandatperiod (läsår).  Mötena ska i huvudsak läggas efter skoltid. Om möten av olika 

skäl behöver läggas under skoltid ska ledamöter och ersättare inte få ogiltig frånvaro i 

skolan för sitt deltagande i ungdomsfullmäktige.”    

 

att i §5 Val av ledamöter och ersättare, byta ut ordet ungdomssamordnare till 

samordnare för ungdomsfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ersättarnas roll i ungdomsfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige har för närvarande fyra ersättare invalda från antingen 

skolor/gymnasiehus eller fritidsgårdar. På första mötet med ungdomsfullmäktige den 8 

oktober lyftes frågan från en av ersättarna om de kan gå in på de icke tillsatta platserna 

från fritidsgårdar och skolor/gymnasieskolhus och därmed bli ordinarie.  Frågan togs 

vidare till demokratiberedningen där idén lyftes på oktobersammanträdet att ersättare 

från högstadiet går in på icke-tillsatta högstadieplatser och fritidgårdsplatser samt att 

ersättare från gymnasiet går in på icke-tillsatta gymnasieplatser. Ersättarna skulle 

därmed kunna bli ordinarie ledamöter under mandatperioden. På 

demokratiberedningens lyftes också att det endast är tjänstgörande ersättare som enligt 

arbetsordningen har rätt till arvode. Det noterades att det är en skillnad från 

kommunfullmäktige där alla ersättare arvoderas om de närvarar. Beredningen menade 

att reglerna i ungdomsfullmäktige bör efterlikna de i kommunfullmäktige. 

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på ändring av reglerna kring ersättare i 

ungdomsfullmäktige genom antingen alternativ 1: att även icke-tjänstgörande ersättare 

arvoderas eller alternativ 2: att ersättare efter valet kan gå in på tomma skol- och 

fritidsgårdsplatser och därmed bli ordinarie ersättare under  

mandatperioden.  

 

Efter diskussion efteråt i presidiet bedömdes alternativ 1, där samma regler gäller för 

kommunfullmäktige som ungdomsfullmäktige, som det enklaste och mest förutsägbara 

att gå vidare med.  Alternativ 2, att ersättare kan gå in på tomma skol-och 

fritidsgårdsplatser skulle kräva en förutbestämd ordning över vilka skolor som ersätter 

varandra för att kunna hantera situationer när det finns fler ersättare än tomma platser. 

Det skulle kräva listor från varje skola/gymnasieskolhus/fritidsgård efter varje val med 

bestämmelser om vilka ersättare som tar vilka platser. En sådant system med listor 

tillämpas för partierna i nämnd och styrelser för att fastställa turordningen för vilken 
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ersättare som går in när ordinarie ledamot ej kan delta.  En ändring av arbetsordningen 

enligt alternativ 2 bedöms därför skapa en för komplicerad och tidkrävande process.   

 

 

Mötestider för ungdomsfullmäktige 

När det gäller tid för sammanträdena är nuvarande bestämmelse i § 2 Tid och plats för 

sammanträdena: ”Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger per skoltermin. På 

vårterminen sammanträder ungdomsfullmäktige en gång på skoltid och två gånger efter 

skoltid. På höstterminen sammanträder ungdomsfullmäktige två gånger på skoltid och 

en gång efter skoltid”. 

 

I samtal med ledamöterna i ungdomsfullmäktige är kvällstid praktiskt för möten, risken 

är annars att de missar viktiga prov. I första hand bör mötena alltså förläggas efter 

skoltid för att inte skapa konflikt med skolarbete. Om möten av olika anledningar 

behöver läggas under skoltid ska ungdomsfullmäktige dock kunna göra det utan att få 

ogiltig frånvaro från skolans sida. Därför föreslås formuleringen i förslaget ovan.   

 

 

 

Sara Gustafsson Andréa Kihl 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till kommunfullmäktige 
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Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige 
 

§ 1 Syfte 

 

Syftet med ungdomsfullmäktige är att öka ungdomars verkliga inflytande i frågor 

som på olika sätt berör dem. Genom att delta i ungdomsfullmäktige får dessutom 

ungdomar direkt kunskap om hur den demokratiska processen i en kommun 

fungerar. 

 

Ungdomsfullmäktige är ett kommungemensamt rådgivande organ. 

Ungdomsfullmäktige ansvarar för att bevaka och lyfta ungas perspektiv i 

kommunens utveckling.  Ungdomsfullmäktige är ett kommunövergripande forum 

för dialog och samråd med unga. Samtliga nämnder och förvaltningar ansvarar för 

att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och för att återkoppla 

resultatet från dialogen till ledamöterna i ungdomsfullmäktige.  

 

§ 2 Tid och plats för sammanträdena  

 

Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger per skoltermin minst 6 gånger 

och max 8 gånger per mandatperiod (läsår). På vårterminen sammanträder 

ungdomsfullmäktige en gång på skoltid och två gånger efter skoltid. På 

höstterminen sammanträder ungdomsfullmäktige två gånger på skoltid och en 

gång efter skoltid. Mötena ska i huvudsak läggas efter skoltid. Möten kan 

dock av olika skäl behöva läggas på skoltid. Ledamöter och ersättare 

förutsätts då kunna delta utan att få ogiltig frånvaro från skolan. 
 

Ungdomsfullmäktiges sammanträden är offentliga, vem som helst får komma och 

lyssna.  Information om sammanträdenas tid och plats meddelas via kommunens 

hemsida och genom kommunens sociala medier.  

 

§ 3 Ungdomsfullmäktiges sammansättning  

 

Ungdomsfullmäktige består av:  

 

-två ledamöter och en ersättare från varje grundskola och särskola, årskurs 7-9 

-två ledamöter och en ersättare från varje skolhus på gymnasieskolorna och 

gymnasiesärskolan 

-en ledamot och en ersättare från varje fritidsgård 

-en ledamot och en ersättare från politiska ungdomsförbund vars partier är 

representerade i kommunfullmäktige 
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Ledamöter och ersättare behöver inte vara folkbokförda i Uddevalla kommun. Om 

ordinarie ledamot är förhindrad att delta vid sammanträdet ansvarar hen själv för 

att kalla in ersättare för tjänstgöring.  

 

En styrelse väljs årligen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige, valet av 

styrelse sker vid höstterminens första sammanträde. Styrelsen består av; 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, informationsansvarig och 

ekonomiansvarig.  

 

§ 4 Deltagande på distans 

 

Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. 

 

§ 5 Val av ledamöter och ersättare 

 

Ledamöter och ersättare till ungdomsfullmäktige väljs varje år i samband med 

höstterminens skolstart. Valprocessen sker på varje skola för eleverna i årskurs 7-

9, på varje skolhus för eleverna på gymnasiet och på kommunens fritidsgårdar. 

Ungdomsförbunden ansvarar själva för att utse ledamöter och ersättare.  

 

Ungdomar som vill ställa upp i valet anmäler intresse genom att lämna en ansökan 

till kommunens ungdomssamordnare samordnare för ungdomsfullmäktige med 

motivering till varför just hen ska få sitta i ungdomsfullmäktige. Kommunens 

ungdomssamordnare samordnare för ungdomsfullmäktige kan hjälpa till med 

att skriva en motivering om någon så önskar. Under valet tas namnen på 

kandidaterna bort, så att ungdomarna endast röstar på motiveringar. Ledamöter 

och ersättare utses utifrån valresultatet. Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag 

blir ersättaren ny ledamot och nästa person enligt valresultatet blir ersättare.  

 

Om kandidater saknas, så ingen ny ledamot eller ersättare kan utses, lämnas 

platsen tom tills nästa val.   

 

§ 6 Utbildning  

 

Ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska årligen erbjudas utbildning 

inom bland annat; demokratifrågor, hur Uddevalla kommun fungerar och 

mötesteknik.  

 

§ 7 Förberedelse av ärenden inför ungdomsfullmäktige  

 

Ungdomsfullmäktiges styrelse ansvarar för förberedelserna inför 

ungdomsfullmäktige. I förberedelserna ingår att välja ut ett antal 
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medborgarförslag, motioner och ärenden samt att gå igenom de förslag som 

kommit in till ungdomsfullmäktige från ungdomar, så kallade ungdomsförslag.  

 

Förslag till ungdomsfullmäktige som ska tas upp på nästa sammanträde ska vara 

insända till kommunen senast två veckor före sammanträdet. Kallelse med 

handlingar skickas ut till alla ledamöter och ersättare en vecka innan 

sammanträdet.  

 

Kallelsen publiceras även på kommunens hemsida.  

 

§ 8 Sammanträdet  

 

a. 

Sammanträdet följer en i förväg uppställd dagordning, d.v.s. de ärenden som ska 

tas upp listas och tas upp i den ordning de står på dagordningen.  

Ärenden som inte hunnits tas upp till diskussion och beslut flyttas till nästa 

sammanträde.  

 

Ärenden som inte förberetts men som någon ändå vill ska behandlas under 

sammanträdet får i så fall efter godkännande föras in under ”övriga frågor” i slutet 

av sammanträdet. Ärenden som kräver förberedelser kan då istället hänvisas till 

att tas upp på nästa sammanträde.  

 

b.  

I början av varje sammanträde utses en ledamot som tillsammans med ordförande 

ska justera protokollet. Val av justerare sker direkt efter uppropet.  

 

c.  

Ungdomsfullmäktiges styrelse har under förberedelsearbetet bestämt hur de olika 

ärendena behandlas. Vissa ärenden kan diskuteras i smågrupper medan andra 

debatteras direkt i storgrupp.  

 

d. 

För att ett ungdomsförslag ska kunna behandlas i ungdomsfullmäktige ska 

förslaget innehålla: förslagsställarens namn, skola, adress samt kontaktuppgifter. 

När ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett ungdomsförslag lämnas det till 

kommunfullmäktige som ett medborgarförslag. I de fall förslagsställaren inte är 

folkbokförd i Uddevalla kommun utses en ledamot som är folkbokförd i 

Uddevalla kommun att underteckna förslaget.   

 

Om ungdomsfullmäktige ställer sig bakom ett medborgarförslag ger detta ökad 

tyngd åt förslaget när det så småningom når nämnderna eller kommunfullmäktige. 

Nämnderna och kommunfullmäktige ansvarar för att beakta ungdomsfullmäktiges 

ställningstagande vid beslut av medborgarförslag.  

 

e. 

Vid personval ska sluten omröstning tillämpas. 
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§ 9 Uppföljning av sammanträdet 

 

Protokoll från sammanträdet ska justeras och sedan publiceras inom två veckor på 

kommunens hemsida och genom kommunens sociala medier. De ungdomsförslag 

som ungdomsfullmäktige beslutat ska bli medborgarförslag sänds till 

kommunfullmäktige för vidare hantering.   

 

 

§ 9 Arvodering 

Arvodering utgår endast till ordinarie ledamöter. Ersättare arvoderas endast vid 

tjänstgöring när ordinarie ledamot inte kan delta till närvarande ledamöter och 

ersättare.  

 

Ersättning till ledamöter och ersättare utgår enligt kommunens Riktlinjer för 

ekonomisk ersättning för förtroendevalda och finansieras ur särskilt anslag i 

kommunfullmäktiges budget. 

 

§ 10 Budget  

Av ungdomsfullmäktiges totala budget förfogar ungdomsfullmäktige över 50 000 

kr att själva besluta om. Denna budget får inte användas för investeringar med 

tillkommande driftskostnader.  

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-18 Dnr KS 2020/00347 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av 

exploateringsprojekt 

Sammanfattning 

1 januari 2015 trädde en ändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att 

kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. 

Det reglerar ansvarsförhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god 

bebyggd miljö i hela kommunen.  

 

Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan. För 

att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt förhandsbesked från kommunen. 

Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad 

sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker 

samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomförandeavtal gällande VA ska också 

godkänts innan detaljplanen antas. 

 

Ett exploateringsavtal ska följas upp. Ansvaret för uppföljningen ansvarar kommunen 

för. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner för när 

uppföljning ska ske och hur uppföljningen ska gå till. När området är färdigbyggt och 

uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin funktion. 

 

Uddevalla kommun har antagit Riktlinjer för exploateringsavtal, KS 2019/00786, vilka 

tydliggör hur avtal om exploatering ska utformas. 

Rådet för kommunalredovisning (RKR) har publicerat en vägledning för hur 

redovisningen av exploateringsprojekt ska hanteras. Utifrån RKRs rekommendationer 

har Uddevalla kommuns ekonomiavdelningen utfärdat Redovisningsregler för 

exploatering avseende Uddevalla kommun. 

 

Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra ansvar och ekonomisk hantering av 

exploateringsprojekt i Uddevalla kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-18 

Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt i Uddevalla 

kommun 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 

Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunledningskontoret 
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Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av 
exploateringsprojekt i Uddevalla kommun 
 

Riktlinjerna syftar till att klargöra ansvar och roller i planering och genomförande av 

exploateringsprojekt i Uddevalla kommun. 

De skall också visa förutsättningarna för den ekonomiska redovisningen i projektet. 
Målsättningen är en smidig och effektiv process som håller hög kvalitet samt följer gällande 
redovisningskrav. 
 

Vad är ett exploateringsprojekt 

Ett exploateringsprojekt föranleds av den långsiktiga planeringen för kommunens 

markreserv enligt bostadsförsörjningsplanen och lokalförsörjningsplanen.  Även 

investeringsplanen ligger till grund för tidplan och ekonomiska ramar som satts för 

exploateringsområdet. 

Exploateringsområde är ett område med byggbar mark som försäljs till exploatör eller 
enskild köpare, där infrastrukturen under och ovan mark är inkluderad i projektet. 
Ändamålet kan vara bostäder, verksamheter eller samhällsfunktion. Området försäljs oftast 
kvartersvis till exploatör. När det gäller större exploateringsområde ex. verksamhetsmark kan 
köparen vara delaktig och delfinansiär under exploateringsperioden. 
 

Vad är inte ett exploateringsprojekt?  

Ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan eller planering som innebär begränsade 

kommunala åtaganden för allmän plats (eller va-anläggningar) kan hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden genom planuppdrag och planavtal. Likaså ska övergripande program där 

det är osäkert om det kan leda till markexploatering finansieras via investeringsbudgeten.
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Avtal kopplade till Exploateringsprojektet:  

 

 

Markanvisningsavtalet föregår exploateringsavtalet. Avtalet ger exploatören optionsrätt till 

köp av kvartersmark inom projektområdet, dock är det ofta inte klart vilket kvarter som 

avtalet omfattas av, då detaljplanen kanske inte är antagen vid detta tidiga skede. Avtalet 

gäller i två år, oftast med en förlängningsrätt om ett år. Avtalsperioden sätts så att avtalet kan 

ersättas med ett exploateringsavtal, då detaljplanen är antagen. Avgift för att teckna 

markanvisning tas som regel inte ut.  

Markanvisningsavtal kan innehålla villkor och avsikterna ang. överenskommen gestaltning av 

anvisat område, men också tydliggöra ändamålet för byggnation, ex. hyresrätt, bostadsrätt 

eller äganderätt enligt bostadsförsörjningsplanen. I avtalet kan villkor för ändamålet med 

verksamhets- eller industrimark vara förtydligat. Avtalet kan också belysa vad, i ett 

ekonomiskt perspektiv, som parterna förväntas vara kostnadsbärare av, ex. utredningar eller 

delfinansiär av infrastruktur om ex. detaljplan är antagen och klar sedan tidigare. 

Mark kan anvisas på flera sätt: direktanvisning när ex. kommunen och exploatör är överens 

om villkoren för byggnation, tidplan, mm,  anvisning med uppfylld kravställning eller 

anvisning genom anbudsförfarande. 
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Exploateringsavtal 
I detaljplanen ingår en bilaga som belyser genomförandebeskrivningen för projektets 

omfattning. Genomförandebeskrivningen beskriver hur, när och av vem som delprojekten 

skall anläggas eller uppföras samt vem som skall betala. När exploatör blir tilldelad ett 

område el. kvarter så avtalas följande delar:  tidplan, ekonomi, ansvar och kostnadsbärare, 

enligt bilagd beskrivningen i detaljplanen. Kommunen vill att alla exploateringsavtal är klara 

till antagandet av detaljplanen. Detta för att projektets genomförande skall komma igång 

enligt satt tidplan. 

Köpeavtal mellan exploatör och säljaren  

Försäljningen sker när köpeskillingen är fastställd och tillträdesdatum satt utifrån projektets 

tidplan. Villkoren från exploateringsavtalet förs över till köpeavtalet. 

Då kvadratmeterpriset är fastställt så försäljs marken med ett köpeavtal, dock brukar man 

avvakta köpeavtalet tills bygglovet är klart. I avtalet brukar villkoras ett start- o slutdatum för 

byggnationen, för att tillse att marken verkligen blir bebyggd och att tidplanen hålls för hela 

projektet, dvs man bygger i etapper för att tillgodose ex. bostäder under längre period. 

Markupplåtelseavtal 
Denna typ av avtal upprättas sällan i anslutning till ett exploateringsprojekt.  OM avtalet 

används är det mellan enskild köpare som vill förvärva en tomt och kommunen.  

Det kan förekomma att gatukostnadsersättning skall erläggas i samband med köpet, 
beroende på om exploateringsprojektet är ekonomiskt avslutat eller ej. 
 
Marken värderas av mäklare eller värderingsinstitut och utifrån detta förhandlar parterna om 
en köpeskilling. Villkor om ex. bygglov eller att lantmäteriförrättningen är klar innan 
tillträdet, kan förekomma. 
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EXPLOATERINGSPROCESSEN 
 

 

Idéstudie och Behovsanalyser bör ingå i ovan nämnda försörjningsplaner och inte vara 

”fristående” från kommunens styrdokument. Att faserna ingår i styrdokumenten ger en 

effektiv och stark långsiktig planering, och dessa faser skall vara utredda innan 

exploateringsprojekten läggs in i resp. styrdokument. 

I styrdokumenten belyses behovet, vilken strategisk mark som kan komma bli föremål för 

exploateringen, men även hur väl ändamålet passa ihop med tillväxtmål, ÖP, FÖP eller 

befolkningsprognosen.   

Bostadsförsörjningsplanen beskriver vilken när och typ av bostäder det finns behov av.  

I Lokalförsörjningsplanen beskriver vilka samhällsfunktioner som har behov av lokaler för att 

etablera sig inom området. 

I Plan Prio beskrivs förutsättningarna och mål för hur prioritering av planer sker, vilket 

resulterar i aktuell Planprioriteringslista. 

Kommunen bör också ha en plan över behovet av verksamhets- och Industrimark, s k 

Etableringsplan för verksamheter, för den långsiktiga planeringen. Detta saknas för 

närvarande. 

Bostadsförsörjningsplan, Lokalförsörjningsplan, Planprioriteringslista och 

Investeringsplanen ska tillsammans med Etableringsplanen för verksamheter samordnas 

och styra kommunens långsiktiga Exploateringsplanering (preliminärt namn/begrepp). 
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Beslut om den samordnade långsiktiga planeringen utgör också ’startskotten’ för respektive 

Exploateringsprojekt.   

Markanvisningsavtal kan upprättas med intresserade exploatörer där dessa har option på 

ex. ett kvarter.  Detta avtal upprättas oftast innan Detaljplanen uppstartas. När väl 

detaljplanen kommit fram till Samrådsskedet, då ersätts markanvisningsavtalet av ett 

Exploateringsavtal, som i detta skede belyser ansvar, ekonomi, kostnadsfördelning och 

tidplan. 

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

Planavtal kan skrivas med en av de större exploatörerna i ett exploateringsprojekt, det blir 
således den exploatören som får stå kostnaden för detaljplanen. Ett annat alternativ är att 
plankostnaden fördelas i BTA ekonomin. I detaljplanen finns tre skeden: Samråd, Granskning 
och Antagande. I samrådet beskrivs genomförandet av exploateringsprojektet med ansvar, 
ekonomi, kostnadsfördelning och tidplan. 
 
Exploateringsavtal upprättas med externa exploatörer, i samband med att 
genomförandebeskrivningen i detaljplanen blir klar. Planens antagande samt 
Exploateringsavtalen beslutas i KS o KF. Villkoren är bl.a. tidplan för byggnation, 
kostnadsbärare, vem är ansvarar för vad. 
 
Lantmäteriet avstyckar kvartersmarken, då detaljplanen vunnit laga kraft, enligt plankartan 
och kvartersstrukturens intension som bilagts exploateringsavtalen. 
 
Genomförande av infrastrukturen under och ovan mark. När anläggningskostnaderna är 
kända, då ska KS besluta om gatukostnadsersättningen. Denna ersättning fördelas på 
exploatörerna inom projektområdet. Utbyggnaden av infrastrukturen under mark utförs av 
ledningsdragarna, och utbyggnaden ovan mark, dvs allmän platsmark utförs av kommunen. 
Entreprenaden för utförandet LOU-upphandlas av kommunen. 
 
KS-beslut ang. byggrätternas.  Byggrätternas areal (BTA) skall fastställas för varje kvarter. 
Dessa BTA-priser beslutas i KS och är inte förhandlingsbara. Byggrätterna säljs således till 
exploatörerna med ett fast pris. 
 
Genomförande av samhällsfunktioner. Det finns troligen några byggrätter för skola, förskola 
eller kanske LSS-boende, i en detaljplan. Dessa är sedan länge kända i Invest-planen, nu är 
det dags för byggstart. Processen för dessa byggnationer omnämns inte i 
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exploateringsprocessen, mer än att det är brukligt att de är färdigbyggda i anslutning till 
exploatörernas byggstart för bostäder. Alla kan inte bygga samtidigt i ett 
exploateringsområde, det är exploateringsprojektets tidplan som styr när genomförandet 
sker för var och en.  
 
Genomförande av exploatörernas kvartersmark. Det är detaljplanen och 
bygglovshanteringen som styr vad som får byggas i kvarteret. Detta är också sista fasen i 
projektfaserna som skall byggas. De som skall bo i området, flyttar in till ett klart område, 
som fungera till alla delarna.  
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Ekonomin inom exploateringsprojekt 
Infrastrukturen under mark, såsom VA, dagvattenledning, El, tele, fiber, fjärrvärme är oftast 

kostnader som läggs på resp. ledningsdragare. I sin tur tar de ut en kostnad enligt fastställd 

taxa till exploatören. Denna kostnad är momspliktig och faktureras exploatören separat. 

Infrastruktur ovan mark såsom gata, belysning, diken, gång- och cykelväg och dv-brunnar 

inkluderas i gatukostnadsersättningen. Även en matarled som skall nyttjas av 

projektområdet, men som ligger utanför detaljplanområdet kan medräknas helt el. delvis. 

Den sammanlagda kostnaden fördelas därefter ut på resp. kvarter inom 

exploateringsområdet. Denna kostnad är momspliktig och faktureras exploatören separat. 

Marken eller kvarteret avstyckas av lantmäteriet, enligt detaljplanen och försäljs till den 

exploatör som har exploateringsavtalet på kvarteret.  Oftast försäljs marken enligt 

byggrättens area (BTA), all BTA inom exploateringsprojektet har samma kvadratmeterpris 

som fastställts av kommunstyrelsen.  

Intäktsslag till kommunen kan vara följande:  

 Gatukostnadsersättning  

 Försäljning av kvarter till exploatör enl. BTA/kvm. 

 Försäljning av enskild tomt enl. värdering till enskild person. 

 

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

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

 mark sanering 

 mark värdering 

 Gata, dv, bel - kvarter 

 Gata, dv, bel - allmän plats, även matarleden 

 GC, dv , bel - kvarter 

 GC, dv , bel - allmän plats. Även matarleden 

 Anläggning: lekplats, utegym, aktivitetspark 

 Dagvatten omr 

 Park - allmän plats 

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

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

 Detaljplan enligt Planavtal 

 Lantmäteriärende 

 Upphandlingsunderlag 
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Projektkalkyler 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan exploateringskalkylen som visar totala utgifter och 

inkomster för ett område, tomtpriskalkylen som ger underlag för prissättning och redovisningen som 

ska ske enligt god redovisningssed och god ekonomisk hushållning. 

Förkalkyler och budget måste naturligtvis vara upprättade enligt de principer som gäller för 

redovisningen. Vid klassificering av tillgångstyper inom anläggningstillgångarna är det viktigt att hålla 

isär tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme (utifrån 

kommunkoncernsperspektivet). Avsikten med exploateringen är annars styrande för hur kalkylen ska 

upprättas, exempelvis, vad syftar detaljplanearbetet till och vem är ”slutkonsumenten” och hur 

finansieras nedlagda kostnader. För exploateringsprojekt ska inte bara utgiften beslutas utan också 

vem som finansierar och på vilket sätt (genom marköverlåtelse, markupplåtelse, avgifter etc.)  

Exploateringskalkyl 
Exploateringskalkylen görs före projektstart och ska ligga till grund för beslut om detaljplan och 

exploatering av området. Det är därför viktigt att man i kalkylen försöker belysa så många delar av 

projektet som möjligt. Kalkylen ska innefatta alla inkomster/intäkter och utgifter/kostnader som 

uppstår till följd av ett exploateringsprojekt. Ett exploateringsområde innebär normalt även andra 

utgifter där en del inte direkt går att hänföra till anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar, 

exempelvis projektering som är gemensam för området. Sådana utgifter ska fördelas på respektive 

tillgångsslag utifrån skälig grund.  

Tomtpriskalkyl  
Vid fastställandet av redovisad kostnad för såld tomt är det viktigt att skilja på tomtpriskalkylen och 

det verkliga anskaffningsvärdet. I tomtpriskalkylen kan kommunens utgifter för anläggningar i 

närområdet, såsom matargator, gatubelysning och parkmark räknas in. Ett tomtpris kan dock också 

fastställas enbart utifrån marknadsförutsättningarna, t.ex. det högsta pris som marknaden tål. 

Projektbudget 

Exploateringar är en del av investeringsprocessen och ska hanteras utifrån denna. Det är därför 

viktigt att följa riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen, vilket bl a innebär att 

krav på att redovisa eventuella driftskostnader investeringen medför och hur dessa ska finansieras.  

Det centrala beslutstillfället för igångsättning är respektive års beslut i juni om flerårsplanen och den 

däri ingående investeringsplanen. Förkalkyl krävs minst för att få igångsättningsbesked. 

Långsiktig ekonomisk plan för exploateringsverksamheten 

I samband med flerårsplanen och budget ska en långsiktig ekonomisk plan för 

exploateringsverksamheten sammanfattas. Det gäller de exploateringsprojekt som pågår eller 

planeras starta. Planen omfattar samma tidsperiod som flerårsplanen, det vill säga de tre 

nästkommande åren och en långsiktig del av den 10-åriga investeringsplanen. Investeringsplanen ska 

kunna utgöra ett underlag för planering av driftskonsekvenser för de kommunala verksamheterna. 

Den ska också utgöra ett underlag för kommunens likviditetsplanering. Planen ska innehålla prognos 

för exploateringsprojektet som helhet, det vill säga både för planeringsfas och för genomförandefas, 

där det är möjligt. Detaljeringsgraden ligger på projektnivå med redovisning av planerat årligt netto 

för respektive projekt. Mer detaljerat underlag för varje projekt framgår av projektkalkyl och 

projektbudget. 
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Exploateringsekonomi och ansvar 
Ansvar för budget  
Ansvar for projektets budget ligger på kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen 

(exploateringsansvarig/samordnare. Budgetansvaret kan delegeras till namngivna personer på 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ansvar för löpande redovisning  
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kontoplan, redovisningsprinciper och tolkning av dessa. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför den löpande redovisningen av kostnader och intäkter som hör 

till projekten.  

Ansvar för markregister 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hålla ett markregister och för att göra de 

avstämningar som ska ske mot anläggningsregistret 

 Ansvar för ekonomisk uppföljning och prognoser  
Den som är utsedd som budgetansvarig för projektet ansvarar för att varje tertial följa upp och lämna 

en prognos for projektbudgeten uppdelad över innevarande och kommande år. 

Kommunledningsförvaltningen svarar för att sammanställa en långsiktig plan för 

exploateringsprojekten som underlag for budget- och flerårsplan. Underlag lämnas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ansvar för delredovisning och slutredovisning 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för delredovisning av färdigställda anläggningar och tar fram 

prognos och underlag för slutredovisning av projektet som helhet. Kommunledningsförvaltningen 

svarar för att sammanställa underlaget inför att projektet i sin helhet slutredovisas i kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige.  

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

presentation inför budgetdialogen. 

Ansvar för vinst/förlust 
Vinster/förluster vid försäljning av tomter redovisas på centralt konto under kommunstyrelsen. 

Samma gäller för kostnader vid justering av anskaffningsvärdet för omsättningstillgång då den prövas 

mot det verkliga värdet (LKBR 7:5) kostnader vid löpande prövning   

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

BESLUT ANSVAR MANDAT 

Bostadsförsörjningsplan   KS + KF Ekonomi Strateg 

Lokalförsörjningsplan ”Långsiktig  KS + KF Ekonomi Strateg 

Investeringsplan Exploaterings- KS + KF Ekonomi Ekonom 

PLAN prio  planering”  KS KLK PLEX 

Vht- och markplan   KS + KF Ekonomi Strateg 

 

Markanvisningsavtal   SBN + KS KLK PLEX 

Exploateringsavtal   SBN + KS KLK PLEX 

Köpeavtal    SBN + KS SB PLEX 

Lantmäteriansökan   SBN  SB MEX 

Planavtal    SBN SB Plan 

DP samråd    SBN SB  Plan 

DP granskning   SBN SB                    Plan 

DP antagande   SBN+KS+KF SB Plan 

Igångsättningsbeslut infrastruktur  SBN SB Projekt 

Igångsättningsbeslut samhällsfunktioner Nämnd Beställare Projekt 

Bygglov för kvartersmark   SBN Exploatör Exploatör 

Beslut om gatukostnadsersättning  KS+KF Ekonomi Ekonom 

Beslut om BTA-pris – markförsäljning av kvarter KS+KF Ekonomi Ekonom 

Upphandling av entreprenad för infrastruktur SBN SB Projekt 

Explo Huvudprojekt budget, inkl uppföljning KS+KF KLK Projektägare 

Explo Huvudprojekt tidplan, inkl uppföljning KS+KF KLK Projektägare 

Explo Huvudprojekt mandat  KS+KF KLK                 Projektägare  

Ekonomi slutredovisning   KS+KF Ekonomi Ekonom 

Angränsande Delprojekt utanför Projektet KS SB                    Projekt    
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

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

 

Riktlinjer för markanvisning 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013 

till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 

(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av 

markområden för bebyggande. Riktlinjerna beskriver även översiktligt grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  

 

Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla 

bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Dokumentet har hållits kort och 

utelämnar medvetet kommunens interna processer i denna typ av ärenden. Ytterligare 

förklaringar kring markanvisning som metod samt riktlinjernas utformning framgår av 

ärendebeskrivningen.   

 

Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att som svar på 

remissen hänvisa till samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på de föreslagna 

riktlinjerna. Kommunledningskontoret har därefter reviderat dokumentet och föreslår nu 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för markanvisning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning, 2021-11-05. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-09-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, 2021-08-20. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att upphäva kommunens markanvisningspolicy (KF 2013-10-09) och 

  

att anta riktlinjer för markanvisning. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har reviderat kommunens markanvisningspolicy från 2013 

till nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 

(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av 

markområden för bebyggande. Vidare beskrivs, i linje med krav i lagstiftningen, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning. Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att 

bygga och utveckla bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommuner som 

inte arbetar med markanvisningar behöver inte anta riktlinjer för detta.  

 

Riktlinjerna har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som hänvisar till 

förvaltningens synpunkter på de föreslagna riktlinjerna. Kommunledningskontoret har 

därefter reviderat dokumentet men vill i det följande ytterligare förklara bakgrunden och 

avsikten med riktlinjernas utformning.  

 

 

Ytterligare förklaringar till kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för 

markanvisning: 

 

Markanvisning och försäljning av mark 
Markanvisning är en metod som kommunen kan använda sig av för att innan en 

markförsäljning försäkra sig om att kommunens mark utvecklas för ett bestämt syfte. 

Vid en markanvisning får en exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande. Markanvisningen är därför en slags option 

på att senare få köpa ett markområde under förutsättning av att kommunens villkor 

uppfylls. Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om 

formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund 

för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna. 

 

Till skillnad från en markanvisning kan kommunen också sälja egen mark direkt till 

annan. I ett sådant fall tecknas ett köpeavtal mellan kommunen och köparen av en 

fastighet. Marken är då avyttrad och köparen hanterar fortsatt användning/utveckling av 

denna. Kommunen har då inte samma rådighet över marken som vid en markanvisning 

utöver vad som kan bli aktuellt genom bygglov, planprocess eller liknande.  

 

Kommunen kan alltså använda olika tillvägagångssätt vid överlåtelse av mark. 

Avgörande måste vara syftet eller vad kommunen vill uppnå genom överlåtelsen. 

Kommuner som arbetar med markanvisningar ska dock enligt lagstiftning (SFS 

2014:899) anta riktlinjer som beskriver kommunens principiella inställning och 

handläggning i denna typ av ärenden. Riktlinjerna för markanvisning omfattar därför 

inte fastighetsöverlåtelser i allmänhet så som försäljning av tomter för småhus-

bebyggelse.   
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Sammanfattningsvis är markanvisningen en överenskommelse som ger exploatören 

ensamrätt att under viss tid förhandla med kommunen om ett framtida köp av mark. Ett 

marköverlåtelseavtal är det avtal som manifesterar vad parterna enats om och reglerar 

först och främst själva markköpet och villkoren för detta.  

 

Markanvisningsprocessen 

Frågan om markanvisning kan aktualiseras på olika sätt. Initiativet kan komma från 

kommunen själv när det finns ett behov av att fråga marknaden om intresset för att 

utveckla mark som ägs av kommunen. Kommunen ger då exploatörer möjlighet att 

lämna anbud på kommunens förfrågan. Kommunen ställer krav på genomförandet och 

inkomna anbud jämförs och värderas utifrån uppställda krav. En markanvisnings-

förfrågan kan vara av enklare slag eller mer omfattande och genomföras i olika steg där 

t.ex. en tävling kan vara en möjlig del i processen.  

 

Initiativet till en markanvisning kan också komma från en exploatör med förslag om 

utveckling av bostäder eller verksamheter på ett markområde som ägs av kommunen. 

En exploatör kan också önska förvärva angränsande kommunal mark för att utveckla 

redan befintlig verksamhet.    

 

En markanvisning har vanligtvis en koppling till en planprocess där en detaljplan för 

området ska formas. Sker en markanvisning tidigt i processen kan exploatören vara 

delaktig i utformningen av området. Kommunen kan alternativt planlägga mark i förväg 

och sälja senare under planförfarandet eller när det finns en detaljplan som fått laga 

kraft. Kommunen har även möjlighet att koppla en markanvisning till en annan 

markanvisning (dubbel markanvisning) för att möjliggöra att byggnation även sker där 

intresset för att bygga är lägre. 

  

Processen för en markanvisning kan därför se olika ut från gång till annan och 

kommunens möjlighet att välja det för vart tillfälle mest lämpade tillvägagångssättet bör 

vara styrande för valet av tillvägagångssätt. Riktlinjerna för markanvisning bör av detta 

skäl vara allmänt formulerade och återhållsamma med avseende på faktorer som kan 

ändras över tid eller utformas olika från en markanvisning till en annan.  

 

Kriterier och krav vid en markanvisning 

En markanvisning ska beredas enligt en särskild rutin (förprövning) med tydliga och 

transparenta kriterier för att säkerställa att markanvisningen bidrar till en utveckling i 

linje med kommunens målsättningar (KF 2015-01-14). Till förprövningen har kopplats 

kriterier som speglar kommunens mål inom olika områden (KS 2015-05-27). Genom att 

på förhand pröva olika plan- eller markanvändningsidéer mot förprövningens kriterier 

kan en rimlig förförståelse för projektets konsekvenser på olika områden uppnås. Det är 

helt enkelt klokt att ställa sig frågor om tänkbara resultat innan ett projekt tillåts starta. 

Kriterierna bygger på kommunens mål- och styrdokument såsom översiktsplan, 
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strategier för bostäder, lokaler, samhällsplanering, kollektivtrafik och konsekvenser för 

miljö, trafik, buller osv. 

 

Förprövning ska ske vid såväl ansökan om plantillstånd som vid markanvisning med 

syftet att nå en rimlig förförståelse för vad ett projekt innebär. Det är i förprövningen 

som frågan om ett projekt ska genomföras över huvud taget avgörs. När kommunen 

själv tar initiativ till markanvisning genomgås kriterierna internt för att säkerställa att 

markanvisning leder till önskat resultat. 

 

Om kommunen väljer att gå vidare med en markanvisning externt formuleras specifika 

krav för varje enskild markanvisning som en exploatör måste leva upp till för att bli 

aktuell för markanvisningen. Krav i samband med markanvisning är unika för varje 

enskilt projekt och kan omfatta typ av bebyggelse, upplåtelseformer, gestaltning osv.  

 

Beslut i markanvisningsärenden 
Det är kommunstyrelsen som beslutar i frågor om planbesked och markanvisningar i 

enlighet med kommunens reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen har inom områden som berör samhällsplanering och samhälls-

utveckling även ansvar för översiktsplanering, revidering av samhällsbyggnadsstrategi 

med genomförandeplan, bostadsförsörjning osv. Kommunens samhällsplanering ska ske 

med helhetssyn varför det är naturligt att beslut av denna typ fattas av 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens egen förvaltning ska bereda de ärenden kommunstyrelsen beslutar 

om vilket således även omfattar markanvisningsärenden. 

 

Handläggning av markanvisningar 
Riktlinjerna för markanvisning utelämnar medvetet kommunens interna processer och 

handläggningsrutiner. Förvaltningar, avdelningar och handläggare inom kommunen 

ändras över tid och samarbetsformerna kan se olika ut beroende på ett ärendes storlek 

och natur. Riktlinjerna om markanvisning upplyser om vilket som är kommunens 

beslutande organ, dvs kommunstyrelsen, och att ingången till kommunen i denna typ av 

frågor därför är kommunledningskontoret. Denna information innebär inte att 

kommunledningskontoret ensamt måste handlägga ett ärende – detta sker tillsammans 

med andra berörda förvaltningar. Vid behov kan interna handläggningsrutiner tas fram.  

 

Dokumentets utformning  

Riktlinjerna för markanvisning vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att 

bygga och utveckla bostäder eller verksamheter på kommunens mark.  Riktlinjerna 

beskriver översiktligt hur kommunen arbetar med markanvisningar. Enligt lagen om 

riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som arbetar med 

markanvisningar anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska ange utgångspunkter och mål 

för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande. Även 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

5(5) 

2021-11-19 Dnr KS 2021/00341 

  

 

 

 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning ska framgå. 

 

Kommunledningskontoret strävar efter att hålla riktlinjerna så enkla och så tydliga som 

möjligt för att öka läsbarhet och förståelse. Därför utelämnas information som inte anses 

nödvändig och som kan förändras över tid och se olika ut från fall till fall. Detaljerade 

uppgifter om markanvisningens tidsrymd och eventuell förlängning av denna liksom 

beskrivningar av interna processer genom flödesschema eller liknande bör därför inte 

definieras på förhand i kommunens riktlinjer.  

 

Riktlinjerna har alltså medvetet hållits kort och beskriver tillvägagångssättet för en 

markanvisning utan att hindra kommunens handlingsfrihet att kunna genomföra 

markanvisningar med största möjliga flexibilitet för kommunen. En markanvisning 

syftar ytterst till att kommunal mark ska användas så väl som möjligt för de mål och 

syften kommunen har. Önskemålen och synpunkterna kring markanvändningen kan 

vara många men det är slutligen kommunen som avgör hur dess mark ska användas. För 

kommunen är det därför angeläget att markanvisningsfrågor kan hanteras på ett för 

kommunen bästa sätt, vilket innebär att det ur ett kommunalt perspektiv bör finnas 

handlingsfrihet för olika alternativ. 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sven Andersson 

Tf. förvaltningschef Strateg samhällsplanering 
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Synpunkter från Samhällsbyggnad vad gäller markanvisning -remiss 

Synpunkterna är noterade med röd färg. 

 

Markanvisning – remiss 

Riktlinjer för markanvisning 
Kommunen köper och äger mark för att kunna möta samhällets behov av utveckling. Mark som 

kommunen äger kan upplåtas eller överlåtas till exploatörer för utveckling av bostäder eller 

verksamheter. Upplåtelse eller överlåtelse av mark ska oavsett ändamål bidra till att kommunen 

utvecklas hållbart och i önskad riktning. En markanvisning utgår därför från de mål kommunen vill 

uppnå och därför ställs också specifika krav vid varje markanvisning.  

Mer om inriktningen för kommunens utveckling finns att läsa i översiktsplanen som beskriver 

markanvändningen och kommunens långsiktiga utveckling. Kommunen har också beslutat om en 

samhällsbyggnadsstrategi som beskriver vilka delar som skall prioriteras och en genomförandeplan 

som beskriver i vilken ordning prioriteringarna ska göras. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 

beskrivs viktiga mål i bostadsbyggandet. Ange en hänvisning till ovan nämnda dokument, tex via en 

länk till kommunens hemsida. 

Om markanvisningar  
Kommunen kan erbjuda egen mark till en exploatör för bebyggelse eller annan utveckling. En 

markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på givna villkor, får ensamrätt att 

förhandla med kommunen om förutsättningarna för utveckling av ett markområde som kommunen 

äger.1 

Markanvisningar skall bidra till att kommunen utvecklas i riktning mot uppsatta mål. Riktlinjerna är 

övergripande och vägledande och kan frångås i det enskilda fallet. Riktlinjerna omfattar 

markanvisningar för bostäder eller verksamheter men däremot inte försäljningar av enskilda 

småhustomter ur kommunens tomtkö.  

I Uddevalla kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om markanvisningar. 

Kommunledningskontoret ansvarar för beredningen av dessa ärenden.  

I dagsläget är det SBF som hanterar och bereder markanvisningar. Finns det resurser och erforderlig 
kompetens på KLK att hantera inkomna markanvisningar och frågeställningar gällande 
markanvisningar eller hur ska dessa beredas och handläggas?  
Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande 

exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas 

mellan parterna. Går det att förtydliga vem på kommunen som genomför förhandlingsprocessen? 

Marköverlåtelseavtalet reglerar markköpet och innehåller villkor för genomförandet av projektet.  

 

Markanvisning – initiativ från exploatör eller kommunen  
Vägen till en markanvisning kan se olika ut beroende på hur processen startar och hur väl marken är 

förberedd för exploatering. I tidigt skede finns inte all kunskap framtagen och inte heller någon 

detaljplan som reglerar hur ett område ska utvecklas. Processen kan också skilja sig åt beroende på 

vem som är initiativtagare – en exploatör som söker möjlighet att utveckla 1 Lag om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar (2014:899) Remissversion 2021-05-11 på kommunens mark eller 

kommunen genom att efterfråga intresset för utveckling på kommunens mark.  



 

Exploatör som initiativtagare  
En exploatör kan fråga kommunen om möjligheten att få utveckla kommunalt ägd mark. Kommunen 

prövar då det föreslagna ändamålet mot på förhand fastställda kriterier för markanvisningar, så 

kallad förprövning, Vilka kriterier? Exempel på dessa kriterier borde redovisas i dokumentet.  

för att säkerställa att projektet är i linje med kommunens önskade utveckling. Överensstämmer 

förslaget med hur kommunen ser på platsens utveckling kan kommunen därefter göra en 

markanvisning.  

Vid förfrågan - se handläggningsrutiner nedan. Hänvisa till samma rubrik som står i dokumentet 

nedan, vilken är ”Handläggning vid markanvisningar”. 

 

Kommunen som initiativtagare  
Kommunen kan fråga om intresset för att utveckla mark. En sådan förfrågan kan avse såväl planlagd 

som icke planlagd mark. Kommunen fastställer då krav för markområdet där förutsättningarna för 

det aktuella projektet framgår, dvs. krav som kan avse typ av bebyggelser eller användning, 

upplåtelseform, gestaltning, behovsanpassning, sociala åtaganden, ekologiskt byggande och så 

vidare. För information om pågående markanvisningar – se under kontakt nedan.  

En ett annat sätt att efterfråga intresset för utveckling/bebyggelse på kommunens mark kan vara att 

utlysa en tävling. Kommunen lämnar då större frihet till exploatören att lämna förslag till tänkbar 

utveckling av området. Detta kan vara aktuellt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling kan vara 

särskilt viktiga aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta landmärken för att skapa eller 

bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är andra exempel som kan motivera ett 

tävlingsförfarande.  

Exploatörer får möjlighet att anmäla sitt intresse genom att lämna anbud på kommunens förfrågan. 

Anbud jämförs mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika projektet. 

Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har förutsättningar att klara uppdraget 

och bidra till kommunens utveckling på längre sikt. Markanvisningsavtal kan därefter tecknas med 

vald exploatör. Vid planlagd mark kan det i stället bli fråga om att direkt ingå ett marköverlåtelseavtal 

där kommunen överlåter mark för byggande kopplat till vissa villkor. Förtydliga: förklara skillnaderna 

mellan när kommunen genomför en markanvisning eller när kommunen istället genomför en 

försäljning vid planlagd mark. När skriver kommunen marköverlåtelseavtal och när skriver 

kommunen köpeavtal? 

Kommunen kan också, när det bedöms lämpligt, vända sig direkt till en exploatör för att efterfråga 

intresset för utveckling av mark för ett visst ändamål. Remissversion 2021-05-11  

 

Detta gäller vid en markanvisning  
Förutsättningarna för markanvisningar varierar. Varje markanvisningsavtal/ marköverlåtelseavtal 

anpassas därför till de aktuella förutsättningarna och till de specifika krav kommunen ställer upp vid 

varje markanvisning.  

Tid  
En markanvisning är alltid tidsbegränsad. Där ny detaljplan krävs är en vanlig avtalstid för en 

markanvisning två år. Lägg till: Möjlighet till förlängning kan därefter ske med vanligtvis ett år i 

sänder.  



 

Tiden för markanvisningens giltighet påverkas dock av projektets omfattning och komplexitet liksom 

behovet av utredning av platsens förutsättningar och så vidare. För planlagd mark bestäms 

genomförandetiden på motsvarande sätt i ett marköverlåtelseavtal.  

Syftet med markanvisningen är att nå en bindande överenskommelse om exploatering inom avtalad 

tid. I ett markanvisningsavtal kan det därför finnas ett eller flera avstämningstillfällen för att 

säkerställa projektets genomförande. Kommunen kan återta en markanvisning om villkoren i avtalet 

inte uppfylls.  

Överlåtelse  
En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande.  

Markförsäljning  
Mark som kommunen säljer upplåts överlåts till marknadsvärde. Kommunen använder oberoende 

värderare. Kommunen kan även upplåta mark med tomträtt.  

Kostnadsfördelning vid planläggning mm  
Grundprincipen för kostnadsfördelningen mellan parterna vid planläggning, projektering och 

utbyggnad är att exploatören svarar för samtliga kostnader för såväl allmän plats som kvartersmark. 

Om detaljplanen inte vinner får laga kraft eller projektet av andra orsaker inte kan genomföras står 

exploatören för sina egna kostnader och har inte rätt till ekonomisk ersättning eller ny 

markanvisning. I projekt som inte genomförts vid tidpunkten för markanvisningsavtalets upphörande 

har kommunen rätt att anvisa planområdet till annan exploatör utan rätt till ersättning för nerlagda 

kostnader i samband med markanvisningen. för den exploatör som bekostat planarbetet.  

Handläggning vid markanvisningar  
Vid intresseanmälan 

En anmälan om intresse för utveckling av kommunal mark ska vara skriftlig och innehålla en 

beskrivning av vilken fastighet eller del av fastighet som avses samt vad exploatören vill göra med 

denna. En ansökan kan med fördel föregås av en kontakt med kommunen för att få information om 

förutsättningar för den aktuella marken. Remissversion 2021-05-11  

Vid anbud  

I underlaget till varje markanvisning anges innehållskraven för exploatörens anbud. I kommunens 

urval av inkomna anbud jämförs dessa mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det 

specifika projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har förutsättningar 

att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på längre sikt.  

Beredning och beslut  

Kommunledningskontoret tar emot och bereder alla ärenden som gäller markanvisningar. 

Markanvisningar ska enligt kommunens rutiner bedömas ur viktiga samhällsperspektiv. Denna rutin 

kallas förprövning och syftar till att bedöma om ett projekt bidrar till att utveckla kommunen i önskad 

riktning. Nya projekt beskrivs utifrån den påverkan projektet innebär på de bedömningsgrunder 

kommunen ställt upp.  

I de fall en ny detaljplan fordras prövas plantillstånd efter samma rutin. Vad menas med detta? En 

tydligare beskrivning av denna rutin önskas. Efter kommunledningskontorets beredning lämnas ett 

beslutsunderlag till kommunstyrelsen när så fordras. Krävs det inte alltid ett politiskt beslut? 

Kommunens beslut återkopplas till exploatören.  



 

Kontakt  

Vid frågor om markanvisningar vänd dig till kommunledningskontoret, avdelningen hållbar tillväxt. På 

kommunens hemsida2 www.uddevalla.se/markanvisning finns även en prenumerationstjänst för de 

markanvisningar kommunen inbjuder till. Exploatör är alltid välkommen att ta tidig kontakt med 

kommunen för att diskutera förs 

Dokumentet upplevs överlag otydligt.  

Önskvärt vore att hela dokumentet gör tydligare och beskriver markanvisningsprocessen på ett 

tydligare och mer pedagogiskt sätt för att både erfarna och minder erfarna exploatörer ska kunna ta 

till sig dokumentet och förstå hur kommunen arbetar med frågor och handläggning för 

markanvisningar. 

  

http://www.uddevalla.se/markanvisning
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord 

Telefon 0522-69 64 77 
jenny.nord@uddevalla.se 

 

Remiss från Kommunstyrelsen angående riktlinjer för 

markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 

kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar. 

Förvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att ta del av i 

dokumentet ”Remissvar markanvisningar”. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

dokumentet upplevs överlag otydligt. Önskvärt vore att hela dokumentet beskriver och 

förklarar markanvisningsprocessen på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt, för att 

både erfarna och mindre erfarna exploatörer ska kunna ta till sig dokumentet och förstå 

hur kommunen arbetar med frågor rörande markanvisningar och handläggning för 

dessa.  

 

Exempel på förbättringar skulle kunna vara att beskriva vilka olika typer av 

markanvisningar som finns, så som till exempel direktanvisning och 

markanvisningstävling, och vad dessa olika typer av markanvisningar innebär för en 

exploatör. En annan förbättring som skulle göra riktlinjerna mer pedagogiska är att visa 

markanvisningsprocessen i ett flödesschema där exploatören kan följa gången och 

lättare begripa hur en markanvisning hanteras i och av kommunen. Ett exempel på 

flödesschema finns i dokumentet Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 

20190208. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 

Kommunledningskontorets delegationsbeslut om att bevilja anstånd för förlängd 

svarstid inkommet 2021-08-24 

Remissvar markanvisningar, 2021-08-20 

Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-06-18 

Kommunledningskontorets protokollsutdrag 2021-06-16 § 185 inkommet 2021-06-18 

Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 20190208 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anse remissen besvarad 
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Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 

kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att 

ta del av i dokumentet ”Remissvar markanvisningar”. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att dokumentet upplevs överlag otydligt. Önskvärt 

vore att hela dokumentet görs tydligare och beskriver markanvisningsprocessen på ett 

tydligare och mer pedagogiskt sätt för att både erfarna och mindre erfarna exploatörer 

ska kunna ta till sig dokumentet och förstå hur kommunen arbetar med frågor och 

handläggning för markanvisningar.  

 

Exempel på förbättringar skulle kunna vara att förklara vilka olika typer av 

markanvisningar som finns, så som till exempel direktanvisning och 

markanvisningstävling, och vad dessa olika typer av markanvisningar innebär för en 

exploatör. En annan förbättring som skulle göra riktlinjerna mer pedagogiska är att visa 

markanvisningsprocessen i ett flödesschema där exploatören kan följa gången och 

lättare begripa hur en markanvisning hanteras i och av kommunen. Ett exempel på 

flödesschema finns i dokumentet Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 

20190208. 

 

Text tagen ur kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. En markanvisning ska beredas enligt 

en fastställd rutin (förprövning) med tydliga och transparenta kriterier för att säkerställa 

att markanvisningen bidrar till en utveckling i linje med kommunens målsättningar (KF 

2015-01-14).  

Kommunledningskontoret har reviderat markanvisningspolicyn (KF 2013-10-09) till 

nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 

(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller 

upplåtelse av markområden för bebyggande. Vidare beskrivs handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla 

bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommunens interna processer 

kopplat till markanvisningar beskrivs inte i detta dokument. 

 

 

 

Maria Jacobsson Jenny Nord 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 
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förvaltning  

avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

postadress gatuadress 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlåda  

Riktlinjer för markanvisningar i Uddevalla kommun 
 

Inledning 

Uddevalla kommun växer och efterfrågan på bostäder är stor. Därför byggs 

det mycket i kommunen – både centralt i staden och på flera platser längs 

kusten. Totalt finns möjlighet att bygga ett tusental nya bostäder inom de 

närmaste åren och planering för ytterligare pågår. För att möta upp 

efterfrågan verkar Uddevalla kommun för god planberedskap.  

Det är viktigt att Uddevalla tar vara på sin markreserv och genom ett 

optimalt utnyttjande på bästa sätt tillgodoser de olika intressen som finns 

för att skapa en så attraktiv boendemiljö i Uddevalla som möjligt.  

Det är angeläget att kommunen genom hållbar samhällsutveckling kan 

utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla både nu och för framtiden. Den 

långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som 

utgår från människors behov. Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men 

förutsätter utbyggnad av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och 

värmesystem. För att skapa en attraktiv levnadsmiljö måste vi också ta 

hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa 

förutsättningar för rekreation, kulturliv och trygghet.  

Uddevalla kommuns riktlinjer för markanvisningar beskriver vilka riktlinjer 

och rutiner som är vägledande vid fördelning av kommunens mark till olika 

exploatörer och gäller vid byggande för såväl bostäder, verksamheter, som 

för övriga ändamål.  

 

Uddevalla kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar.  

Riktlinjer för markanvisningar har antagits av Kommunfullmäktige (??) i 

Uddevalla 2018-XX-XX och ersätter kommunens markanvisningspolicy, 

antagen 2013-10-09 §160.  

Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande och uppdateras vid behov.  
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Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring 

kommunens arbetssätt vid anvisning och försäljning av kommunal mark för 

exploatering. Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter, 

beskrivning och process vid markanvisning samt grundläggande villkor och 

principer för markprissättning.  

Riktlinjerna är vägledande och gäller för alla nyteckningar av kommunala 

markanvisningar. 

 

Markanvisning 
En markanvisning innebär att en exploatör får ensamrätt att under en 

begränsad tidsperiod samarbeta med kommunen för att bebygga eller 

utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger.  

I de fall exploatering sker på mark som kommunen inte själv äger har 

Uddevalla kommun tagit fram Riktlinjer för exploateringsavtal i Uddevalla 

kommun. En markanvisning kan bestå av två steg – markanvisningsavtal 

och marköverlåtelseavtal eller bara det senare beroende på när i projektet 

exploatören kliver in. 

 

Markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören när en 

exploatör önskar upprätta detaljplan och därmed undersöka möjligheten att 

exploatera ett av kommunen ägt markområde. Markanvisningsavtalet ska 

reglera frågor som är klarlagda vid tidpunkten för avtalet.  

Ett markanvisningsavtal tidsbegränsas upp till två år med möjlighet till ett 

års förlängning. Markanvisningsavtalet samt eventuell förlängning av detta i 

ett år ska beslutas av Kommunstyrelsen.  

Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade 

perioden om exploatören uppenbart inte förmår, eller avser, att genomföra 

projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen.  

Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning. 

Kommunen är då fri att göra ny markanvisning till annan intressent.  
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Marköverlåtelseavtal 

Marköverlåtelseavtal tecknas när det finns en lagakraftvunnen detaljplan för 

projektet och när förutsättningarna för projektet är klara gällande bland 

annat projektets innehåll, storlek, tekniska förutsättningar samt markpris. 

Marköverlåtelseavtalet skrivs med giltighet i två år med möjlighet till ett års 

förlängning. Vid större projekt är det vanligt att dela upp projektet i etapper 

och exploatören får då option på nästkommande etapp under tidsperiod satt 

efter rådande förhållanden.  

I marköverlåtelseavtalet skrivs alla kända förutsättningar för projektets 

genomförande samt förutsättningar för markens överlåtelse eller upplåtelse.  

Marköverlåtelseavtalet fungerar då som ett köpeavtal med villkor angående 

kommunens och exploatörens respektive ansvar i samband med 

exploateringens genomförande. 

Kommunen har rätt att ställa krav på byggnadsskyldighet innan upplåtelse 

eller överlåtelse av marken genom att begränsa tid för beviljat bygglov, 

färdigställd bottenplatta eller liknande. Vid bostadsbyggnation har 

kommunen även rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-, 

bostads- eller hyresrätt för markanvisningen. 

På kommunens begäran ska exploatören tillhandahålla ”specialbostäder”, 

vilket kan vara bostäder för äldre, funktionshindrade eller för studenter. 

Skulle kraven inte uppfyllas har kommunen rätt att häva avtalet och återta 

markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till 

ersättning. Normalt säljer kommunen den mark som anvisas men även 

upplåtelse med tomträtt kan bli aktuellt om skäl för det föreligger. 

Marköverlåtelseavtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen.  

 

Process 
Uddevalla kommun använder sig av följande metoder när kommunen 

anvisar mark till en exploatör: 

 
Intresseanvisning ► bara skriva markanvisning kort och gott? 
Intresseanvisning används vid markanvisning av såväl planlagd som icke 

planlagd mark. Syftet med förfarandet är att Uddevalla kommun fastställer 

grundläggande kriterier och ger därefter exploatörer möjlighet att komma in 

med intresseanmälningar innehållande enklare skisser, information om 

idéer, upplåtelseform mm.  
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Utvärdering av samtliga intresseanmälningar sker sedan av Uddevalla 

kommun utefter ställda kriterier. 

Av ställda kriterier ska framgå vilka förutsättningar som gäller för det 

aktuella projektet inklusive sista datum för inlämning av intresseanmälan. 

Det ska framgå vilka uppgifter intressenten ska lämna i sin intresseanmälan 

och vilka urvalskriterierna är.  

Kriterierna är anpassade till det aktuella projektet och exempel kan vara: 

- Gestaltning  

- Behovsanpassning 

- Social hållbarhet 

- Miljö- och klimatpåverkan 

Även information om exploatörens kontaktuppgifter, organisationsnummer, 

affärsidé och referensobjekt ska lämnas i samband med intresseanmälan.  

Utvärdering av samtliga bidrag sker av Uddevalla kommun som utser det 

vinnande bidraget. 

 

Direktanvisning 

Direktanvisning ges då det inte finns något behov av jämförelseförfarande. Det kan till 

exempel vara då en byggherre själv funnit ett lämpligt område för bostäder på 

kommunens mark och skissat på möjligheterna att bebygga och kommunen bedömer att 

förslaget är bra. Ett annat motiv till direktanvisning kan också vara att exploatören 

bidrar till kommunens utveckling, stärker Uddevalla kommun som varumärke och 

jobbar helt i linje med kommunens visioner och strategier.  

Vid direktanvisning av mark kan både planlagd och icke planlagd mark 

anvisas till en eller flera exploatörer.  

 

Markanvisningstävling 

Metoden att genom tävling utse exploatörer används till exempel när platsen 

eller ändamålet så kräver men även för projekt där arkitektur, nytänkande, 

teknikutveckling eller utmanande topografi tillsammans med ekonomi är 

särskilt viktiga aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta 

landmärken för att skapa eller bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är 

andra aspekter som kan motivera ett tävlingsförfarande.  

Vid markanvisningstävling finns inte lika många fastställda kriterier som 

vid en intresseanvisning. Exploatören lämnas att tänka mer fritt och får sätta 

de flesta ramarna i sitt bidrag. 
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Vid val av exploatör bedöms exploatören bland annat utefter gestaltning, 

kvalitet, social hållbarhet, engagemang samt genomförandetid. Det är också 

viktigt att bidraget speglar kommunens visioner, strategier och bidrar 

positivt till Uddevalla kommuns utveckling.  

Utvärdering av samtliga bidrag sker av Uddevalla kommun som utser det 

vinnande bidraget. 

 

Annonsering 

När ett område är aktuellt för markanvisning genom intresseanvisning eller 

markanvisningstävling sker annonsering på www.uddevalla.se och 

eventuellt i för ändamålet andra lämpliga medier. Annonsen hänvisar till 

inbjudan om markanvisning och det förfrågningsunderlag där detaljer, 

villkor och krav framgår. Av annonsen framgår även sista dag för 

intresseanmälan.  

På kommunens sida uddevalla.se/markanvisning kan intressenter ange sin e-

postadress och på så sätt få information via en digital prenumeration så snart 

kommunen annonserar en markanvisning.  

 

 

Prissättning och övriga kostnader och förutsättningar 
Det markpris som åsätts marken vid försäljning utgår från marknadsvärdet 

för aktuell byggrätt, det vill säga det värde marken har när den är 

detaljplanelagd. Utgångspunkten är att prissättningen ska vara 

marknadsmässig och överensstämma med EU-kommissionens 

statsstödsregler. Vid marknadsvärdebedömningen kan en eller flera externa 

fastighetsvärderare komma att anlitas.  

Exploatören svarar för samtliga utrednings-, markberednings, bygg och 

anläggningskostnader som följer markanvisningen. Exploatören kan även 

komma att bekosta eller ta del av kostnader för iordningsställande av allmän 

platsmark. Exploatören betalar VA-anläggningsavgift enligt vid 

betalningstillfället för kommunen gällande VA-taxa. Ett genomförandeavtal 

kan behöva upprättas mellan Uddevalla Vatten AB och exploatören.  

 

Markanvisningen får aldrig överlåtas utan kommunens skriftliga 

godkännande. Övriga beslut eller krav som fattas av myndighet, 

Kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd under markanvisningen är 

http://www.uddevalla.se/
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tvingande att följa.  

 

Skulle ett projekt avbrytas på grund av ändrade detaljplaneförutsättningar 

eller andra myndighetsbeslut har exploatören inte rätt till ekonomisk 

ersättning eller ny markanvisning. Kommunen äger då rätt att anvisa 

planområdet till annan exploatör utan rätt till ersättning för den exploatör 

som bekostat planarbetet. Detaljplanen samt alla undersökningar och 

utredningar tillhörande planen ägs då av Uddevalla kommun. 

Flödesschema markanvisning 
 

 
 

1. Styrande dokument och beslut ligger till grund för alla 

markanvisningar i kommunen.  

► 2. Infoga info om KS-beslut och ev. kriterier/rutiner vid 

tecknande av markanvisning.  

2. Annons om markanvisning. 

Kommunen annonserar om aktuell markanvisning på uddevalla.se 

och eventuellt i andra lämpliga medier. 

http://www.uddevalla.se/
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3. Inlämning av exploatör. 

Exploatör har tagit del av markanvisningens detaljer, villkor och 

krav och lämnar in sitt bidrag till kommunen. 

► Infoga info om att steg 1-3 skippas vid direktanvisning. 

4. Utvärdering. 

Då sista inlämningsdag passerat samlas en utsedd jury av 

kommunala tjänstemän vilka går igenom samtliga bidrag och utser 

det bidrag som stämmer bäst överens med kommunens intentioner 

för området och tar ett tilldelningsbeslut vilket Kommunstyrelsen 

godkänner.  

I de fall detaljplan redan finns och är antagen försvinner steg 5, 6 och de 

delar i steg 7 som berör detaljplanen. 

5. Markanvisningsavtal. 

I de fall detaljplan saknas börjar parterna med att skriva ett 

markanvisningsavtal för att reglera ansvaret för utförande och 

bekostande av ex. utrednings- och undersökningsarbete. 

Markanvisningsavtalet godkänns av Kommunstyrelsen och sedan, i 

förekommande fall, av Kommunfullmäktige.  

6. Planarbete och förhandling. 

Nu börjar arbetet med att skapa detaljplanen och förhandla om det 

marköverlåtelseavtal som ska upprättas för att reglera 

marköverlåtelse etc.  

7. Marköverlåtelseavtal och färdigställd detaljplan.  

När planarbetet är färdigställt och parterna är överens om alla delar i 

marköverlåtelseavtalet godkänns de båda av Kommunstyrelsen och 

sedan, i förekommande fall, av Kommunfullmäktige.  

8. Genomförande. 

Exploatören genomför detaljplanen enligt marköverlåtelseavtalet. 

Efter uppfylld byggnadsskyldighet överlåts/upplåts området. 

 

Avsteg från riktlinjer  

Den nämnd eller den förvaltning som vid varje tidpunkt har ansvaret för att 

fatta beslut om markanvisning och markförsäljning får frångå riktlinjerna i 

enskilda fall.   
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Relaterade dokument   

 

Samhällsbyggnadsstrategi 

 

Översiktsplan Uddevalla kommun 

 

Fördjupad översiktsplan Uddevalla kommun 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Uddevalla kommun 

 

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Uddevalla  

 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar   

 

Delegationsordning   

Reglemente  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 371 Dnr SBN 2021/00375  

Remiss från Kommunstyrelsen angående riktlinjer för 
markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på en remiss från 

kommunstyrelsen angående riktlinjer för markanvisningar. 

Förvaltningen har besvarat remissen och samtliga synpunkter finns att ta del av i 

dokumentet ”Remissvar markanvisningar”.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 

Kommunledningskontorets delegationsbeslut om att bevilja anstånd för förlängd 

svarstid inkommet 2021-08-24 

Remissvar markanvisningar, 2021-08-20 

Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-06-18 

Kommunledningskontorets protokollsutdrag 2021-06-16 § 185 inkommet 2021-06-18 

Utkast SBF riktlinjer markanvisning, daterad 20190208 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Swen Stålros (M), Torun Elgebäck (C) och Carl-Gustav 

Gustafsson (L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anse remissen besvarad 

 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2021-09-21  

Mikael Staxäng  

Mattias Forseng  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-21 intygar  

Ola Löfgren  

  
Skickat 2021-09-22 till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

Riktlinjer för 

markanvisning 
 
  

2021-11-05 

Kommunledningskontoret 

 

Fastställd åååå-mm-dd 

Dnr: 2021/00341 



  2 (5) 

 

 

Riktlinjer för markanvisning 
Kommunens markinnehav ska användas för att möta samhällets behov av 

utveckling. Mark som kommunen äger kan överlåtas genom mark-

anvisning till exploatörer för byggnation av bostäder eller verksamheter. 

Överlåtelse av mark ska oavsett ändamål bidra till att kommunen utvecklas 

hållbart och i önskad riktning. En markanvisning utgår därför från de mål 

kommunen vill nå och därför ställs specifika krav vid varje markanvisning. 

Mer om inriktningen för kommunens utveckling finns att läsa i:  

 Översiktsplanen som beskriver markanvändningen och 

kommunens långsiktiga utveckling 

 Samhällsbyggnadsstrategin som beskriver vad som ska prioriteras i 

bostadsbyggandet 

 Genomförandeplan som beskriver i vilken ordning prioriteringarna 

ska göras  

 Bostadsförsörjningsprogrammet som beskriver viktiga mål i 

bostadsbyggandet 

Om markanvisningar 
Kommunen kan erbjuda mark till en exploatör för bebyggelse eller annan 

utveckling. En markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid 

och på givna villkor, får ensamrätt att förhandla med kommunen om 

förutsättningarna för utveckling av ett markområde som kommunen äger.1 

Riktlinjerna för markanvisning är övergripande och vägledande och kan 

frångås i det enskilda fallet. Riktlinjerna omfattar markanvisningar för 

bostäder eller verksamheter men inte försäljning av mark i allmänhet som 

till exempel försäljning av enskilda småhustomter ur kommunens tomtkö.   

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. Kommunlednings-

kontoret ansvarar för beredningen av dessa ärenden.  

Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om 

formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att 

ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna. 

Marköverlåtelseavtalet reglerar markköpet och innehåller villkor för 

genomförandet av projektet.  

  

                                                 
1 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)  
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Vägar till markanvisning 
Vägen till en markanvisning kan se olika ut beroende på hur processen 

startar och hur väl marken är förberedd för exploatering. I tidigt skede 

finns inte all kunskap framtagen och inte heller någon detaljplan som 

reglerar hur ett område ska utvecklas. I andra fall kan det finnas en 

färdigställd detaljplan som ska genomföras. En markanvisning kan därför 

aktualiseras på flera olika sätt.  

Exploatör som initiativtagare 

En exploatör kan fråga kommunen om möjligheten att få bygga/utveckla 

kommunalt ägd mark.  

Kommunen prövar det föreslagna ändamålet mot på förhand fastställda 

kriterier för markanvisningar, så kallad förprövning2, för att säkerställa att 

projektet är i linje med kommunens önskade utveckling. Överensstämmer 

förslaget med hur kommunen ser på platsens utveckling kan kommunen 

därefter göra en markanvisning.  

Kommunen som initiativtagare 

Kommunen kan fråga om intresset för att utveckla mark. En sådan 

förfrågan kan avse såväl planlagd som icke planlagd mark. Kommunen 

fastställer då krav för markområdet där förutsättningarna för det aktuella 

projektet framgår. Kraven kan avse typ av bebyggelser eller användning, 

upplåtelseform, gestaltning, behovsanpassning, sociala åtaganden, 

ekologiskt byggande och så vidare. Exploatörer får möjlighet att anmäla 

sitt intresse genom att lämna anbud på kommunens förfrågan. Anbud 

jämförs mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika 

projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har 

förutsättningar att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på 

längre sikt. Markanvisningsavtal kan därefter tecknas med vald exploatör. 

Vid planlagd mark kan det i stället bli fråga om att direkt ingå ett 

marköverlåtelseavtal där kommunen överlåter mark för byggande kopplat 

till vissa villkor.  

På liknande sätt som ovan kan kommunen efterfråga intresset för 

utveckling/bebyggelse på kommunens mark genom att utlysa en tävling. 

Kommunen lämnar då större frihet till exploatörer att inom givna ramar 

lämna förslag till tänkbar utveckling av området. Detta kan vara aktuellt 

där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling kan vara särskilt viktiga 

aspekter. Tillskapande eller bevarande av signifikanta landmärken för att 

skapa eller bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är andra exempel 

som kan motivera ett tävlingsförfarande.  

                                                 
2 Vid förprövning prövas förslag till ny- eller ombyggnadsprojekt mot på förhand uppställda 

kriterier för att bedöma idén utifrån hållbarhetsperspektiven och belysa konsekvenserna ur så 

många perspektiv som möjligt. Denna beredning omfattar alla förslag om nybyggnation av 

bostäder eller verksamheter. Ett viktigt skäl för en systematisk förprövningsprocess är att på ett 

tidigt stadium får en uppfattning om vilka konsekvenser exploateringen får för kommunen.  
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Kommunen kan också, när det bedöms lämpligt vända sig direkt till en 

exploatör för att efterfråga intresset för utveckling av mark för ett visst 

ändamål.  

Detta gäller vid en markanvisning 
Förutsättningarna för markanvisningar varierar. Varje markanvisnings-

avtal/marköverlåtelseavtal anpassas därför till de aktuella förutsättningarna 

och till de specifika krav kommunen ställer vid varje markanvisning.  

Tid 

En markanvisning är alltid tidsbegränsad. Där ny detaljplan krävs är en 

vanlig avtalstid för en markanvisning två år. Tiden för markanvisningens 

giltighet påverkas dock av projektets omfattning och komplexitet liksom 

behovet av utredning av platsens förutsättningar och så vidare. För 

planlagd mark bestäms genomförandetiden på motsvarande sätt i ett 

marköverlåtelseavtal.  

Syftet med en markanvisning är att nå en bindande överenskommelse om 

exploatering inom avtalad tid. I ett markanvisningsavtal kan det därför 

finnas ett eller flera avstämningstillfällen för att säkerställa projektets 

genomförande. Kommunen kan återta en markanvisning om villkoren i 

avtalet inte uppfylls.  

Överlåtelse 

En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga 

godkännande. 

Marköverlåtelse 

Försäljning av ej planlagd mark sker till marknadsvärde och kommunen 

använder oberoende värderare. Byggrätter på detaljplanerad mark säljs till 

marknadsvärde.  

Kostnadsfördelning vid planläggning mm 

Grundprincipen för kostnadsfördelningen mellan parterna vid 

planläggning, projektering och utbyggnad är att exploatören svarar för 

samtliga kostnader för såväl allmän plats som kvartersmark. Om 

detaljplanen inte får laga kraft eller projektet av andra orsaker inte kan 

genomföras står exploatören för sina egna kostnader och har inte rätt till 

ekonomisk ersättning eller ny markanvisning. Kommunen har efter 

markanvisningsavtalets upphörande rätt att markanvisa området till annan 

exploatör.  

Handläggning vid markanvisningar 

Vid intresseanmälan 

En anmälan om intresse för utveckling av kommunal mark ska vara 

skriftlig och innehålla en beskrivning av vilken fastighet eller del av 



  5 (5) 

 

fastighet som avses samt vad exploatören vill göra med denna. En ansökan 

kan med fördel föregås av en kontakt med kommunen för att få 

information om förutsättningar för den aktuella marken. 

Vid anbud 

I underlaget till varje markanvisning anges innehållskraven för 

exploatörens anbud. I kommunens urval av inkomna anbud jämförs dessa 

mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika projektet. 

Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har 

förutsättningar att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på 

längre sikt.  

Beredning och beslut 

Kommunledningskontoret tar emot och bereder alla ärenden som gäller 

markanvisningar.   

Efter kommunledningskontorets beredning lämnas ett beslutsunderlag till 

kommunstyrelsen. Kommunens beslut återkopplas till exploatören.   

Kontakt 
Information om pågående markanvisningar finns på kommunens hemsida.3 

Exploatörer är alltid välkommen att ta tidig kontakt med kommunen för att 

diskutera förslag och idéer och få information om kommunens mål och 

riktlinjer samt pågående utvecklingsarbete.  

 

                                                 
3 www.uddevalla.se 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 att återremittera ett förslag från 

samhällsbyggnadsnämnden med betydelsen att kommunens verksamheter ska kunna 

välja mellan att installera alkoholås i fordon och nyckelskåp med alkolås. I nuläget är 

det endast alkolås i bilar som tillåts enligt ett beslut i kommunfullmäktige år 2005. 

 

Återremissbeslutet innebar att samhällsbyggnadsnämnden skulle göra en fördjupad 

utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar 

för de olika lösningarna samt, att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att 

inhämta synpunkter. 

 

Socialnämnden behandlade ärendet i november 2020. Socialnämndens samlade 

bedömning är att den förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåp ersätts 

av mjukvara som hanteras via en mobilapp.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nyckelskåp med alkolås är en lösning som 

för att löna sig ekonomiskt måste tillämpas för enheter som har många fordon. För 

tillfället tycks inte socialnämnden, som var den som förts väckte frågan, efterfråga 

lösningar med nyckelskåp. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår dock att alternativet 

nyckelskåp ska tillåtas för det fall någon verksamhet i framtiden efterfrågar det.  

 

De olika lösningarnas för- och nackdelar beskriv i de båda nämndernas beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-11 § 449. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24. 

Socialnämndens protokoll § 156 2020-11-18. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-26. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-09 § 32 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att både alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna erbjudas 

inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns,  

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2020/00319 

  

 

 

 

att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att finns antingen nyckelskåp 

med alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, 

 

att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran, 

där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där 

man blåser vid hämtning och lämning av nyckel.  

 

 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen, upphandlingsenheten 



EE4¡f,Ë

ffi
UDDEVALLA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utdrag
PROTOKOLL
Sâlnlrìåntr¿idesdaturÌr

2005-02-09

$ 32 20041262

Ulf Wallin (s): motion om alkolås i Uddevalla kommuns tjânstebilar
samt kollektivtrafiken

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

Administrationen, inköpsavdelningen, har yttrat sig över motionen och
sttiller sig positiva till saken.

Ungdomsfullmäktige har behandlat àrendet och beslutat att tillstyrka
motionen.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Administrationens skrivelse från den 9 januari 2005
Ungdomsfullmäktiges protokoll från den 17 november 2004, 5 12

Kommunstyrelsens protokoll från den 26 januari 2005, $ 28

Utdragsbeslyrkande



Utdrag
PROTOKOLL
Sarmruntr¿ldesdâ1ùm

2005-02-09
UDDEVALLA KOMMUN

KoMMUNFULLMÄKTIGE

fofts $ 32

Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar

2005/89,97 ntt Uddevalla kommun vid inköp av nya fordon skall kräva och särskilt
beakta vid upphandling att alkolås skall finnas i kommunala fordon fullt ut
senast år 201 0,

2OO5/gg.g7 âtt kommunen vid upphandling i kravspecifikationen kräver att alla
fordon som nyttjas för personbefordran, där kommunen är
betalningsansvarig, skall ha alkolås senast år 2010 och att detta skall ses

som en flordel vid upphandling fore detta datum,

¿tt Uddevalla kommun skall verka for att de enheter som ingår i
Koncernen Uddevalla kommun också bör följa andemeningen med alkolås
i fordonen,

2005/90.99 att uppdrag ges till informationsavdelningen afl Ta fram bra
informationsmaterial om alkolås och nyffan med dem, samt om läkemedel
med varningstriangel och droger i samband med det felaktiga och
olämpliga att framföra fordon då sådana produkter intas, samt

âtt motionen dârmed är bifallen.

Resewation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till formån för eget forslag

Vid protokollel
Claire Gabrielssol

Justerât 2005-02-14
Alf Gillberg, Karirì Engdâhl, Mariâ Plass

Justelingen tillkànnagíver píl a slâgstâvlan 2005-02-15 i tygar
Claire Gabriclsson

Expedierat 2005{2-21
Ulf Wallin
Inköpsavdelningeu
Inlonuationsavdelningen
Komrnunala bolag och stiftelser

W
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Utdr¿rgsbestyÌkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(3) 

2020-11-06 Dnr SN 2020/00122 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

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

 

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande alkolås i 

kommunens fordon 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att 

införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar 

få socialnämndens synpunkt. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 6 november 2020. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

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

 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att 

införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar 

få socialnämndens synpunkter. 

 

I socialnämndens verksamhet finns ca 160 fordon. I varje fordon finns ett alkolås. 

Alkolås är en viktig del för att förhindra att alkoholpåverkade personer kör bil. 

 

Förhindra alkoholpåverkad körning 

Det är viktigt att alkolås finns i någon form för att förhindra att kommunens fordon inte 

körs av alkoholpåverkade personer. 

 

Bedömningen är att alkolås i bilen eller via nyckelskåp förhindrar att alkoholpåverkad 

personal kör kommunens bilar. Alkolås kopplad till varje enskild bil bedöms vara mer 

säkert jämfört med alkolås kopplat till nyckelskåp. 

 

 

 

Hotfulla situationer 
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2020-11-06 Dnr SN 2020/00122 

  

 

 

 

Inom socialtjänstens verksamhet förekommer att det uppstår hotfulla situationer där 

medarbetare behöver ta sig ifrån platsen snabbt. Finns då ett alkolås inkopplat i varje bil 

förhindrar det möjligheten att snabbt åka från platsen. 

 

Vi vet av erfarenhet att alkolås och all teknik i bilarna inte alltid fungerar tillsammans. 

Detta innebär att bilen inte startar. 

 

Alkolåset går i och för sig att ställa in så att efter ett godkänt test så behövs inget nytt 

test göras inom te x en timma.   

 

Sett till att hantera hotfulla situationer är alkolås kopplad till ett nyckelskåp att föredra.  

 

Smittspridning 

Under pandemin är alkolåsen urkopplade för att förhindra smittspridning. Smitta finns 

även under normala tider te x säsongsinflunsa, magsjuka. Även om var och en skall 

använda ett nytt munstycke finns risk att smitta hamnar på alkolåset. Ur detta perspektiv 

är alkolås kopplat till nyckelskåp att föredra då det blir färre enheter som skall rengöras.  

 

Ekonomisk 

Ett alkolås i varje bil kostar ca 6 000 kronor/år inkl kalibreringskostnader. 

Socialnämndens kostnader för alkolås ligger på ca 960 000 kronor per år. (160 bilar * 

6 000). 

 

Om alkolås kopplas till nyckelskåp kan antalet alkolås minskas till ca 30. Det ger en 

årlig kostnad på 180 000 kronor per år.   

 

Nyckelskåp innebär att funktionen reception/någon ansvarig inte behövs då allt hanteras 

digitalt, samt att händelser loggas. Nyckelskåp innebär också att antalet bilar lättare kan 

samordnas över organisationsgränser vilket kommer leda till färre leasingbilar, vilket är 

bra både för miljö och ekonomi. 

 

Nya lösningar 

Den senaste tiden har s k bildelningstjänster blivit vanligare och fler aktörer etablerar 

sådana lösningar. I en bildelningstjänst finns en mjukvara som hanterar bokningar och 

tillgång till bilar. Denna mjukvara ersätter nyckelskåpen. Vid en bildelningstjänst så 

fungerar enbart alkolås kopplad till varje bil. 

  

Samlad bedömning 

Socialnämndens samlade bedömning utifrån ovan beskrivna aspekter gör att nämnden 

förordar alkolås kopplat till varje bil, samt att nyckelskåpsfrågan ersätts av mjukvara 

som hanteras via en mobilapp. 
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Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr SN 2020/00122  

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande alkolås i 
kommunens fordon 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att göra det möjligt att 

införa nyckelskåp med alkolås. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och önskar 

få socialnämndens synpunkt. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 

  

att alkolås som huvudregel skall finnas i varje bil. 

  

  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-11-25 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-26 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-11-26 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021-09-24 Dnr SBN 2020/00265 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jörgen Storm 

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

 

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade, på sitt sammanträde 2020-05-27 § 157, ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för 

alkolås samt för att presentera för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet 

skickades även på remiss till socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.  

 

Tanken med att nyckelskåp med alkolås som alternativ dök upp var framför allt för att 

det skulle kunna användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i 

bilen. Förslaget var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att 

presentera ett annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i 

bilen blåser för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större 

enheter med många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett 

nyckelskåp är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil, och lönar sig först vid en 

större fordonsuppsättning. Den kan dock på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag 

kostar cirka 15 000 kr/bil med alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir 

en enhet att kalibrera och inte som idag, alla fordon och dess enheter. 

 

Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas inom 

kommunen, men dyker behovet och efterfrågan upp någonstans så är det ett alternativ 

som kan testas. Alternativet skulle i så fall gynna enheter med många fordon, och 

enheterna i fråga skulle i så fall ha möjligheten att testa lösningen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24 

Socialnämndens protokollsutdrag § 156 2020-11-18 inkommet 2020-11-26 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse inkommen 2020-11-26 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157 inkommet 2020-05-29 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att bägge alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp med alkolås ska kunna 

erbjudas inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket behov som finns  

 

att  Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att man har nyckelskåp med 

alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, samt 
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2021-09-24 Dnr SBN 2020/00265 

  

 

 

 

att  kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran, 

där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där 

man blåser vid hämtning och lämning av nyckel  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-05-27 ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för alkolås samt för att presentera 

för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet skickades även på remiss till 

socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.  

 

Anledningen att frågan dök upp från början var att socialtjänsten var intresserade av 

lösningen med nyckelskåp, men efter att ha inhämtat synpunkter från dem nu så verkar 

denna tjänst inte vara något som de efterfrågar för tillfället. Nyckelskåp med alkolås kan 

användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i bilen. Förslaget 

var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att presentera ett 

annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i bilen blåser 

för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större enheter med 

många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett nyckelskåp 

är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil. Den kan dock på sikt, och med en större 

fordonsflotta, bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag kostar cirka 15 000 kr/bil med 

alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir en enhet att kalibrera och inte 

som idag, alla fordon och dess enheter. 

 

Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas, men 

dyker behovet upp någonstans så kan naturligtvis frågan lyftas igen. Alternativet skulle i 

så fall gynna enheter med många fordon, och enheterna i fråga skulle i så fall ha 

möjligheten att testa lösningen med nyckelskåp med alkolås.  

 

Socialtjänsten nämner aspekten att när det kan uppstå hotfulla situationer inom deras 

verksamhet kan ett alkolås inkopplat i bilen förhindra möjligheten att snabbt åka ifrån 

platsen, men nämner samtidigt att alkolåset går att ställa in så att efter godkänt test 

behöver inget nytt test genomföras inom exempelvis en timma. Sett till det kan alkolås 

kopplat till ett nyckelskåp vara att föredra.  

 

 

 

 

Maria Jacobsson Jörgen Storm 

Förvaltningschef Enhetschef 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 449 Dnr SBN 2020/00265 

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade, på sitt sammanträde 2020-05-27 § 157, ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska lösningar för 

alkolås samt för att presentera för- och nackdelar för de olika lösningarna. Ärendet 

skickades även på remiss till socialnämnden för att inhämta synpunkter därifrån.  

 

Tanken med att nyckelskåp med alkolås som alternativ dök upp var framför allt för att 

det skulle kunna användas av enheter med många fordon, som ett alternativ till alkolås i 

bilen. Förslaget var alltså inte att byta alla alkolås i bilarna mot nyckelskåp utan bara att 

presentera ett annat alternativ. Den tekniska skillnaden är att man i stället för att blåsa i 

bilen blåser för att hämta nyckel från skåpet. Denna lösning passar bäst för större 

enheter med många fordon, då lösningen med att man får blåsa för att få nyckel från ett 

nyckelskåp är betydligt dyrare än att ha alkolås i varje bil, och lönar sig först vid en 

större fordonsuppsättning. Den kan dock på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt, då det idag 

kostar cirka 15 000 kr/bil med alkolås vid alla nyköp, och då det med skåpen bara blir 

en enhet att kalibrera och inte som idag, alla fordon och dess enheter.  

 

Som läget ser ut nu så verkar efterfrågan för nyckelskåp med alkolås inte finnas inom 

kommunen, men dyker behovet och efterfrågan upp någonstans så är det ett alternativ 

som kan testas. Alternativet skulle i så fall gynna enheter med många fordon, och 

enheterna i fråga skulle i så fall ha möjligheten att testa lösningen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24  

Socialnämndens protokollsutdrag § 156 2020-11-18 inkommet 2020-11-26 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse inkommen 2020-11-26  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 157 inkommet 2020-05-29 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att bägge alternativ med alkolås i bilen samt nyckelskåp 

med alkolås ska kunna erbjudas inom kommunen utefter vilken efterfrågan och vilket 

behov som finns  

 

att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att man har nyckelskåp med 

alkolås där man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon, samt  

 

att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas för personbefordran, 

där kommunen är betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där 

man blåser vid hämtning och lämning av nyckel  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren  

Justerat 2021-11-15  

 

Mikael Staxäng  

Anna-Lena Heydar 

  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-16 intygar  

Ola Löfgren  

 
Skickat 2021-11-16 till  

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KS 2020/00319  

Alkolås i kommunens fordon 

Sammanfattning 

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att alkolås skulle finnas i kommunens fordon 

senast år 2010.Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det i dagsläget finns 

fördelar med att även tillåta nyckelskåp istället för alkolås i fordonen. När ett alkolås 

inte fungerar i fordonet kan det bli både tidskrävande och kostsamt, exempelvis om 

bärgning krävs, då fordonet inte kan startas trots att föraren inte druckit alkohol. Med 

dagens teknik i fordonen har också noterats att motorlampan börjat lysa och att fordonet 

skickar ut att det är dags för service på vissa bilmodeller när blåstester blivit fel på 

grund av att man inte blåst tillräckligt hårt eller för hårt och testet måste göras om.   

  

Nyckelskåp kan också på sikt bli ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alkolås. Idag 

kostar ett alkolås omkring 15 tkr per bil vid alla nyköp. Med skåpen blir det också en 

enhet att kalibrera och inte som idag alla fordon och dess enheter.    

 

Ingemar Samuelsson (S), Karna Thomasdotter (MP), David Höglund Velasquez (V), 

Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Camilla 

Olsson (C), Christina Nilsson (KD), Rolf Jonsson (L) och David Sahlsten (KD) yttrar 

sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04. 

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

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), David Sahlsten (KD) och Camilla Olsson (C): 

Återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av olika tekniska 

lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika lösningarna samt 

att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter. 

 

Ingemar Samuelsson (S): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

David Höglund Velasquez (V), Martin Pettersson (SD) och Rolf Jonsson (L): Bifall till 

Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras/remitteras och finner kommunstyrelsen besluta att återemittera/remittera 

ärendet i enlighet med Ann-Charlott Gustafssons (UP) m.fl. yrkande. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en fördjupad utredning av 

olika tekniska lösningar för alkolås samt att presentera för-och nackdelar för de olika 

lösningarna samt,  

  

att remittera ärendet om alkolås till socialnämnden för att inhämta synpunkter. 

 

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-29 

Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-29 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-05-29 till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  
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2021-11-19 Dnr KS 2021/00672 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Delårsrapport 2021-08-31 från Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodal kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 2021-08-31. Enligt 

förbundsordningen ska direktionen översända delårsrapporten till respektive 

medlemsfullmäktige för behandling. 

 

Förbundet anger att det sedan delårsrapporten föregående har år arbetat vidare med 

utveckling av dokumentet utifrån revisorernas granskningar och synpunkter. I 

förvaltningsberättelsen finns därmed ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska 

målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan 

för en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under 

perioden. 

 

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 991 tkr 

vilket är en avvikelse mot budget med +80 l tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på 

+190 tkr och en avvikelse med +864 tkr i förhållande till budget för perioden på +127 

tkr. Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna 

är ej upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på 

grund av pandemin. Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 31 

augusti 2021 och kända faktorer för kommande period och den löpande 

basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +998 tkr jämfört med 

budgeterat resultat på +190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +808 tkr. 

Förbundets bedömning är att om inget oförutsett händer kommer prognosen att hålla. 

 

Revisorernas rapport över delårsbokslutet kommer att behandlas av direktionen under 

december månad och ärendet kompletteras så snart handlingarna inkommit till 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19. 

Direktionens Fyrbodals kommunalförbund protokoll 2021-10-28 § 85. 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31. 

Aktivitetsplan 2021-08-31 (bilaga till delårsrapport). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna informationen. 
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Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

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

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

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

Ett antal processer pågår såsom uppföljning av Gryning Vård AB (berör kommunerna genom 
sina kommunalförbund), att finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV) 
(berör kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst) samt dialog kring innehåll av nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar (berör alla kommuner, kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen). En stor omställningsprocess pågår för införandet av Nära vård. 
Förbundet deltar också i framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En ny 
näringslivstrategi för förbundet är under framtagande. 

Förbundet har sedan 1 januari ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med e-
signering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering. 

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

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

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

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har 
möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation. 
Analys av enkäten pågår och blir klar i slutet av september.  

År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar, 
enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Detta gör att jämförelsen med 
föregående års resultat för perioden kan bli något missvisande då den föregående 
delårsrapporteringen gjordes per 30 juni 2020. Siffrorna inom parentes i 
förvaltningsberättelsen avser alltså 30 juni 2020. 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 

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

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. 

Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. 
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Uppföljning finansiella mål 
EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT  
Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 19 procent får och kan variera över tid. 

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

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

GOD LIKVIDITET  
Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 66 miljoner kronor (cirka 43 
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet. 

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT 
Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de 
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på 
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes under våren och avsåg 2020 års 
projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen 
uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2021. 
Prognosen är att målet kommer att nås. 

VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och har till och med 31 augusti genererat 
ränteintäkter om 13 tkr (21 tkr).   
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Uppföljning strategiska utvecklingsområden  
Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Förbundet har utvecklat sin 
digitala mognad och anpassat verksamheterna och projekten i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots pandemin har förbundet i hög grad kunnat 
genomföra de insatser som förväntats. Dock finns undantag som till exempel arbetet med den 
delregionala strukturbilden och genomförandet av de utbildningar och studiebesök som kräver 
fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits 
digitalt. De digitala mötena har lockat fler deltagare än de fysiska vilket är mycket positivt. Att 
förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete 
som under många år byggts i professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och 
flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Dock ger nätverken uttryck för 
avsaknad av de relationsbyggande aktiviteter som möjliggörs genom fysiska träffar. 
Superteamet, som består av kommunernas näringslivsutvecklare och aktörerna inom det 
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats med representation från utvecklingsnoderna 
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret, Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs 
symbioscenter. Dessa kommer vara än mer viktiga för det framtida arbetet med omställning till 
ett mer grönt och hållbart samhälle. 

De större eventen som förbundet har anordnat har haft fler deltagare än någonsin. Detta är en 
trend som även syns i antalet besökare på vår hemsida. Så ser även trenden ut i våra sociala 
media-kanaler vilket är mycket positivt då vår kommunikation bygger vår gemensamma 
identitet och vårt varumärke Fyrbodal. 

Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska utvecklingsområden. Nedan redogörs för 
arbetet som utförs inom respektive område på aggregerad nivå. I bilagan ”Uppföljning 
aktivitetsplan delårsbokslut 2021” finns insatserna beskrivna på detaljerad nivå.  

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål; 
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen 
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan. Processen kring omställningen 
till Nära vård är i full gång i medlemskommunerna och i det arbetet utgör förbundet ett stöd för 
kommunerna genom den resurs som finns på förbundet sen i januari i år. Särskilt viktigt för 
detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har varit att 
anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till 
pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i samordning av insatser kopplade till 
detta såsom provtagning och vaccinationer. 
För att bidra till andra har förbundet deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att 
berätta om Fyrbodals sätt att jobba med strategier och strukturer för kompetens, 
kompetensutveckling och kvalitet med fokus på baspersonal. Bland annat har förbundet blivit 
inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i 
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt 
DIKT-nätverk - där det brukarnära stödet står i fokus. 
 
Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals 
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större 
likvärdighet för studenter i hela länet. 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING  
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra 
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och 
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga 
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som 
finns inom både offentlig och privat sektor. Det stora projektet Strategisk kompetensförsörjning 
har bidragit till att fler kompetensråd har bildats, att insatser för att motverka effekterna av den 
stängda gränsen till Norge har gått att genomföras och att medlemskommunernas anställda fått 
löpande kompetensutveckling inom flera olika områden.  
 
I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder 
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Under sommaren gick projektet 
in i genomförandefas vilket innebär att förbundet nu kan erbjuda 2000 personer 
kompetensutvecklande insatser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär 
att förbundet är med och bidrar till ökad och bibehållen sysselsättning inom hårt drabbade 
branscher. 

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

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

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

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

En rad insatser har gjorts inom projektet Fossilfri gränsregion. Bland annat har ett underlag för 
kommunernas hantering av publik laddinfrastruktur tagits fram och flera insatser som främjar 
biogasanvändandet inom kollektivtrafiken, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga 
transporter pågår. Detta är ett viktigt led i arbetet mot omställningen till det fossilfria samhället.  
Prognosen framåt är att arbetet inom de mål som pausats kan startas upp med ny kraft så fort 
restriktionerna för Coronapandemin har lättat.  
NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre 
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden 
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt 
plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är nu ute för granskning i flera nätverk och 
organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt för att driva på näringslivets 
utveckling pågår. Flera etableringsförfrågningar inom Fyrbodals styrkeområden ligger inne hos 
Position Väst. Programmet som genomförs tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förbättra 
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företagsklimatet genom att erbjuda kommunernas anställda kompetensutvecklande insatser har 
nu haft över hundra deltagare.  

Ett klusterinitiativ liksom en testbädd för träutveckling är under utformande. På regionalt plan 
är arbetet med framtagandet av ett skogsprogram i full gång.  

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

DIGITALISERING 
Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation, 
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en 
stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt 
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.   

Arbetet har utmanats av att förbundet inte längre har en egen digitaliseringsfunktion då 
strategerna som är utsedda att leda arbetet numera utgår från VästKom. Stort fokus läggs 
därifrån på Framtidens vårdmiljö, FVM.  Att resurserna för digitaliseringssamordnare sen 
januari 2021 är samlade till VästKom innebär ett behov av nyorientering i hur förbundet ska 
verka. 

Prognosen är att förbundet fortsatt kommer att kunna ha en stödjande roll men om 
förutsättningarna inte förändras inte kommer att kunna genomföra egna aktiviteter inom 
området. 
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Balanskravsutredning 
Bedömning av balanskravsresultatet 2021-08-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 991  
Samtliga realisationsvinster   0  
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet   0  
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet   0  
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 991  
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0  
Balanskravsresultat  = 991  
 

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

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

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

För att visa på skillnaden i kostnader kan nämnas att för helåret 2019 redovisades ca 220 tkr för 
mötes- och resekostnader för politiker och tjänstepersoner och för delåret 2021 så ligger 
kostnader på 0 kr.  

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad 
verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i 
delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.  
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Kommentarer till resultatet 
Under perioden har inga projekt eller verksamheter som avslutats genererat vare sig överskott 
eller underskott. De pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte 
delårsbokslutets resultat.  

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej 
upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av 
pandemin.  

Avvikelsen mot budget för 2021 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i 
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten 
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.   
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2020-01-01 – 
2020-06-30 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2021 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter (36 kr/invånare) 9 900 6 586 4 793 -3 314 

Ersättning för uppdrag 0 0 0 0 

Övriga intäkter 35 46 74 11 

SUMMA: 9 935 6 632 4 867 -3 303 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -100 -22 -59 78 

Administration, fasta kostnader -731 -494 -344 237 

Administration, rörliga kostnader -1 050 -467 -375 583 

Personalkostnader                -7 204 -4 336 -3 371 2 868 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -120 -74 -53 46 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -400 -220 -173 180 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -100 0 -21 100 

SUMMA: -9 705 -5 613 -4 760 4 092 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 230 1 019 107 789 

Avskrivningar inventarier -40 -39 -35 1 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 190 980 72 790 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 13 21 13 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

SUMMA: 0 11 19 11 

     

PERIODENS RESULTAT 190 991 91 801 
 

 

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

Under första halvan av 2020 låg mycket fokus på omställning av verksamhet i samband med 
pandemin, under 2021 har detta stabiliserats och inte påverkat i samma utsträckning. 

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

 UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2020-01-01 –  
2020-06-30 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 466 5 466 

EU-bidrag 1 464 2 347 

Ersättning för uppdrag 758 123 

Övriga intäkter 3  113 

SUMMA: 10 691 8 049 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -2 486 -1 633 

Administration, fasta kostnader -400 -239 

Administration, rörliga kostnader -175 -241 

Personalkostnader                                              -7 487 -5 508 

Bilersättning & traktamente -4 -50 

Konferensarrangemang -139 -378 

SUMMA: -10 691 -8 049 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 0 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 0 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 0 
 

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

Funktioner som finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel 
Kompetensstrateg   Kulturstrateg  
Klimat- och Miljöstrateg   Näringslivsstrateg  
Projekt- och finansieringslots  

Avslutade projekt 
Genomförandeplan VG2020 
Grön Tillväxt Skog 
Hedersvåld 
Rural Mobilitet 
Utvecklande- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling  
Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019 
VGR/GITS 
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Driftsredovisning särskilt finansierad 
verksamhet (tkr) 

 UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2020-01-01 –  
2020-06-30 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 758 6 229 

EU-bidrag 0 0 

Ersättning för uppdrag -28 347 

Övriga intäkter  43 

SUMMA: 8 730 6 619 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -722 -744 

Administration, fasta kostnader -504 -385 

Administration, rörliga kostnader -538 -457 

Personalkostnader                                           -6 938 -5 324 

Bilersättning & traktamente -3 -26 

Konferensarrangemang -25 -220 

SUMMA: -8 730 -7 156 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 0 -537 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 0 -537 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

PERIODENS RESULTAT 0 -537 

 
 

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT 
Under 2021 har inga verksamheter avslutats eller påverkat resultatet. Pågående verksamheter 
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det 
den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som genererade underskott på 
halvåret och även senare på helåret. I år finns inga sådana tendenser eller risker i förbundet. De 
verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande 
upp av projektekonom och ansvarig tjänstperson för verksamheten.  
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per 
2021-08-31 
Aktuella verksamheter 
Affärsdriven miljöutveckling 
Antagning Fyrbodak 
Avtal vuxenutbildning 
DMO 
EBP - Äldre H-029, H-042, H-057 
F&U 
F&U Utbildningar 
F&U Välfärdsteknik 
Hälsokällan  
IT-samverkan  
Magister/Master 
Miljösamverkan – årsavgift 
Nätverksledare IFO 
ORS/SRS 
Position Väst 
Praktiksamordning Fyrbodal 
Samhällsorientering Fyrbodal 
SKL – Prio 
Socialstrateg 
Teknikcollege Fyrbodal 
Vård- och omsorgscollege 

Avslutade verksamheter 
BBIC 
 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2021-08-31 

16 
 

Resultaträkning (tkr) 
 BUDGET BAS 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

UTFALL 
 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2020-01-01 – 
2020-06-30 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2021 

Verksamhetens intäkter 9 935 26 053 19 535 16 118 

Verksamhetens kostnader -9 705 -25 034 -19 965 -15 329 

Avskrivningar -40 -39 -35 1 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-9 745 -25 073 -20 000 -15 328 

Skatteintäkter 0 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS RESULTAT 190 980 -465 790 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 13  21 13 

Räntekostnader 0 -2 -2 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

190 991 -446 801 

 



Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2021-08-31 

17 
 

Balansräkning (tkr) 
 

2021-08-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier                                                                   19 58 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Aktier & andelar                                                      2 767 2 767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 14 6 039 

Momsfordringar  338  408 

Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                      257  464 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 2 051 70 

Upplupna intäkter projektverksamhet             6 211 3 364 

SUMMA: 8 872 10 345 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                  66 357 36 687 

SUMMA TILLGÅNGAR: 78 015 49 857 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -4 168 -3 613 

Periodens resultat -991 -555 

SUMMA: -5 159 -4 168 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -681 -3 832 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 321 -1 445 

Regionala tillväxtmedel                                         -29 613 -26 956 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        -3 328 -403 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet          -5 647 -7 724 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                               -32 266 -5 329 

SUMMA: -72 856 -45 689 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -78 015 -49 857 

   

Ställda panter Inga Inga 

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

Bilagor 
Uppföljning aktivitetsplan delårsbokslut januari – augusti 2021. 
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Förklaring färgkoder 
 

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

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

Aktivitet Utfall  

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

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

 

Kommunalförbundet representerar kommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer, RSS 

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

  

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

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

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

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

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

Aktivitet Utfall  

Att följa Hälsokällans inriktningsdokument (2018–2021) utifrån fem 
fokusområden: 

• Våldsförebyggande 
• Integration 
• Psykisk hälsa 
• Fullföljda studier 
• Samspel, relationer och sexualitet 

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

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

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

Aktivitet Utfall  

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

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

 

Att följa verksamhetsplan för FoU-socialtjänst. En forskningscirkel om att leda i pandemin har avslutats under året och 
en rapport blir klar i september. Resultaten ska presentera i lokala och 
nationella sammanhang. 

  

Skapa möte mellan relevanta aktörer i efterfrågade samverkansämne. Ett exempel: några kommuner vill veta mer om ett nytt digitalt stöd till 
föräldrar som separerar. Kommunalförbundet samlar relevanta aktörer 
på både lokal, regional och nationell nivå för att se om och hur detta på 
bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan komma invånarna till del. 
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BIM, samverkansforskning Barnahusets insatsmodell i Fyrbodal. Forskningen pågår och socialtjänsten i många kommuner är 
involverade. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Flera insatser är tagna för att skapa en fossilfri gränsregionen. Frågan om hållbar mobilitet har lyfts upp till en politisk nivå. Kontinuerligt arbete med 
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar pågår. Förbundet stärker upp klimat och miljöarbetet med en ny funktion.  
 

Aktivitet Utfall  
Föra in frågorna för viktiga stråk och noder för gods, hamnar, farleder och 
terminaler i Strukturbildsarbetet. Att identifiera viktiga stråk för noder och 
gods. Medvetandegöra kommunerna. 

Frågorna har förts upp på de framtidsworkshops som ägt rum under 
föregående år. Arbetet har dock avstannat pga. rådande pandemi. 

 

Utifrån Position Västs godstransportutredning initiera arbete för att 
lämplig aktör ska ta rollen av koordinator för hållbara godstransporter i 
Fyrbodalsregionen 

Internt möte har ägt rum. VGR har kontaktats för ett kunskapshöjande 
möte samt för att se hur vi kan ta arbetet vidare i Fyrbodal.  

  

Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen initiera ett arbete för förbättrade möjligheter för 
sjöfart Vänern, med koppling till byggnation slussar i nationell plan 

  

Följa, föra dialog, delta i åtgärdsvalsstudier, samt agera i beslutade och 
planerade infrastrukturobjekt i nationell och regional plan 2022–2033/37. 

Beslut i direktionen om att tillskriva Västra Götalandsregionen om att 
göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till 
Orust. Deltagande och agerande på möte gällande projektspecifikation 
för ÅVS väg 173 samt uppföljningsmöten gällande E20.  
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Genomföra projekt Fossilfri Gränsregion 2030 i enlighet med 
projektplanen 

Genomförs i enlighet med projektplan och uppsatta mål. (30 % vakans 
projektledning pga föräldraledighet oroande i projektets slutfas.)  

 

Etablera ny funktion inom miljö- och klimatarbete och cirkulär 
bioekonomi.  

Rekryteringen av miljö- och klimatstrateg är genomförd dock försenat 
till 1 oktober.  

 

Utvärdera hittillsvarande arbete med fossilfria transporter inom 
kommunalförbundet och föreslå fortsatta insatser eller ej. 

Extern utvärderare är upphandlad och utvärderingen genomförd. 
Förslag på fortsatta insatser från förbundet tas fram under Q3-4. 

 

Leda och samordna nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik. 
Nätverket utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastruktur- 
och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor 
för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Fyrbodal. 

 Fem nätverksträffar har hållits under perioden varav 1 ägnades helt åt 
fördjupning i arbetet med revidering av den regionala 
transportinfrastrukturplanen genom grupparbeten. Andra ämnen som 
tagits upp under perioden är uppföljning av 
Trafikförsörjningsprogrammet, samverkansformerna, Covid-19 
påverkan på kollektivtrafiken, seniorkort, flexibelbiljett, arbete med att 
klassa om del av vägnätet till BK-4 (“BärKlass”).   

 

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

• Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och 
en väg till det goda livet" Behov av en sammanhållen process för 
hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har 
tagits om att lyfta detta behov till VGR samt Västtrafik 
• Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland 

angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av 
skolskjuts" 
• Insatser görs tillsammans med Biogas Väst för att underlätta för 

de krav på biogas i regiontrafiken som Västtrafik avser ställa. 

 

Kanalisera medlemskommunernas årliga inspel till 
trafikförsörjningsprogrammet. Påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad. 

VGR samt Västtrafik har stående inbjudan på infrakollnätverkets träffar 
där kontinuerlig information ges kring hur man uppfyller målen i TFP. 

 

Påverkansarbete tillsammans med de övriga kommunalförbunden. Påverkansarbete drivs gemensamt bland annat med Skaraborg och 
Sjuhärad gällande hållbar mobilitet på landsbygder. 
Samarbete kring fossilfria transporter med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund sker kontinuerligt.  
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Initiera ett eller flera utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet i mindre 
tätorter och landsbygd. 

*DKR:s skrivelse om hållbar mobilitet på landsbygd har resulterat i att 
VGR tagit initiativ till samordnade satsningar.  
* Två utvecklingsprojekt har utformats. Finansiering beslutas Q3-Q4.   

 

Politiskt antagen skrivning för påverkansarbete. Bör skrivas med i 
remissvar för nationell och regional transportinfrastrukturplan samt finnas 
med i beslut för prioriterade objekt i Fyrbodal. 

Skrivelse gällande Fyrbodals prioriteringar antogs i direktionen den 25 
mars och skickades sedan in till VGR som Fyrbodals skriftliga inspel till 
den regionala transportinfrastrukturplanen. Skrivelsen kommer även 
att ligga till grund för kommande remissvar. 

 

 
 

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  

Fem framtidsworkshops i medlemskommunernas ledningsgrupper. På grund av Coronapandemin har aktiviteten ännu inte kunnat 
genomföras 
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Utveckling av scenarier Ett arbete med att identifiera delregionens ”hörnstenar” är påbörjat 
och kontakt tagen med regionen och länsstyrelsen för att få stöd i att 
utveckla scenarier med utgångspunkt från dessa. 

  

Genomföra rådslag 2 och 3. Ej påbörjat pga. Coronapandemin.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  

Planerade tågstoppen – mellankommunal fråga? Deltagande på dialogmöte med kommuner i Dalsland/Värmland 
gällande Vänerbanan. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal 
• Strategier och handlingsplaner 
• Processtöd till medlemskommunerna med lokal 

kompetensförsörjning 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

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

 

Kartläggning och analys Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har VGR uppdraget att 
tillhandahålla statistik och analyser efter delregionernas gemensamma 
behov. En process kring identifiering av behov har startats upp.  
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Vård- och omsorgscollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner 
i Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

Samtliga av nämnda insatser har genomförts samt Halvtidskonferens i 
augusti. Innehållet har berört bl. a bemötande, ungas hälsa, 
samverkan, samhällsomdaning, “självorganisering”, insatser i projektet, 
erfarenhetsutbyte och resultat av följeforskning.   Utformning av 
kompetensutvecklingen sker i medskapande anda tillsammans med 
projektmedarbetarna och utvecklas fortlöpande. Uppföljnings- och 
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processmöten har varit givande och i vissa fall påverkat lokal samsyn 
och utveckling. Workshop om kommunikation har genomförts. 

Samhällsorientering (SO): 
• Samordning 
• Administration 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Validering: Sprida kompetens Verkar genom nätverksarbete, projekt och Validering Väst.  

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

 

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder Som en del av projekt Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal, 
modul 5, har man i Strömstad startat upp högskolevux. Projekt 
Hybridundervisning i Norra Bohuslän beviljades DRUM-medel och har 
startats upp. 
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Motivera elever till högre studier Arbetet bedrivs genom att frågan lyfts i nätverk, i projekt och 
framtagande av stödjande processer. 

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Processleda Vux-nätverket Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

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

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

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

Aktivitet Utfall  

Stöd till utveckling av lärcentra/noder.   

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal (KRF) 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

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

  

Processledning av nätverk inom utbildning- och kompetensförsörjning. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Kommunalförbundet representerar medlemskommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer. 

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

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  
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Praktiksamordning: 
• Drifta praktikplatsen.se 
• Praktikanskaffning grundskola 
• VFU-samordning 

Arbetet löper på enligt plan. Med start i januari 2021 hanterar förbundet 
PRAO-anskaffning för sex av medlemskommunerna. 
 
Ett länsgemensamt VFU-avtal har tagit fram och beslutats. 

 

SSA: 
• Kartläggning 
• Jobb- och utbildningsmässa 
• Projekt Kraftledningar 

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

 

Antagning och fritt sök till gymnasiet   

Genomförda utredningar: 
• Samverkansavtal Gy Vux 
• FoU Utbildning 

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

 

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

 

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

 

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

Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning 

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

 

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

 

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

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

 

Omställningskontoret Strömstad Omställningskontoret är nu etablerat under namnet Utvecklingskontoret 
i Strömstad. 
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Etablering Sotenäs Framtagande av presentationsmaterial om vad kommunalförbundet kan 
erbjuda vid stora etableringar. 

 

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

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

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

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

Aktivitet Utfall  

Förstudie FoU utbildning Förstudie avseende FoU inom utbildnings- och 
kompetensförsörjningsområdet genomförd. 

 

Implementering FoU utbildning Implementeringsprocessen påbörjad.   

FoU-enhet Ej påbörjad  

Samverkansavtal Ej påbörjad  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Projekt och verksamhet löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

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

Projekt fullföljda studier genomförs enligt plan.  

Hälsokällan arbete i enlighet med inriktningsdokument Se ovan.   
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  

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

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

 

Ta fram och besluta om en delregional näringslivsstrategi Ett förslag till delregional näringslivsstrategi är framtaget och remissas till 
medlemskommunerna under oktober för beslut i Direktionen i 
december. 

  

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

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

 

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

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

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

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

Aktivitet Utfall  

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

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

 

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

  

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

Ingår i en regional beredningsgrupp för de delregionala 
utvecklingsmedlen för att driva på utvecklingen av det regionala 
innovationsstödsystemet.  
Deltar och driver på utvecklingen av nätverken e-chain och b-chain.  
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1. Proaktiv marknadsföring av regionen till potentiella etablerare, 
baserat på våra styrkeområden. 

2. Stötta kommunernas förbättring av offertberedskap. 
3. Expansionsservice till befintliga utlandsägda bolag. 
4. Hantera inkommande företagsetableringsärenden i samverkan 

med kommunerna. 
5. Utveckla metodik för att attrahera företagsetableringar i 

anslutning till utvecklingsnoder (1-2 pilotinsatser). 

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

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

 

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

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

 

Medfinansiera minst ett maritimt projekt med miljömiljonen. Beslut om medverkan i ett maritimt projekt fattat.   

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

Arbetet är inte påbörjat.  

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

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

 

Medverka i Innovatums projekt Tillverka i trä. Medverkar som aktiv part i projektet.   

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

Projektet pågår men med förseningar av organiseringen och 
aktiviteterna.  

 

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

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

 

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

Pågår under hela året. Analys i slutet av året.  

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  
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Projekt Hållbar besöksnäring i Väst Projektet pågår enligt plan.   

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

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

  

Formulera samverkan med Innovatum AB kring kulturarv. Kontakt skapad, samtal om samverkan pågår.   

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

Ej påbörjad.   

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling. Konferens genomfördes i januari. Fyrdubblad publik till följd av digital 
sändning. Tema: Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal 
praktik. Riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet.  

 

Aktualisera styrdokumentet Fyrbodalsmodellen. Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.   

Etablera ett interkommunalt nätverk för Gestaltad livsmiljö i 
Fyrbodalsregionen. 

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

Utvecklingsprojekt inom Gestaltad livsmiljö, inklusive processtöd. Beslut i Direktionen om projekt Våra Rum – samverkan för gestaltad 
livsmiljö. Projektstart september 2021.  

 

Kartläggning och behovsinventering av kulturaktörer i Fyrbodalsregionen. 
Handlingsplan för det offentligas stöd till KKN-branscherna. 

Kartläggning genomförd med hjälp av extern konsult, avslutad juni 2021. 
Handlingsplan kommer upprättas hösten 2021.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Medverka aktivt i projektet för FVM. Förbundet medverkar i projektet genom VästKom.  

Delta i regionala digitaliseringsarbeten utifrån Västkoms beslutade 
verksamhetsplan. 

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

  

Kompetensutvecklande insatser för små och medelstora företag. Stöttar kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering 
av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum mfl. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

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

Aktivitet Utfall  

Medverka i det regionala nätverket för bredbandsutveckling, UBiT Förbundet deltar i det regionala nätverket.  

Mobiltäckning Mobil täckningskartläggning pågår.    

Fiberutbyggnad Utskick till medlemskommunerna om finansieringsbidrag för 
fiberutbyggnad. 
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi revisorer har uppdraget att bedöma om delårsrapport per 2021-08-31 är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet 
är förenligt med de mål som direktionen fastställt. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att 
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som 
utarbetats av PwC. 

Revisorerna bedömer att: 

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

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

● Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 
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● PM Granskning av delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund per 2021-08-31 
 
För kännedom respektive fullmäktige i: 
Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Lysekils kommun, Melleruds 
kommun, Munkedals kommun, Orusts kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, 
Tanums kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun samt Åmåls 
kommun. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Omräkning av jämförelsetal till följd av
förändrad redovisningsprincip har inte utförts,
vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas även förståelsen för
fluktuationer i redovisningen.

Vid den översiktliga granskningen har vi inte
uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed.

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

Ja

Vi instämmer i direktionens
bedömning och grundat på vår
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara  förenligt med de finansiella mål
och vägledande principer som
fastställts i verksamhetsplan
2021-2023.
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. Delårsrapporten ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställs av förbundsdirektionen 2021-10-28 och
överlämnas därefter till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 0,991 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två
månader efter rapportdatum.

Förändrad redovisningsprincip tillämpas vad gäller delårsrapporterns omfattade period .1

Omräkning av jämförelsetal har inte skett, vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas förståelsen för fluktuationer i redovisningen.

Vid den översiktliga granskningen har vi inte uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed. Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat
riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt
ut mot förutbetalda intäkter i projektverksamheten. ESF-projekt granskas i särskild
ordning.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per augusti 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

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

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
I sin verksamhetsplan för 2021-2023 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella
mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god
ekonomisk hushåll ning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av
finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med
delårs-  och helårsbokslut.

Utöver de mål och vägledande principer som direktionen har fastställt i
verksamhetsplanen för en god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om
en aktivitetsplan med fem strategiska utvecklingsområden. Aktivitetsplanen följs upp i
särskild ordning.

Iakttagelser
I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande
principer för en god ekonomisk hushållning samt en samlas bedömning om att målet
om en god ekonomisk hushållning bedöms upprätthållas.

Bedömning
Vi instämmer i direktionens bedömning och och grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål och vägledande principer som fastställts i
verksamhetsplan 2021-2023.
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2021-10-19

Fredrik Carlsson Daniel Larsson
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

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

1(3) 

2021-12-03 Dnr KS 2021/00706 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Återföring av avsättning 

Sammanfattning 

År 2010 gjordes en avsättning i bokslutet för akuta åtgärder som behövde göras i 

hamnen. Syftet var att de företag som arrenderade mark av kommunen inte skulle lida 

någon skada och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i området. Vid tillfället som 

avsättningen gjordes var det en kaj som rasat och två andra kajer som kunde rasa när 

som helst. Det ansågs då vara akut och arbetet skulle påbörjas redan hösten 2011. 

Uppskattningen av vilka kostnader som var knutna till detta gjordes och var grunden till 

avsättningen. Avsättningen gjordes i bokslutet 2010 och uppgick till 37,6 mkr. I beslut 

KS/2013:339, gav kommunfullmäktige tekniska nämnden rätt att disponera medel ur 

avsättning. 2014 utökades avsättningen med 3,6 mkr som motsvarade 1,5 heltidstjänst i 

3 år för projektledningskostnad.  

 

När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan 

Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder 

behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden. 

Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver 

göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av 

avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida 

verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är 

en kostnad som härrör till anläggningstillgången.  

 

Området Bäve, rivning av magasinet är en kostnad som inte kan tas ifrån 

hamnavsättningen eftersom den posten inte var med i den ursprungliga avsättningen.   

 

Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk från företagen som nyttjar marken 

utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt arrendeavgift. I övrigt så har vissa 

anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna bedriva verksamhet på området.  

Hamnverksamheten är att betrakta som en del av den kommunala kompetensen och då 

är kommande utgifter att betrakta som kommunens egen verksamhet och för sådan kan 

aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att det är iordningsställande av mark 

som utgör en reinvestering och bör aktiveras som hamnanläggningar.  

 

Av avsättningen återstår per 2021-11-30 till 25,1 mkr. 

 

Under 2021 har kommunen tagit upp en återföring av avsättningen som en 

jämförelsestörande post (intäkt) i resultatprognoser för helåret 2021. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att återföra resterande medel av avsättning till resultaträkningen för 2021 

Ärendebeskrivning 

När får en avsättning göras? 

Enligt rådet för kommunal redovisning R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser 

gäller följande:  

 En avsättning ska redovisas i balansräkningen om en kommun har en befintlig 

legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade händelser.  

 Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen; och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

 En avsättning ska tas i anspråk endast för de utgifter som avsättningen 

ursprungligen var avsedd för.  

 

När det gäller avsättningen som avser Exxon så gjordes en avsiktsförklaring mellan 

Exxon och Uddevalla kommun 2019 där parterna är överens om att vissa åtgärder 

behöver göras och om det är Exxon eller Uddevalla kommun ska stå för kostnaden. 

Exxon kommer bli kvar på platsen i ytterligare 20 år så skredsäkringen som behöver 

göras är av permanent karaktär och ska då aktiveras som en investering. Så den delen av 

avsättningen försvinner, eftersom man inte får göra avsättningar för framtida 

verksamhetskostnader. Det som är avsatt för rivning mm tas också bort eftersom det är 

en kostnad som härrör till anläggningstillgången.  

 

Området Bäve, rivning av magasinet är en kostnad som inte kan tas ifrån 

hamnavsättningen eftersom den posten inte var med i den ursprungliga avsättningen.   

 

Kommunen har inte några kända skadeståndsanspråk från företagen som nyttjar marken 

utan det som har skett är att Exxon fått en sänkt arrendeavgift. I övrigt så har vissa 

anpassningar skett för att företagen fortsatt ska kunna bedriva verksamhet på området.  

Hamnverksamheten borde betraktas som en del av den kommunala kompetensen och då 

är kommande utgifter att betrakta som kommunens egna verksamhet och för sådan kan 

aldrig en avsättning göras. Bedömningen här är att det är iordningsställande av mark 

som utgör en reinvestering och bör aktiveras som hamnanläggningar.  
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Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 

Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-25 Dnr KS 2021/00336 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Rapportering av kommunstyrelsens 

informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete utifrån dataskyddsförordningen.  

  

I rapport daterad 2021-11-25 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 

rapportering. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Dataskyddsombudets rapport, 2021-11-25 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sebastian Johansson 

Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Dataskyddshandläggaren 

Dataskyddsombudet 
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till kommunstyrelsen  

1. Kommunövergripande 

2. Kommunstyrelsen  

3. Övrigt 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 36 st sedan tjänsten startade 210122 

 22 st sedan avrapportering juni 

o Rapporterat KS 

 KS 2 

o Fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken när vi ser på totalen 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 8 st sedan tjänsten startade i Open E 210222 

 3 st sedan förra avrapportering juni 
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 Rådgivning axplock 

o Kakor och statistikverktyg kommunens websidor 

o Samordning av IT-system flera system samma funktion 

o Videomaterial med anledning av eventuellt brott 

o Adressregister Ciceron 

o Gränsdragning klassning informationsmängders skyddsvärde  

o Tillståndsnivåer (Level of Assurance LoA) 

o Lagringsytor 

o Samtycke barn gällande ungdomsfullmäktige 

o Vårdnadshavare ser varandra i IT system Speedadmin 

o Fritextsökning i IT system Interbook 

 

 Anmälan personuppgiftsincident från medborgare om att Uddevalla kommun hanterat 

dennes personuppgifter på felaktigt sätt 

o Utredning gav att Uddevalla kommun inte agerat felaktigt 

 

 Dialog med förvaltningarnas dataskyddshandläggare gällande vem som ansvarar för 

sökning i kommunövergripande system vid begäran registerutdrag och hur det ska 

hanteras om man anträffar personuppgifter på den sökande. De system som det var 

dialog kring 

o Ciceron 

o Open E 

 

 Förslag till tjänstebeskrivning Dataskyddsombud 
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 Arbete med Open E och eventuella åtgärder för att säkerställa möjligheten för att 

kunna söka personuppgifter och hur rutin ska se ut kring detta 

o Arbete pågår 

 Möten där vi arbetat med nya funktioner VisAlfa 

o GDPR 

o Informationssäkerhet 

 

 Dialog med Samordningsförbundet Väst om Uddevalla kommuns Dataskyddsombud 

kan vara Dataskyddsombud även för Samordningsförbundet Väst 

o Björn har gett klartecken 

 Formalia återstår 

 

 Kontroll av OCR skanning per automatik på våra skrivare 

o Skrivare innan byte: Fick till svar att det var aktiverat 

o Skrivare efter byte: Fått svar att man måste aktivera på varje skrivare, IT kan 

inte skjuta ut denna funktion 

 Guide framtagen med anledning av detta 

 Följa upp att förvaltningarna går ut med denna information och tillser 

att OCR skanning aktiveras 

 

 Kontroll gällande OCR konvertering i Acrobat Reader 

o Pågående 

 

 SKA statistik och hantering av personuppgifter 
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 Dialog med kommuner gällande personuppgifter i social media 

o Sundsvall 

o Östersund 

 

 Personuppgiftsbiträdesavtal 

o Dataskyddshandläggare kommer oftast in för sent i processen möte 

upphandling bokat december 

 

 Informationssäkerhetsmånad oktober 

 

 Information Göteborgs kommun om konsekvensbedömning samt reglerna i Uddevalla 

 

Kommunstyrelsen arbete med GDPR 

 Arbete med dokumenthanteringsplan, ifyllande av förekomst av personuppgifter samt 

informationsklassning av olika processer i planen utifrån informationens värde och 

känslighet. 

 Svarat på frågor från olika delar av förvaltningen 

 Översyn registerförteckning 

 Städdag bokad för en avdelning i december 

 Översyn av rutinen för personuppgiftsbiträdesavtal i samband med upphandlingar. 

 Arbete med Open E. Dels säkerställa möjligheten för att kunna söka personuppgifter. 

Dels förtydliga övriga nämnders ansvar för egna e-tjänster.  

 Förtydliga övriga nämnders ansvar för egna diarium i Ciceron, samt rutin för hur detta 

ska hanteras.  



 

 

 

 

 

 

Rapport Kommunstyrelsen 

 

5 (6) 

2021-11-18 Dnr: KS 2021/00336  

 

 

      

     

    

  

 Dialog kring hantering av personuppgifter och publicering av dessa på hemsidan för 

ledamöter i ungdomsfullmäktige.  

 

Övrigt 

 

Delar av Integritetsskyddsmyndighetens årliga tillsyn enligt 

deras tillsynsplan för 2021–2022 

Det finns flera punkter i denna plan än de som presenteras här, huvuddelen av den tillsyn som 

IMY kommer att utföra är klagomålsanpassad. 

De punkter jag redogör för tillhör IMY:s årliga planerade tillsyn, jag rekommenderar att 

nämnden utifrån dessa områden ser över sina eventuella behandlingar och att det som krävs 

enligt dessa regelverk är uppfyllt. 

 

Dataskyddsförordningen 

 Myndigheters användning av samtycke som rättslig grund 

o Har nämnden ordning på de behandlingar som bygger på samtycke och vart 

dessa samtycken förvaras 

 Granskning av myndigheters tillämpning av artikel 35 (konsekvensbedömning) i 

dataskyddsförordningen och artikel 36 (förhandssamråd) 

o Tar nämnden hänsyn till dessa artiklar vid nya eller förändrade 

personuppgiftsbehandlingar. I första hand konsekvensbedömning enligt artikel 

35, medvetenhet om förhandssamråd enligt artikel 36 
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Kamerabevakningslagen 

Lyfter frågan som Dataskyddsombud med anledning av att det kan förekomma 

personuppgiftsbehandlingar vid kamerabevakning. 

 

 Granskning av arbetsgivares kamerabevakning 

 

 Granskning av kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde 

1. Har nämnden ordning på sin kamerabevakning 

2. Har de bedömningar som krävs enligt dataskyddsförordningen och 

kamerabevakningslagen gjorts, är det dokumenterat 

3. Där tillstånd krävs är detta sökt 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-17 Dnr KS 2021/00586 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för 

Kommunakademin Väst, fråga för ställningstagande 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med fråga om hur medlemskommunerna 

ställer sig till förbundets samverkansavtal med Högskolan Väst om Kommunakademin 

Väst (KAV). Svar ska lämnas senast 2021-12-31. 

 

Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 

verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan 

Väst samt samhället i stort. 

 

En arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och direktionsledamöter har under 

hösten 2021 haft i uppdrag att ta fram förslag till långsiktig finansiering och på 

utvecklad organisation för KAV. Detta har resulterat i ett förslag om att tre tematiska 

beredningsgrupper bildas inom områdena Vård- och omsorg, Lärande och Hållbart 

samhälle.  

 

Arbetsgruppen bedömer också att om samverkansavtalet ska fortsätta innebär det en 

medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. (För Uddevallas del 

skulle detta innebära c.a 150 tkr per år.) Förändringen av basfinansieringen innebär att 

kommunernas åtagande administreras via medlemsavgiften. Detta kräver samtliga 

medlemskommuners godkännande.  

 

Kommunstyrelsen behandlade i september 2020 en remiss om framtida finansiering av 

KAV och uttalade då att Uddevalla kommun avsåg att avstå från fortsatt medverkan i 

Kommunakademin Väst (KAV) om det innebär kostnader utöver den ordinarie 

medlemsavgiften. Istället förordades fortsatt samverkan inom ramen för respektive 

organisations uppdrag.  

 

Kommunledningskontoret har efterhört berörda förvaltningsledningars syn på ett 

fortsatt deltagande i KAV och dess föreslagna nya organisation. Svaren visar att 

intresset för fortsatt samverkan i denna form genomgående är låg. 

Kommunledningskontoret är av samma uppfattning och föreslår att kommunstyrelsens 

bedömning från 2020 ska kvarstå. Kommunledningskontoret är dock fortsatt positiv till 

samarbeten med Högskolan Väst, men då inom ramen för ordinarie verksamheter. 

Kommunledningskontoret avser också att aktivt fortsätta att delta i utvecklingen av 

Fyrbodals arbete med kompetensförsörjningsfrågor. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-17. 

Förbundsdirektionen Fyrbodal, arbetsutskott, protokoll 2021-10-07 § 82. 

Sammanställning av samproduktion, Kommunakademin Väst. 

Ny organisation och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst. 

Fråga för ställningstagande, långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för 

Kommunakademin Väst.  

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 277. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förorda att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det sker senast den 31 mars 

2022 och att avtalet upphör att gälla 31 december 2022.  

 

 

 

 

Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 



 Uddevalla 2021-10-15 

 Sid 1 (4) 

Medlemskommuner i Fyrbodals kommunalförbund 

Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny 
utvecklad organisation för Kommunakademin Väst 

Bakgrund 

Arbetsutskottet beslutade den 2020-10-08 § 94, att utse en arbetsgrupp bestående av 

kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i syfte att 

finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen har berett 

uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har överlämnat förslag på 

dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för 

samverkansytan till den politiska styrgruppen.  

Nuläge 

På arbetsutskottets möte den 2021-10-07 § 82 gjordes bedömningen - baserat på den 

politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag framtaget som gör att 

respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett ställningstagande om huruvida 

man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om man förordar att 

samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör 

att gälla 31 december 2022. 

Baserat på kommunernas ställningstagande kommer arbetsutskottet den 20 januari 2022 

ta fram ett förslag till beslut till direktionsmötet den 3 februari 2022.  

 

Fråga för ställningstagande 

1) Kommunen förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en 

medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta innebär 

en förändring av basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i 

att finansiera Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften. Detta 

ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande. 

 

2) Kommunen förordar att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det sker 

senast den 31 mars 2022 och att avtalet upphör att gälla 31 december 2022 
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Tidplan för beslutsprocessen 

Kommunernas ställningstagande ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast 

den 31 december 2021.  

 

Uddevalla 2021-10-15 

 

Jeanette Lämmel 

Förbundsdirektör 
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Ärende- och processbeskrivning 

Datum Aktivitet 

2020-10-08 Beslut om att utse en arbetsgrupp av 

kommundirektörer, utse en politisk styrgrupp 

för beredning av finansieringsuppdraget 

2020-10-29 Beslut i direktionen, ledamöter till den politiska 

styrgruppen. Förankring av ärendet. 

2020-11-13 Möte för Kommundirektörsnätverket, utse 

arbetsgrupp 

2021-01-15 Möte för Kommundirektörsnätverket, 

presentation av förslag till den politiska 

styrgruppen 

2021-02-04 Arbetsgruppen presenterar förslaget till 

styrgruppen, verksamhetsledaren för KAV 

medverkade 

2021-02-11 Direktionsmöte, delrapport lämnades av 

styrgruppen om fortsatt beredning 

2021-02-26 Information om nuläget vid nätverksmötet för 

kommundirektörerna 

2021-03-18 Politiska styrgruppen möts, förslag till ett 

temporärt finansieringsbeslut för 2022 

2021-03-25 Direktionsbeslut att rekommendera 

kommunerna besluta om temporär utdebitering 

enligt fördelningsnyckel per invånare för 2022 

2021-06-04 Politiskt styrgruppsmöte, genomgång av 

sammanställning av samproduktion 

2021-06-28 Politiska styrgruppen har dialogmöte med 

representanter för ledningen inom Högskolan 

Väst 

2021-09-16 Politiska styrgruppen har uppföljande möte 

med representanter från HV. Genomgång av 

material. Uppdrag till FD från styrgruppen om 

utskick till kommunerna. 

*) 
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*) Mellan mötena i den kronologiska sammanställningen har kommundirektörsnätverket 

hållits informerade. Vidare har ett flertal arbetsmöten ägt rum för framtagande av 

underlag där KAV:s verksamhetsledare, presidiet, ledningsråd och styrgrupp haft 

återkommande möten för utveckling av innehåll och organisation. Detta har skett i 

samverkan mellan avtalstecknande parter. 

 

Bilagor: 

 Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och 

Högskolan Väst 2018–2021 

 Underlag – ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst 

 

 



 

Ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst 

Bakgrund 

Kommunakademin Väst är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst som i 

ömsesidighet genom samverkan och samproduktion skall bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 

verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.  

Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med ledningsrådet. 

Under vintern 2020 genomfördes en utvärdering av Kommunakademins verksamhet och organisering i 

styrgruppen, och under hösten 2020 påbörjades ett arbete i kommunerna avseende Kommunakademin Västs 

uppdrag och finansiering. Detta arbete presenterades för Kommunakademin Västs styrgrupp i februari 2021. 

Kommunerna föreslår att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas, då det upplevs att det har blivit för brett 

och därmed otydligt. Förslaget från kommunerna är att sätta fokus på den direkta nyttan för de samverkande 

parterna, det vill säga kommunerna i Fyrbodal som organisationer och Högskolan Väst med sin profil 

arbetsintegrerat lärande.  

Vidare konstaterar man att en förutsättning för att den förväntade nyttan skall nås är att ett engagemang skapas i 

kommunerna och man föreslår därför en ny organisering av Kommunakademin Väst som är tydligare kopplat till 

det föreslagna förtydligade uppdraget för Kommunakademin Väst. Förslaget är att tre tematiska 

beredningsgrupper inom områdena Vård och omsorg, Lärande och Hållbart samhälle tillsätts. 

Beredningsgrupperna föreslås ledas av verksamhetsledare och bestå av sex personer vardera, lika många från 

kommunerna och Högskolan Väst. De kommunala representanterna föreslås väljas av, och återrapportera till, 

Fyrbodals chefsnätverk.  

 

Nyttan med samverkan 

Idag möter vi ett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om stora 

samhällsutmaningar men också om mindre utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att möta dessa 

utmaningar behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en samverkansarena. En 

samverkansarena kan definieras som 

en strukturerad och återkommande form av möten där akademin och externa aktörer träffas. De 

medverkande samlas kring ett gemensamt intresse för en särskild fråga eller ämnesområde, ofta med olika 

synvinklar. Grundtanken med en samverkansarena är att den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på 

ett stabilt och långsiktigt sätt. Den ger utrymme och förutsättningar för att utveckla gemensamma 

samarbetsprojekt, andra tidsbegränsade initiativ och långsiktiga relationer. Den erbjuder synlighet och 

kontaktytor för deltagarna och en tydlig ingång till akademin för externa aktörer. En samverkansarena kan 

lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom ett lärosäte och samtidigt möta samhällets behov och 

utmaningar. Den bidrar till nya impulser och perspektiv, till förnyelse av eller ökad samhällsrelevans av 

forskning. Arenan öppnar för kunskapsöverföring och gemensam problemlösning. Det bidrar till att göra 

samhällsutmaningar till vetenskapligt intressanta frågeställningar.1 

För Kommunakademin Väst är ömsesidighet och den gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma 

plats där vi tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så unik. Vi arbetar utifrån 

gemensamma problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet 

utvecklas alla parter och blir bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och 

högskolans forsknings- och utbildningsmiljö.   

Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar, i underlaget som kommunerna har tagit fram 

beskrivs kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de kommande åren. Men också 

framtidens välfärd kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en utmaning som är 

                                                           
1 https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkansarena 



gemensam för alla kommunerna. Utöver detta tillkommer sannolikt utmaningar som är gemensamma för några av 

kommunerna, och utmaningar som enstaka kommuner brottas med.  

Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och 

gör den tillgänglig för fler. Idén om att man tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, 

kompetens och lärande och att det är i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst 

skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar är 

vägledande för Högskolan Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande, 

kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och omvärlden.  

Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal och 

Högskolan Väst, tillsammans kan parterna hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka forskning och 

utveckling i regionen. Detta konstateras också i kommunernas underlag där man beskriver att det finns tydliga 

kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som 

är Högskolan Västs profil.  

 

Kommunakademin Västs syfte  

Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som 

bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan kännetecknas av 

ömsesidighet, tillit och samproduktion och sker med utgångspunkt i vetskapen om att samverkan är nödvändig för 

att vi gemensamt ska kunna ta oss an framtida samhällsutmaningar.  

När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål och vision enligt nedan: 

 Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal 

 Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner 

 Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna 

 Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst 

 Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta 

 Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande 

 Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter 

 Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och 

framtida samhällsutmaningar 

I det underlag som kommunerna har tagit fram föreslår man att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas där 

fokus bör vara att initiera samverkan som leder till verksamhetsutveckling i kommunerna och därmed ges 

Högskolan Väst tillgång till en större arena för utbildning och forskning. Kommunakademin Väst utgör enligt 

förslaget länken mellan de kommunala organisationerna och högskolan, vilket ökar möjligheten för samverkan att 

stärkas med alla kommuner. Författarna till underlaget från kommunerna gör bedömningen ”att en väl utvecklad 

samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst ur flera aspekter och på många plan bidrar till att 

stärka attraktionskraften hos båda parterna. För kommunerna handlar det inte minst om att öka möjligheterna att 

möta de identifierade utmaningarna avseende kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling inom 

välfärdssektorn.”2 

Kommunakademin Västs övergripande syftet och mål stämmer väl överens med det kommunerna kommer fram 

till i sitt underlag, de stämmer också väl överens med det som framkommit under diskussionerna i styrgrupp och 

ledningsråd. De övergripande målen föreslås därför ligga fast så länge inte parternas behov förändras.  

 

Nuvarande organisering 

Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med ledningsrådet. 

I styrgruppen ingår Högskolan Västs prorektor samt ytterligare tre företrädare från högskolans ledning och fyra 

företrädare för ledningen i kommunerna/kommunalförbundet. Verksamhetsledaren företräder verksamheten i 

styrgruppen.  

                                                           
2 Uppdrag och finansiering för Kommunakademin Väst – redovisning från arbetsgruppen 



I ledningsrådet har varje kommun respektive varje enhet från Högskolan Väst en medlem, denne medlem utses 

av kommunchef/kommundirektör/prefekt/chef eller motsvarande. Medlemmarna i ledningsrådet har mandat att 

företräda hela den egna organisationen och utgör en länk mellan den egna organisationen, den egna 

ledningsgruppen och Kommunakademin Västs styrgrupp. Ansvarsfördelningen mellan styrgrupp, 

verksamhetsledare och ledningsråd beskrivs i arbetsordningen för Kommunakademin Väst.  

Ledningsrådet har haft svårt att finna sina arbetsformer. Rollen för medlemmarna i ledningsrådet har varit oklar 

och under en lång period bestod ledningsrådets möten primärt av rapportering som skulle bäras tillbaka till den 

egna organisationen. Från hösten 2020 har mer fokus lagts på diskussion och workshops i ledningsrådet, detta 

med ambitionen att uppdraget skulle bli tydligare och verksamheten mer förankrad i av ledningsrådet identifierade 

behov. Det finns trots detta fortsatt en otydlighet som till viss mån förhindrar handlingskraftighet och effektivitet i 

verksamheten. Pandemin har också påverkat verksamheten på ett negativt sätt, både genom att man har varit 

upptagen med att hantera pandemins effekter i den egna verksamheten och genom att man inte har kunnat ses 

fysiskt under långa perioder.  

 

Förslag till ny organisering  

Precis som man kommer fram till i underlaget från kommunerna så finns det ett behov av en effektivare 

organisering av Kommunakademin Väst. Det är svårt att bedriva verksamheten effektivt i en så stor gruppering 

som ledningsrådet utgör. Även om ledningsrådet har möjlighet att utifrån identifierade behov tillsätta 

uppgiftsorienterade arbetsgrupper så har det visat sig svårt att både identifiera behoven gemensamt och i att 

föreslå lämpliga personer till arbetsgrupper.  

Det förslag som presenteras här är att Kommunakademin Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en 

verksamhetsledare. Verksamhetsledare leder i sin tur arbetet i tre temagrupper inom områdena Vård och omsorg, 

Lärande och utbildning samt Samhällsplanering och samhällsbyggnad. Hållbarhet/hållbart samhälle, 

ledning/styrning och digitalisering har relevans i alla tre temaområden och är därför övergripande för alla 

områden. Bedömningen är att denna form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då 

grupperna kan besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena. Temagrupperna föreslås 

ges möjligheten att adjungera studenter till gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper.   

Då temagrupperna kommer att bestå av färre personer finns ett behov av en länk till alla kommuner och 

avdelningar på högskolan, både för att säkerställa förankring, delaktighet och spridning av aktiviteter. Detta behov 

föreslås mötas delvis genom att Kommunakademin Väst årligen arrangerar ett forum där temagrupperna kan 

presentera pågående arbete och där man också kan fånga upp behov som finns hos de samverkande parterna.  

 

Process 

I den föreslagna nya organiseringen av Kommunakademin Väst kommer det inte längre att finnas ett forum där 

alla samverkande parter är representerade vilket innebär att vikten av kommunikation via webbsida och 

nyhetsbrev blir allt större. För att säkerställa att alla samverkande parter känner delaktighet och nytta av 



Kommunakademin Väst är behovsinventering och förankring hos samtliga parter viktig. Behovsinventeringen 

föreslås genomföras genom att verksamhetsledare besöker parterna, genom omvärldsbevakning och på det 

årliga forumet. Tillsätts temagrupperna med personer som har kunskap och engagemang inom de olika 

områdena har även de en god bild av behoven.  

När behovsinventeringen är klar sammanställs och analyseras den av verksamhetsledare, en prioritering görs och 

förslag på verksamhetsplan tas fram. Verksamhetsplanen skickas därefter på remiss till kommunernas och 

Högskolan Västs ledningsgrupper. När verksamhetsplanen är fastställd av styrgruppen tar temagrupperna fram 

aktivitetsplaner, genomför aktiviteter och utvärderar dem.  

Nedan ses en skiss av hur en sådan process skulle kunna se ut.  

 

 

Planering för hösten 2021 

Under hösten 2021 kommer verksamhetsledare att genomföra besök hos de samverkande parterna, både för att 

genomföra en avtalsuppföljning och för att genomföra en behovsinventering. Denna typ av besök föreslås därefter 

vara återkommande varje höst som ett led i verksamhetsplaneringen för kommande år. Utifrån de behov som 

framkommer under verksamhetsledarens besök hos de samverkande parterna ett förslag till verksamhetsplan och 

budget för 2022 fram, förslaget går därefter på remiss till parternas ledningsgrupper. Verksamhetsplan och 

budget antas därefter av styrgruppen i december 2021.  

Senast i december 2021 bör temagrupperna tillsättas för att de skall kunna påbörja sitt arbete under januari 2022.  

 

Årshjul för Kommunakademin Väst 

Under januari tar temagrupperna, utifrån verksamhetsplanen, fram aktivitetsplaner som i februari går till 

styrgruppen för kännedom och input. I februari fastställs även verksamhetsberättelsen för föregående år. Under 

mars påbörjas planeringen av det årliga forumet och i april skickas en inbjudan ut. På styrgruppsmötet i juni 

presenteras en delårsrapport över verksamheten. I september genomförs det årliga forumet och processen med 

avtalsuppföljning och behovsinventering påbörjas. I oktober avslutas arbetet med avtalsuppföljning och 

behovsinventering och utifrån inventeringen tas ett förslag till verksamhetsplan och budget för fram för att sedan 

antas av styrgruppen i december.  



 

 



 

 

Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 2018–2021 

Idag möter vi ett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om stora samhällsutmaningar men också om mindre 

utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att möta dessa utmaningar behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en 

samverkansarena.  

Kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst har organiserat sin samverkan i Kommunakademin Väst. För vår samverkansarena är ömsesidighet och den 

gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma plats där vi tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så unik. Vi 

arbetar utifrån gemensamma problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet utvecklas alla parter och blir 

bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och högskolans forsknings- och utbildningsmiljö.   

Några exempel på den ömsesidiga nyttan för parterna som samverkar inom Kommunakademin Väst kan vara: 

 När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering leder det till att högskolan kan planera så att resurser och kompetenser som behövs för att 
möta behoven finns på plats och vi kan göra gemensamma insatser för att påverka regeringen om att det behövs fler utbildningsplatser i regionen 

 Nyttan blir större och långsiktigheten bättre om kommunerna gör behovsinventeringen i samverkan med högskolan än om var och en gör det på 
egen hand 

 En samverkanstruktur medför ett långsiktigt tryggande och bättre matchande av kompetensförsörjningsbehovet i delregionen 

 När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering innebär att vi gemensamt får syn på behoven av kompetensutveckling och tillsammans kan 

arbeta för att ta fram rätt kompetensutvecklande insatser exempel på det ser ni i beskrivningen av arbetet med kursen Bygglovets svåra frågor lite 

längre fram i texten 

 

I dokumentet finner ni en sammanfattning av de aktiviteter som Kommunakademin Väst har genomfört under åren, värdet av de aktiviteterna är svårt att 

mäta men kännetecknande för många av aktiviteterna är att de inte avslutas efter en insats utan att de återkommer på nytt och genererar fortsatt värde 

och positiva effekter för både kommunerna och Högskolan Väst. Det finns till exempel idag arbetsintegrerade lärarutbildningar på flera lärarprogram, 



biblioteksnätverket har återkommande träffar där de lär av varandra och utvecklas tillsammans och ledarskapsutbildningen är återkommande och 

genomförs på Campus Väst Lysekil.    

När Kommunakademin Väst bildades var ett av de centrala målen att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning i kommunerna i Fyrbodal. Inom 

Kommunakademin Väst bildade man då en arbetsgrupp bestående av personer från både kommuner och Högskolan Väst som tillsammans arbetade fram en 

ansökan om projektmedel till Västra Götalandsregionen. Ansökan beviljades 6,9 miljoner för ett treårigt projekt som avslutas 2023. Genom att ansökan 

arbetades fram tillsammans säkerställde man att projektets fokus gynnade både kommunerna och Högskolan Väst. Projektet genomför just nu aktiviteter 

som syftar till att öka övergången till eftergymnasial utbildning och utifrån dessa aktiviteter kommer material att tas fram som innebär att kommunerna kan 

arbeta vidare även efter att projektet är avslutat.  

Ett annat projekt som också tydligt visar styrkan när vi arbetar tillsammans är projektet Bygglovets svåra frågor. Projektets syfte var att utveckla och 

genomföra en kurs om mer komplexa frågor kring bygglov. Det råder stor brist på arbetskraft inom samhällsplanering i regionen och utgångspunkten var att 

både Högskolan Väst och de deltagande kommunerna skulle förstärka sin juridiska kunskap om hur bygglov hanteras. Kursen togs fram i samarbete med 

Sotenäs kommun och förslaget skickades därefter ut till fler kommuner där möjlighet fanns att komma med input och synpunkter. Kursen genomfördes i 

seminarieform och deltagarna träffades både på Högskolan Väst och ute i kommuner. När kursdeltagarna utvärderade kursen var man väldigt nöjd med att 

det fanns utrymme att påverka innehållet i kursen. Man uppskattade också kontakten man fick med kollegor från andra kommuner för att de efter kursen 

har kunnat ställa frågor till varandra och hjälpas åt. Kursen kommer att genomföras på nytt så fort det är möjligt att träffas fysiskt igen. Under kursens gång 

fick man ställa om till digitala träffar och det visade sig att det ömsesidiga utbytet blev något mindre vid de digitala träffarna och man har därför bestämt sig 

för att avvakta med ny kursstart.  

Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar. Man beskriver kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de 

kommande åren. Men också framtidens välfärd kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en utmaning som är gemensam för 

alla kommunerna.  

Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. Idén om att man 

tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, kompetens och lärande och att det är i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande 

samhälle som det bäst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar är vägledande för 

Högskolan Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande, kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och 

omvärlden.  

Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst, tillsammans kan parterna 

hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka forskning och utveckling i regionen. Detta konstateras också av kommunerna som beskriver att det 

finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som är Högskolan Västs profil.  



Att samverkan är en nödvändighet för att lösa de utmaningar som samhället möter syns också i det stora antal samverkansarenor som finns, bland annat 

samverkar Västerås och Eskilstuna tillsammans med Mälardalens Högskola, Region Sörmland och Region Västmanland inom ramen för en arena som de 

kallar Samhällskontraktet. I Stockholm samverkar Stockholms Stad och Region Stockholm med Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och 

Södertörns Högskola inom ramen för Open Lab Stockholm. I Skaraborg har man genomfört en förstudie där man har tittat på möjligheten att starta en 

samverkansarena likt Kommunakademin Väst mellan Skaraborgs kommunalförbund/kommunerna i Skaraborg och Högskolan i Skövde. Kommunakademin 

Väst är unik i att det är så många samverkande parter och många tittar på Kommunakademin Väst för inspiration i sitt eget samverkansarbete. 

 

Syfte och mål 

Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner 

och Högskolan Väst samt samhället i stort. Arbetet kännetecknas av att det är behovsdrivet och samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit och 

samproduktion på lika villkor.  

När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål enligt nedan: 

 Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal 

 Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner 

 Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna 

 Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst 

 Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta 

 Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande 

 Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter 

 Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar 

Målen sattes med utgångspunkt i de behov som framkom under arbetet med förstudien innan uppstarten av Kommunakademin Väst, dessa mål är 

fortfarande de som styr verksamheten.  

 



 

 

2018  

Verksamhetsledare träffade under våren 2018 parternas olika ledningsgrupper och sammanställde därefter en analys av de identifierade behoven vilken 

sedan låg till grund för verksamheten under hösten 2018, samt för verksamhetsplaneringen 2019.  

Aktivitet Antal deltagare Antaldeltagande kommuner Antal högskolepoäng Notering 

Flexibel utbildning: koncept 
för akademisk 
inspirationskurs 

- - - Kursen genomfördes inte på 
grund av för långt intresse 

Flexibel utbildning: 
etablerandet av nod för 
nätbaserat 
maskiningenjörsprogram 

- Lysekil - - 

Utifrån behov identifierade 
inom Kommunakademin 
Väst tog Högskolan Väst 
fram en arbetsintegrerad 
lärarutbildning 

- - - - 

Kartläggning av 
kompetensbehov inom 
lantmäteriteknik 

- - - - 

Framtagande av 
uppdragsutbildning i 
ledarskap för chefer 

- Orust, Lysekil, Sotenäs, 
Strömstad, Munkedal, 
Färgelanda och Bengtsfors 

- Kursen genomfördes första 
gången 2019 

Framtagande av förslag till 
utbildningsinnehåll och 
utkast till forskningsplan för 
verksamhetsnära 
kompetensutveckling av 
undersköterskor 

- - - Kostnaden för att köpa 
utbildningen bedömdes för 
hög, arbete för att hitta en 
annan ekonomisk lösning 
togs vidare i en arbetsgrupp 



Biblioteksnätverk för 
undervisande bibliotekarier 

- - - Två träffa under året, 
nätverket har därefter 
fortsatt att träffas ett antal 
gånger årligen 

 

 

2019 

Under 2018 fattades beslut om inrättande av ett ledningsråd som tillsammans med verksamhetsledare ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs, 

ledningsrådet hade sitt första möte i januari 2019. Ledningsrådet består av en representant från vardera kommunen samt enhet på högskolan. 

Ledningsrådet hade under 2019 åtta möten.  

Aktivitet Antal deltagare Antal deltagande kommuner Antal högskolepoäng Notering 

Konferens: ”Digitaliseringen i 
skolan – möjligheter och 
utmaningar” 

79 anmälda deltagare - - Genomfördes i 
samverkan med 
Högskolan Väst 

Konferens: ”Digitalisering i 
praktiken inom vård och 
omsorg” 

108 deltagare - - Genomfördes i 
samverkan med 
Hälsoakademin Väst 

Seminarium: Sköra äldre 
 

- - - Genomfördes 
tillsammans med 
Hälsoakademin Väst 

Uppdragsutbildning ledarskap 
för chefer: Ledarskap och 
projektledning 

16 Genomfördes på Campus 
Lysekil 

7,5 Kursen har därefter 
genomförts 2020 med 17 
deltagare och kommer 
att genomföras 2021 
också med 17 deltagare, 
förhoppningen är att den 
under hösten skall kunna 
genomföras på Campus 
Lysekil) 



Uppdragsutbildning: Juridik 
för socialt arbete, 
handläggning och 
dokumentation 

19 - 15 Tre personer hoppade 
tidigt av kursen. 16 
personer fullföljde 
kursen.  

Projektansökan till VGR: Ökad 
högskoleövergång i Fyrbodal 

- Ansökan togs fram i en 
arbetsgrupp bestående av 
personer från Lysekil, Dals-
Ed, Strömstad och flera av 
Högskolan Västs avdelningar 
och institutioner 

- Projektet beviljades 6,9 
miljoner kronor av VGR 
och startade 2020 

Projektutlysning, sex projekt 
beviljades medel 

   Projekten genomfördes 
primärt under och 
redovisades 2020 

Projektansökan till VGR: 
Lokalt tekniskt basår 

 Kommuner som valt att ingå 
i projektet om det hade 
beviljats medel: Bengtsfors, 
Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Sotenäs, 
Uddevalla och Tanum 

 Ansökan beviljades ej 
medel 

Framtagande av 
kommunikationsstrategi och 
plan 

-  - Arbetet genomfördes i en 
arbetsgrupp med 
representanter från både 
Högskolan Väst, 
Fyrbodals 
kommunalförbund samt 
kommunerna 

Frukostseminarier för 
näringslivet 

- Tanum och Trollhättan - Seminariet i Tanum 
genomfördes men 
seminariet i Trollhättan 
ställdes in på grund av för 
få anmälda 

Nätbaserat 
maskiningenjörsprogram 

- Lysekil - På grund av brist på 
sökande från Lysekils 



kommun kunde ingen 
nod startas i Lysekil 

 

 

 

2020 

Kommunakademin Väst saknade verksamhetsledare under perioden januari till maj 2020, detta och pandemin har påverkat aktiviteten inom arenan. I 

gengäld har mycket fokus legat på att utveckla arenans arbetssätt för ett ökat fokus på ömsesidighet och samproduktion. Ett ytterligare fokus har varit att ta 

fram indikatorer för att kunna mäta effekt och utfall av arenans arbete.  

Ledningsrådet hade under 2020 sex möten.  

Aktivitet Antal deltagare Antal deltagande kommuner Antal högskolepoäng Notering 

Projekt: 
Kompetensutveckling för 
kunskapsförsörjning inom 
skola och utbildning 

Enskilda intervjuer med 30 
rektorer, 
fokusgruppsintervjuer med 
4 kuratorer, 
fokusgruppsintervjuer med 
18 lärare, 
fokusgruppsintervjuer med 
12 stödpersoner 

Uddevalla och Sotenäs -  

Projekt: Inter-professionellt 
lärande (Kliniskt 
Lärandecentrum på 
Högskolan Väst) 

90 ssk studenter och 69 usk 
elever 

Trollhättan och Vänersborg 
Elever från  

- Inter-professionellt lärande i 
denna form kommer man 
att fortsätta med på Kliniskt 
Lärandecentrum 

Projekt: Samverkansprojekt 
för utveckling av AIL inom 
små och medelstora företag 
(SME) 

- Deltagande organisationer: 
Trollhättans Stad, Högskolan 
Väst, City Trollhättan, ALMI, 
E-handelsföreningen, 
Studentkåren Högskolan 
Väst och Miljöbron  

-  



 

Projekt: Bygglovets svåra 
frågor 

15 startade 
11 avslutade  

Orust, Vänersborg, Tanum, 
Dalsed, Färgelanda, Sotenäs, 
Munkedal 

3 Denna kurs kommer att 
genomföras igen så snart 
det är möjligt att träffas 
fysiskt igen 

Projekt: Utökad etablering 
av arena för 
erfarenhetsutbyte och 
samproduktion gällande 
utbildning och digitalisering 

35–40 per aktivitet (fyra 
nätverksträffar samt 
deltagande på Framtidens 
lärande 2019) 
 

Befintligt nätverk består av 
Munkedal, Lysekil, Tanum, 
Strömstad, Orust, 
Färgelanda, Sotenäs och 
Dals-Ed. Sex nya kommuner, 
Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Bengtsfors, Åmål 
och Mellerud, deltog i 
projektets aktiviteter 

- Nätverket fortsätter att 
genomföra aktiviteter 

Projekt: Öka den generella 
utbildningsnivån i Dalsland 

- Dals-Ed - Projektet genomfördes ej på 
grund av att den tilltänkta 
projektledaren skulle avsluta 
sin anställning samt på 
grund av att utföraren av 
projektet, eDIT, behövde 
prioritera annat arbete 
under året 

Slutkonferens projekt 20 - - Konferensen genomfördes 
digitalt på grund av 
pandemin 

Konferens: ”Digitaliseringen 
i skolan – möjligheter och 
utmaningar” 

70 anmälda deltagare - - Genomfördes i samverkan 
med Högskolan Väst 

Konferens: ”Digitalisering i 
praktiken inom vård och 
omsorg” 

- - - Konferensen ställdes in på 
grund av pandemin 
Konferensen skulle 
genomförts i samverkan 
med Hälsoakademin Väst 



Ansökan till KK-stiftelsen 
tillsammans med 
Hälsoakademin om medel 
till ett projekt för insatser 
för att motverka psykisk 
ohälsa i pandemins spår 

- Ett par-tre kommuner har 
visat intresse att delta om 
projektet beviljades medel 

- Medel beviljades inte, 
ansökan har omarbetats och 
skickats in på nytt i en ny 
utlysning 

Framtagande av logotype - - - En ny logotype för 
Kommunakademin Väst togs 
under vintern/våren 2020 
fram 

Nyhetsartiklar om aktiviteter 
inom Kommunakademin 
Väst 

10 artiklar publicerades 
under året, det totala 
antalet visningar var 5556 

- - - 

Projekt: Ökad 
högskoleövergång 

- - - Projektet påbörjades under 
våren, initialt med en 
tonvikt på kartläggning och 
inläsning. Två planerade 
aktiviteter under hösten 
ställdes in på grund av 
pandemin.  

 

 

 

2021 

Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men detta har dock inneburit att ett fokus har kunnat läggas på arbete med en effektivare organisering av 

Kommunakademin Väst och förtydligat uppdrag för verksamheten. Planering för besök i kommunerna och på högskolans avdelningar pågår och skall 

genomföras under hösten då förhoppningsvis restriktionerna har lättats.  

Aktivitet Antal deltagare Antal deltagande kommuner Antal högskolepoäng Notering 



Konferens: ”Digitaliseringen 
i skolan – möjligheter och 
utmaningar” 

- - - Konferensen ställdes in på 
grund av pandemin, 
konferensen skulle 
genomförts i samverkan 
med Högskolan Väst. 
Planering för konferensen 
2022 påbörjas hösten 2021.  

Konferens: ”Digitalisering i 
praktiken inom vård och 
omsorg” 

- - - Konferensen ställdes in på 
grund av pandemin, 
konferensen skulle 
genomförts i samverkan 
med Hälsoakademin Väst. 
Planering för konferensen 
2022 påbörjas hösten 2021. 

Webbsida och bilder 
Kommunakademin Väst  

- - - En egen webbsida för 
Kommunakademin Väst tas 
fram, i samband med det tas 
även bilder fram 

Uppdaterad ansökan till KK-
stiftelsen tillsammans med 
Hälsoakademin om medel 
till ett projekt för insatser 
för att motverka psykisk 
ohälsa i pandemins spår 

- Ett par-tre kommuner har 
visat intresse att delta om 
projektet beviljades medel 

-  

En forskningsansökan för 
projekt som rör hållbart 
arbetsliv för sjuksköterskor 
har skickats till Forte, 
Kommunakademin Väst 
kommer att vara delaktig i 
projektet om det beviljas 
medel 

- Även Vårdförbundet på 
nationell nivå är 
samverkanspart 

- Ansökan beviljades ej 
medel, men arbetet 
fortsätter för att söka medel 
hos andra finansiärer 



Kommunakademin Väst har 
skrivit en avsiktsförklaring 
för samverkan i ett projekt 
om cybersäkerhet och 
kommunal 
riskhantering/riskbedömning 
där ansökan har skickats in 
till MSB 

- - - Inget besked från MSB har 
givits ännu kring om 
ansökan har gått vidare i 
processen 

Samarbete mellan 
kommuner och 
studentkåren/InWest 

- Sotenäs, Tanum (eventuellt 
också Lysekil, Munkedal och 
Strömstad) 

- Föredrag från kommunernas 
olika förvaltningar om hur 
det är att arbeta i en 
kommun, samt vilka 
möjligheter det finns till 
exempelvis praktik, 
examensarbeten och 
studentmedarbetarskap 
riktat till alla studenter men 
med särskilt fokus på att nå 
vissa program på Högskolan 
Väst   

Samverkan med 
lärarprogrammen på 
Högskolan Väst kring 
införandet av övningsskolor 

- - -  

Samverkan mellan 
loS/lärarprogrammen på 
Högskolan Väst och Campus 
Dalsland 

- Bengtsfors, Färgelanda, 
Mellerud, Åmål, Dals-Ed 
(och Årjäng) 

- Inledande samtal om 
eventuella utbildningar på 
Campus Dalsland, planerar 
gemensamt möte med 
kommunerna för att 
diskutera deras behov i 
relation till vad institutionen 
skulle kunna erbjuda 



Kommundoktorand  - Mellerud - Kommunakademin Väst 
följer processen med 
tillsättandet av en 
kommundoktorand för att 
om möjligt skapa vägar för 
fler kommundoktorander 

Ansökan till Vinnova om 
medel för projekt om 
forskning som följer 
införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) 
i kommuner (tillsammans 
med Hälsoakademin) 

- Dals-Ed, Färgelanda, 
Vänersborg och Bengtsfors 

-  

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
Samverkan om lärmiljöer på 
ett lokalt campus i tiden, 
Campus Dalsland. 
Samverkan om kurstart 
HögskoleVux H2022 
 

- Bengtsfors, Färgelanda, 
Mellerud, Åmål, Dals-Ed 
(och Årjäng) 

-  

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: Vad ska 
jag bli när jag blir stor?  

- Skola i Munkedal 
Skola i Strömstad 
Skola i Uddevalla 
 

- I samverkan med 
Hälsokällan 

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
HögskoleVux 

- Strömstad - I samverkan med 
kommunala 
vuxenutbildningen 
Strömstad 

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
Inventering och uppföljning 
av högskolors och 

- - - I samverkan med Include 



universitets 
utbildningsmässor 

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
Påverkansaktivitet 
gymnasieskolor 

- Två eller tre gymnasieskolor 
i Fyrbodal, ej klart vilka 
ännu. 

 I samverkan med 
kommunikationsavdelningen 
på Högskolan Väst 

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
Utvecklingsarbete om lokalt 
campus i Bohuslän 

- Sotenäs, Strömstad, Tanum, 
Munkedal och Lysekil 

- Genomförs tillsammans med 
verksamhetsledare för 
Kommunakademin Väst 

Aktivitet inom projekt Ökad 
högskoleövergång: 
Utvecklingsarbete Breddat 
deltagande i 
decentraliserade lärmiljöer 
och på Högskolan Väst 

- - - I samverkan med 
avdelningen för bibliotek, 
forskarstöd och 
språkhandledning på 
Högskolan Väst 

Ansökan till Vinnova om 
medel för ett projekt för 
framtagande av ett 
utbildningskoncept med 
fokus på arbetsintegrerat 
lärande samt följeforskning 
för att studera hur den nya 
kunskapen tillämpas i 
praktiken.  

1500 Trollhättan - Kursen kommer att ges som 
en uppdragsutbildning för 
anställda inom 
äldreomsorgen i Trollhättan 
oavsett om medel beviljas. 
Ambitionen är att, om 
medel beviljas, kunna ta 
fram ett utbildningskoncept 
som sedan kan användas i 
andra kommuner.  

Arenaträff UniLink  - - - UniLink är en ideell förening 
som har som syfte att 
utveckla och förnya 
samverkan mellan akademin 
och det omgivande 
samhället. 
Kommunakademin Väst är 



med i planeringen av 
arenaträffen och kommer 
även att delta i två av 
programpunkterna.  

 







 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 Dnr KS 2020/00469  

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 
och budget 2021-2023 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om verksamhetsplan 2021-

2023. 

 

Medlemsavgiften för 2021 föreslås vara 36 kr per kommuninvånare. Förutom budgeten 

erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på de fem strategiska målområdena.  

 

Till de strategiska målområdena ska tas fram årliga aktivitetsplaner med mätbara 

delmål. Aktivitetsplanerna tas fram och fastställas i samråd med professionsnätverken 

efter det att direktionen fastställt verksamhetsplanen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att strategiskt målområde Digitalisering förändras så 

att skapande av gemensamma plattformar inte är en del av målområdet. Inga synpunkter 

föreslås lämnas på budget.   

 

I remissen efterfrågas också kommunernas ställningstagande till framtida finansiering 

för den sk Kommunakademien Väst (KAV) som är en samverkan mellan 

Fyrbodalskommunerna och Högskolan Väst. Till och med år 2020 har finansiering skett 

via tillväxtmedel. Från och med 2021 är dock bedömningen att detta inte är möjligt och 

att finansiering istället ska ske via en debitering utöver den ordinarie medlemsavgifter 

med 2,75 kr per invånare, beräknat på att samtliga kommuner ingår som part. För 

Uddevallas del blir det en ökad kostnad om cirka 150 tkr per år.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att värdet av deltagandet i KAV inte fullt ut 

motsvarar kostnaden och föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska avstå 

från fortsatt medverkan i KAV om det innebär kostnader utöver den ordinarie 

medlemsavgiften. Istället förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive 

organisations uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Remiss om verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun avser att avstå från fortsatt medverkan i Kommunakademin Väst 

(KAV) om det innebär kostnader utöver den ordinarie medlemsavgiften. Istället 

förordas fortsatt samverkan inom ramen för respektive organisations uppdrag, 

  

att skapande av gemensamma plattformar inte ska vara en del av det strategiska 

målområdet digitalisering, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 277 
 

att i övrigt lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-15 som yttrande 

över verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-10-02 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-10-02 

Fyrbodals kommunalförbund  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-18 Dnr KS 2021/00658 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Bilaga A för 2022 till Uddevalla kommuns finanspolicy 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa ramar och limiter inom vilka Uddevalla 

kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar 

och riskbegränsningar kommunens internbank har att förhålla sig till. Här ingår också 

att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.  

Med utgångspunkt från bl a EU:s statsstödsregler och lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag ska kommunen fastställa den nivå på avgift för utlåning 

respektive lämnad borgen, som likställer koncernföretagens lånekostnader med 

lånekostnaden för andra företag på samma marknad.  

 

Förslaget till ramar, inklusive checkkredit och låne- och borgensavgifter, i bilaga A har 

förankrats och godkänts av samtliga koncernföretag via Internbanken finansråd under 

hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-18  

Bilaga A för 2022 till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Bilaga A för 2022 till Uddevalla kommuns finanspolicy  

 

att vid utlåning och borgensåtagande för kommunens koncernföretag för 2022 tillämpa 

låne- och borgensavgifter enligt tabeller för låne- respektive borgensavgift i Bilaga A 

Ärendebeskrivning 

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (finanspolicyn) anger ramarna för 

finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses här Uddevalla 

kommun (kommunen) och de bolag och stiftelser som ingår i kommunens 

koncernredovisning. De kommunägda bolagen och stiftelserna benämns i det följande 

’företagen’. Aktuella finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2020-05-13 

§124.  

 

Till finanspolicyn hör även ’Bilaga A till finanspolicyn för Uddevalla kommun’. Denna 

fastställs årligen av kommunstyrelsen. Bilaga A anger ramar för hur kommuns 

internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar och 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-18 Dnr KS 2021/00658 

  

 

 

 

riskbegränsningar Internbanken ska förhålla sig. En del i Bilaga A är ramar för utlåning 

i form av checkkredit i koncernkontosystemet för kommunens företag.  

 

Kommunstyrelsen har också att årligen fastställa låne- och borgensavgifter för 

företagen.  

 

Från och med 2017 ingår låne- och borgensavgifterna i finanspolicyns Bilaga A. I 

Bilaga A från och med 2019 har förtydligande gjorts avseende möjligheterna att placera 

eventuell uppkommen överlikviditet. Ett avsnitt har infogats avseende riktlinjer för 

överskottslikviditet av bestående karaktär. 

 

 

 

Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 

Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

 

1 Utgångspunkter 
2022 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt 
finansiella risklimiter. I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även 
beslut om kommunkoncernens externa upplåning. Beslut om bilaga A till kommunens finanspolicy 
gäller för 2020 eller till nytt beslut har fattats.  

1.1 Ram för extern upplåning 2022 

Kommunfullmäktige bemyndigade enligt § 127 2021-06-10 kommunstyrelsen att för 2021 verkställa 
upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 5 043 mkr. I kommunens och 
bolagen/stiftelsernas prognoser för 2020 beräknas utrymmet för utlåning till bolag/stiftelser uppgå till 
3 252 mkr, en nivå som kan justeras när den sammanställda budgeten för 2020 föreläggs fullmäktige.   

1.2 Ramar 2022 för utlåning till kommunens företag 

I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa 
finanspolicyns Bilaga A. Här ingår bl a att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.   
Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot inklusive rörelsekredit fastställs till 3 510 
mkr (nu gällande ramar uppgår till 3 252 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av 
nedanstående sammanställning.  

 

Utlåning (Mkr)
Behov check- Beviljad check- Beviljad check- Beviljad check-

kredit 2022 kredit 2021 kredit 2020 kredit 2019

Uddevalla Utvecklings AB 25 25 30 25

Uddevalla Energi AB 52 52 52 52

Uddevalla Kraft AB 431 431 431 451

Uddevalla Energi Värme AB 85 85 85 105

Uddevalla Energi Elnät AB 172 172 172 182

Uddevalla Omnibus AB 120 140 140 80

Lysekils Buss AB 0 -

Uddevalla Hamnterminal AB 140 100 100 100

Sw anFalk Shipping AB - - - -

Uddevalla Turism AB 10 10 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 340 1 360 1 450 1 500

Uddevallahem Holding AB - 0 - 0

Uddevallahem Sundberg AB 187 200 220 210

Uddevallahem Bastionen AB 110 65 - 0

HSB:s Stiftelse Jakobsberg 200 185 180 179

Lostif Fastighets AB 67 70 70 71

Stiftelsen Ljungskilehem 55 60 65 70

Gustafsbergsstiftelsen 6 6 6 6

Uddevalla Vatten AB 796 731 620 600

Västvatten AB 3 3 3

3 799 3 695 3 634 3 641

KF flerårsplan Jun-21, Låneram 5 043 4 124 4 801 4 170

KF flerårsplan Junv-21, Utl till bolagen 3 510 3 252 3 753 3 450

Sammanställdbudget  Jan-22? 4 156 4 018
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Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per 2020-12-31 
kommer att beräknas uppgå till 350mkr. Åtagandet beräknas minska med 25 mkr under 2021. 

1.3 Sammanfattning riskbegränsningar 

I kommunens finanspolicy har ett antal finansiella risker identifierats och kommunstyrelsen ska 
årligen fastställa de limiter som gäller för respektive risk.  
 

 

2 Upplåning 
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. 
Internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning. 
 
Följande upplåningsformer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare 

Kommunstyrelsen ska besluta separat om finansiell leasing samt publika låneprogram som 
certifikatsprogram och obligationsprogram. 
 

3 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till företagen. 
 
Följande regler gäller för utlåning och borgen: 
 

LIMITER Limiter 2022 (KS 2021-06-10 §127) 
Rikt- 

värde

Lån av kreditinstitut (Mkr) Max: 5 043  mkr

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) Budget: 1 ,25  %

Räntebindningstid (år) Intervall  2 - 6 år 3,0

Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 %  inom 1 år 40

Kapitalbindningstid (år) Min 2 år 3

Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 %  inom 1 år 20

Tillåtna motparter Motparter >1

Derivat som andel av skuld, netto (%) Max 100 %

Andel strukturerade derivat av skuld (%) Max 10 %

Koncernintern utlåning  (Mkr) Max: 3 510  mkr

Koncernintern borgen (Mkr) Max 375 mkr

Bekräftade kreditlöften (Mkr)  -

Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 mkr

Valutarisk 100% elimineras
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• Internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand 

genom att gå i borgen för upplåningen. 

• All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. 

• Vid utlåning ska aktuell låne- och borgensavgift tillämpas. 

• All borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. 

• Borgen får inte vara generell. 

• Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen innan 

borgen tecknas. 

• All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande 

kreditavtal ska arkiveras. 

• Vid borgen ska aktuell borgensavgift belasta borgenstagaren. 

3.1 Internbankens prissättning 

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att 
möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata 
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara sämre eller bättre än de villkor företaget skulle 
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av 
nedanstående delar. För verksamhet som ej är konkurrensutsatt utgörs prissättningen av 
internbankens självkostnads (kostnad för upplåning och en administrativ avgift). 
 
1. Internbankens kostnad för extern upplåning. 
 
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive bolag 
bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter för respektive kredit i kommunkoncernens samlade 
låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och 
marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. 
Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part. 
 
3. En administrativ avgift. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för finansverksamheten som 
personal, datasystem, rådgivning mm. Avgiften ska löpande revideras utifrån verkliga kostnader. 
 
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av prissättningen, dels för att styrka 
konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen, dels för att otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. 
Internbankens prissättning ska löpande redovisas till finansrådet och till kommunstyrelsen. 

3.2 Koncernkontosystem 

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag och ränta 
beräknas dagligen. Tertialsvis debiteras respektive bolag genom att tertialets räntekostnader dras 
från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt ovan. 
 
Likviditetshantering 
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga 
låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och förvaltning av 
kommunkoncernens hela likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna 
kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. 
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Internbanken ska löpande begära rapportering för likviditetsplanering och planering av 
kommunkoncernens kapitalförsörjning. En kapitalförsörjningsplan ska sammanställas en gång per år 
med budget för kommande år och plan för nästkommande två år som underlag. 
Kapitalförsörjningsplanen ska revideras halvårsvis. 

3.3 Låne- och borgensavgifter 2022 

Kommunens internbank ska prissätta utlåningen till de kommunala bolagen på ett marknadsmässigt 

sätt. Målsättningen är att dokumentation och arbetssätt ska minimera risken att kommunens 

borgensavgifter bryter mot EU-lagstiftning, lagen om allmännyttiga bostadsbolag eller 

kommunallagen.  

From 2019 tillämpar kommunen en beräkningsmodell som byggts av utifrån marknadsdata, 

finansiella nyckeltal och jämförelser mot data från SCB över kommunägda bolag. Utöver modellens 

beräkning av avgift tillkommer internbankens administrativa påslag. För företag som inte verkar på 

en konkurrensutsatt marknad utgår endast det administrativa påslaget. 

LÅNEAVGIFTER (avser företagens utnyttjade checkkredit i koncernkontosystemet) 

 
 
BORGENSAVGIFTER (avser borgensåtagande för företagens egna krediter) 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3

UDDEVALLA ENERGI AB 40 38 37

UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB 3 3 3

UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 40 38 37

UDDEVALLA KRAFT AB 40 38 37

UDDEVALLA VATTEN AB 3 3 3

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM mv 48 48 46

LJUNGSKILEHEM STIFTELSEN mv 43 50 58

HSB STIFTELSE JAKOBSBERG mv 52 54 55

LOSTIF FASTIGHETS AB mv 52 54 55

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 36 26 25

UDDEVALLA OMNIBUS AB 76 68 65

UDDEVALLA TURISM AB 65 61 59

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 37 73 61

VÄSTVATTEN AB 0 3 3

Företag

Låneavgi ft    

2021, 

räntepunkter/år 

inkl  adm

Låneavgi ft    

2020, 

räntepunkter/år 

inkl  adm

Låneavgift    

2022, 

räntepunkter/år 

inkl adm

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3

UDDEVALLA KRAFT AB 40 38 37

Företag
Borgensavgift 

räntepunkter/år

Borgensavgift 

räntepunkter/år

Borgensavgift 

räntepunkter/år
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4 Finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30 % av kapitalet 
förfaller inom 1 år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. 
 
Kommunkoncernen ska ha en likviditetsreserv motsvarande en månad av kommunkoncernens 
kostnader avrundat uppåt till närmaste femtio miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel 
(kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade 
kreditlöften. För 2021 uppgår detta belopp till 300 mkr. 
 
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument 
som vid var tidpunkt kan säljas. Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får vara högst 1,5 
år. Tillåtna motparter och placeringsformer framgår under avsnitt Motpartsrisk nedan.  
 

5 Valutarisk 
Följande gäller för hantering av valutarisker. 
 

• Huvudregeln är att all valutarisk ska elimineras.  

• Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument. Detta 

medför bl a att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart ska kurssäkras mot 

svenska kronor. 

• Placeringar får endast göras i svenska kronor. 

• Det åligger företagen att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 

valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 

kronor eller mer. Beslut om säkringsåtgärder ska ske efter samråd med internbanken. 

Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av valutarisker: 
 

• Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. 

• Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. 

 

6 Ränterisk 
Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2 – 6 år. 
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % 
räntejusteras inom 1 år. 
 
Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte 
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett 
räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. 
 
Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: 
 

• Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra 

räntebindningen i existerande lån. 
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• Cap (”räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. 

• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". 

• Strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att 

instrumentets syfte och karakteristika samt redovisningsaspekter finns dokumenterade. 

Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 10 %. 
 

7 Motpartsrisk 

7.1 Tillåtna motparter 

Tillåtna motparter vid tecknande av kreditlöften, derivatinstrument och placeringar är nordiska 
motparter med rating om antingen minst A- (S&P) eller minst A3 (Moody´s) eller annan motpart med 
rating om antingen minst A (S&P) eller minst A2 (Moody´s). Om en motparts långfristiga rating sänks 
med ett steg under Uddevallas ratingkrav ska ekonomichefen informeras så snart som möjligt. Om en 
motparts långfristiga rating sänks med mer än ett steg under Uddevallas ratingkrav ska 
beslutsunderlag avseende följande upprättas och föredras kommunstyrelsen: 
 

• Avyttring av placeringar hos denna motpart. 

• Utnyttjande av kreditlöften hos denna motpart samt upphandling av nya kreditlöften hos 

annan motpart. 

• Överföring av derivat med positiva marknadsvärden hos denna motpart till annan motpart. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka skyndsamma åtgärder som ska vidtas baserat på 
beslutsunderlaget med hänsyn tagen till vad som är möjligt och rimligt. 
 

7.2 Övriga begränsningar derivatinstrument 

Affärer som innebär att angiven beloppsgräns i nedanstående tabell överskrids får inte genomföras. 
Med beloppsgränsen för marknadsvärde avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat 
betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflödena som ett 
derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som potentiellt kan öka det 
positiva marknadsvärdet, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. 
 

Motpartskategori Max löptid Beloppsgräns 
marknadsvärde (fordran) 

mot en motpart 

Nominell beloppsgräns  
per motpart 

Nordisk motpart 10 år 100 mkr 2 500 mkr 

Utomnordisk motpart 10 år 20 mkr 500 mkr 

  

7.3 Övriga begränsningar placeringar 

Utöver ovanstående tillåtna motparter får placeringar även göras hos följande motparter där rating 
ej finns: 
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• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av 

kommunal borgen från ägaren. 

• Bolag ingående i kommunkoncernen. 

Tillåtna placeringsformer för tillfällig överskottslikviditet är kontoinlåning/deposit i bank och svenska 
penningmarknadsinstrument med en maximal löptid på 1 år. Huvudregeln är att maximalt 40 
miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart. Undantag medges för placering i skuldebrev 
utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning) samt för inlåning på likvidkonto i bank där 
maximal inlåning kortfristigt får uppgå till 100 miljoner kronor. 
 

8 Riktlinjer för överskottslikviditet  

8.1 Allmänt  

Överskottslikviditet ska, enligt finanspolicyn, i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen.  Internbankens utlåning till koncernföretagen ska i allt väsentligt motsvaras av 
extern upplåning för att inte begränsa företagens möjligheter till avdrag för räntekostnaden. Det 
innebär att det inte alltid är lämpligt att reducera kommunkoncernens lånebehov. Det innebär att 
det kan uppstå tillfällig överskottslikviditet.  Vid bestående överskottslikviditet gäller följande 
riktlinjer: 
 

• Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som 

gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). 

• Huvudregeln är att placeringarna ska spridas på olika motparter. Undantag medges för 

placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning). 

• Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga 1,5 år. 

• Förvärv och avyttring av värdepapper i svenska kronor ska ske genom bank eller 

värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn 

i annat land.  

• Placering i noterade skuldförbindelser får endast ske i värdepapper med hög likviditet 

där officiell köpkurs fortlöpande ställs. 

8.2 Tillåtna instrument 

Överskottslikviditet får placeras i följande instrument med maximal löptid om 3 år.  

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna och som löpande 

prissätts. 

• Värdepappersfonder. 

• Räntebärande konto i bank med god kreditvärdighet (lägst rating A-/A3).  

8.3 Direkt i räntebärande värdepapper 

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper såsom obligationer och certifikat gäller 

nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av överlikviditetens 

marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur 

lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av överlikviditeten. 
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Värden inom parentes avser en kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper 

med en löptid under ett år. 

Emittent 0–1 år 1–3 år Max andel per 
emittent 

A. Stater, kommuner, landsting 
med rating AAA/Aaa (A-1+/P-
1) 

100 % 100 % 100 % 

B. Övriga värdepapper med rating 
AAA/Aaa (A-1+/P-1) 

100 % 85 % 15 % (25 %) 

C. Värdepapper med rating lägst 
AA-/Aa3 (A-1/P-1) 

70 % 50 % 10 % (20 %) 

D. Värdepapper med lägst rating A-
/A3 (A-2/P-2) 

40 % 30 % 5 % (15 %) 

E. Värdepapper med lägst rating 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) 

30 % 15 % 5 % (10 %) 

F. Värdepapper med rating under 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) eller utan 
rating 

10 % 5 % 3 % (5 %) 

 

I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, används emittentens rating. 

Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating 

översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan.  Räntebärande värdepapper utan 

rating, men med statliga garantier, faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating 

hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. 

Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger 

på angiven nivå.  

8.4 Värdepappersfonder 

Vid placering i värdepappersfonder ska värdepappersfonderna vara registrerade hos 

Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med 

god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt 

realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara 

tillfredsställande. 

8.5 Ansvarsfulla placeringar 

Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också ansvarsfulla aspekter beaktas i 

placeringsverksamheten. Utöver ekonomiska bedömningar ska även hänsyn tas till samhälle och 

miljö. Placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom 

krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ska undvikas. I 

övrigt hänvisas, i tillämpliga delar, till de riktlinjer som anges i kommunens upphandlingsriktlinjer. 

Som grundregel ska hänsyn tas till principerna i FN:s Global Compact. 

Direkta innehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt fossil gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. På 

motsvarande sätt ska kommunen inte investera i företag inom kolbranschen. Vid indirekta 
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placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt 

uppfyller de krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlunda utformade riktlinjer är 

det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav som anges ovan. Vid placeringar i 

fonder ska vidare innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre 

avvikelser kan accepteras. 

8.6 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att informera kommunstyrelsen om förvaltningens resultat och 

exponering i relation till fastställda limiter. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i 

respektive månad och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, 

sedan årets början och för föregående månad: 

• Totalt marknadsvärde och per instrument. 

• Utveckling av förvaltningen senaste månaden och under senaste året samt utveckling 

mot relevanta jämförelseindex. 

• Avstämning mot riskbegränsningen. 

Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer, avvikelsernas orsak samt vidtagna 

åtgärder eller förslag till åtgärder. 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 

9 Intern kontroll, styrning och rapportering 

9.1 Allmänt 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 
Internbanken ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. 
Därför ska det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem 
i form av en utvecklad ränteriskhantering och rapporteringskrav. Internbankens centrala och 
viktigaste processer ska vara dokumenterade på ett sätt som gör verksamheten öppen och 
transparent alternativt att rutiner och processer framgår på andra sätt (exempelvis i den månatliga 
finansrapporteringen). 
 
Handlingar avseende extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för internbanken 
erforderliga transaktioner ska undertecknas av två personer i förening enligt vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Vem/vilka personer som har rätt att besluta om och ingå avtal om extern upplåning, derivat, 
placeringar och övriga för internbanken erforderliga transaktioner framgår av vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Samtliga finansiella transaktioner ska dokumenteras i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska 
innehålla motiv till transaktionen och ska efter genomförande kompletteras med väsentliga villkor 
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samt dokumentation om beslutad transaktion vid upphandling, ex vald kreditgivare och/eller vald 
upplåningsform. Beslutsunderlaget ska undertecknas av den person som har fattat beslutet. 
 
Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som 
verkställt transaktionen. 
 
Minst två personer ska ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga 
finansadministrativa system. 
 
All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen ska samtidigt tillställas kommunens 
ekonomichef. 
 
Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under ska kommunens 
ekonomichef underrättas. 
 

9.2 Rapportering 

9.2.1 Rapportering till internbanken 

Företagen ska till internbanken i samband med varje tertialsbokslut lämna prognos för 
upplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. 
 
Företagen ska fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om 
alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. 

9.2.2 Rapportering från internbanken 

Sammansättningen av internbankens upplåning och utlåning liksom den finansiella riskexponeringen 
ska månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen i en finansrapport. Avvikelser från beslutade ramar 
och limiter ska dokumenteras i en s k risklogg och medfölja finansrapporten. Dessutom ska en 
uppföljning av operativa risker ske och händelser rapporteras i en särskild logg. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internbanken ska rapportera till kommunstyrelsen: 
 

Periodicitet Typ av rapportering 

Varje 
kommunstyrelsemöte 

• Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt 
specificerat med kapital- och räntebindningstider.  

Varje delårsbokslut • Allmän information om ränteläget 

• Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive 
företag/kommunen samt för kommunkoncernen 

• Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften 
samt aktuell likviditet 

• Upplupet samt prognostiserat finansnetto  

• Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de 
regler som anges om borgen i denna policy 
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9.3 Organisation internbank  

Kommunens ekonomiavdelning har för kommunkoncernens räkning huvudansvaret för den 
gemensamma finansfunktionen, Internbanken. Internbanken svarar för kapitalanskaffning, 
skuldhantering, bankrelationer och därmed sammanhängande tjänster. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunens 
ekonomichef är tillika finanschef och ansvarig för verksamheten inom Internbanken och rapporterar 
till kommundirektören. Internbanken bemannas med resurser från enheten för redovisning och 
service.  
 

 
 
Inom finansfunktionen sker internkontroll av väsentliga externa finansiella transaktioner och kontroll 
att samtliga genomförda transaktioner är i linje med aktuell finanspolicy och övriga styrdokument 
som reglerar verksamheten. 

9.4 Finansrapport 

Uddevalla kommuns finansrapport produceras varje månad och ger en genomlysning och uppföljning 

av de ramar och limiter som följer av kommunens finanspolicy och i denna bilaga A som fastställs av 

kommunstyrelsen varje år. I rapporten redovisas också utvecklingen av skuldportföljen och 

utlåningen till de kommunala företagen. 

Finansrapporten publiceras månatligen på uddevalla.se 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Avsiktsförklaring gällande etablering Västra Hamnen 

Sammanfattning 

I början av 2000-talet konstaterades markföroreningar, sättningsproblematik och 

stabilitetsproblem utmed kajerna på Badöområdet. Detta föranledde att ett arbete med 

att avveckla verksamheterna på plats påbörjades. Hamnverksamheten ska istället 

utvecklas på Sörvik och på Fröland, nedan kallad Västra Hamnen.  

Lantmännen, ekonomisk förening har en verksamhet vars gods går/kommer på båt som 

angör Uddevalla hamns kaj, och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera 

sin verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

 

För att bolaget ska kunna planera flytten av sin verksamhet från Badöområdet till Västra 

hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den behöver 

innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att kunna göra 

det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området på Västra 

Hamnen.  

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

Kommunen ser att en avsiktsförklaring för bolaget på Västra Hamnen ligger i linje med 

stadsutvecklingen gällande avvecklingen av badöområdet samt att bolaget ingått ett 

avtal med kommunen gällande deras avträde från Badöområdet i mitten av 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen ekonomisk förening, 

Bilaga 1 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Lantmännen 

ekonomisk förening 
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Ärendebeskrivning 

I början av 2000-talet konstaterades markföroreningar, sättningsproblematik och 

stabilitetsproblem utmed kajerna på Badöområdet. Detta föranledde att ett arbete med 

att avveckla verksamheterna på plats påbörjades. Hamnverksamheten ska istället 

utvecklas på Sörvik och på Fröland, nedan kallad Västra Hamnen.  

På kommande Västra Hamnens industriområde upplåter idag Kommunen nyttjanderätt 

för bergtäkt på del av fastigheterna Fröland 3:25, Rävsdal 1:1 och 1:2.  

Enligt gällande avtal ska täktverksamheten avvecklas och efterbehandling ska vara 

utförd senast 2024-01-01. 

Lantmännen, ekonomisk förening har en verksamhet vars gods går/kommer på båt som 

angör Uddevalla hamns kaj, och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera 

sin verksamhet i Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 3:25. 

Ett exakt område kan i dagsläget inte markeras men bolaget har tillsammans med två 

andra bolag inom samma segment börjat titta på möjligheten att uppföra en anläggning 

på Västra Hamnen där de kan samutnyttja flera delar i anläggningen såsom vägar, 

vågar, kösystem, tippning etc. Bolagen uppskattar ytan som deras anläggningar behöver 

till ca 60 000 kvm (6 ha). 

 

För att bolaget ska kunna planera flytten av sin verksamhet från Badöområdet till Västra 

hamnen behöver de undersöka hur en ny anläggning uppförs och vad den behöver 

innehålla. Bolaget behöver i god tid projektera en ny anläggning och för att kunna göra 

det behöver bolaget utföra markundersökningar inom det aktuella området på Västra 

Hamnen.  

Både projektering och markundersökningar är kostsamma och för att investera tid och 

pengar i projektet ser bolaget en fördel i en avsiktsförklaring gällande deras etablering 

på Västra Hamnen. 

Kommunen ser att en avsiktsförklaring för bolaget på Västra Hamnen ligger i linje med 

stadsutvecklingen gällande avvecklingen av badöområdet samt att bolaget ingått ett 

avtal med kommunen gällande deras avträde från Badöområdet i mitten av 2025. 

 

 

 

 

Anders Brunberg Petter Larsson 

Chef avd Hållbar Tillväxt Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser
markerade med "l" gäller inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser

Kvartersmark

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Lägsta markhöjd över nollplanet.

UTNYTTJANDEGRAD
Högst hälften av tomtytan får bebyggas.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

Lägsta höjd över nollplanet.
Kvarteret ska anordnas så att gemensamma tillfarter, samt
underjordiska ledningar kan byggas ut och så att lokalt
omhändertagande av dagvatten kan ske. Dagvatten ska
renas innan avledning sker till Byfjorden. Plats ska finnas
för pumpstation i närhet av körbar yta.

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Härutöver får skorstenar och
ventilationsanläggningar uppföras.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

NATUR [TÄKT] Naturområde. Dessförinnan täktverksamhet till dess
angiven marknivå har erhållits.

JV [TÄKT] Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för
dess tekniska försörjning. Dessförinnan täktverksamhet till
dess angiven marknivå har erhållits.

Marken får inte bebyggas.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Lokaler där människor stadigvarande vistas ska utföras radonsäkert.

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en slänt från krön till marknivå med en högsta
lutning på 1:2. Uppfyllnadsmassor ska täckas med växtjord.

n

Byggnader ska placeras minst 6,0 meter från gräns mot gata.

1

Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordning-
ställas med en jämn slänt från krön till marknivå.

n2

NATUR Naturområde

Reservat för industrispår, dessförinnan täktverksamhet.T [TÄKT]

m Inom 9 meter från reservat för industrispår får ej köryta
anordnas. Inom 12 meter får ej oskyddade uppställnings-
platser för fordon anordnas.

I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.

n3

n3 I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av
släntens utformning utföras. Stabiliteten ska uppfylla de
rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

JV [TÄKT] Industri- och hamnverksamhet inklusive anläggningar för dess tekniska försörjning,
dessförinnan täktverksamhet, , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR [TÄKT] TÄKT, Naturområde, dessförinnan täktvärksamhet. , PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Reservat för industrispår, dessförinnan hamn- och täktverksamhet., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.T [TÄKT/
HAMN]

n3
I samband med täktverksamheten ska detaljprojektering av släntens utformningen
utföras.Stabiliteten ska uppfylla de rekommentationer som ges i Skredkommisionens Rapport
3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

m Inom 9 meter från reservat för industrispår får ej köryta anordnas. inom 12 meter får ej
oskyddade upställningsplatser för fordon anordnas., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är 75% av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 §
1 st 1 p.

n2 Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordningställas med en jämn slänt från krön till
marknivå.

n1 Efter täktverksamheten upphörande ska marken ordningställas med en slänt från krön till
marknivå med en högsta lutning på 1:2. Uppfyllnadsmassor ska täckas med växtjord. 

+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

g Kvarteret ska anordnas så att gemensamma tillfarter, samt underjordiska ledningar kan
byggas ut och så att lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske. Dagvatten ska renas
innan avledning sker till Byfjorden. Plats ska finnas för pumpstation i närhet av körbar yta.,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0,0 Markens minsta höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 10 §

Kontor, Industri, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.KJ

)+0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

1:2,0 Största lutning är 1:angivet värde i. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 10 §

Utförande
b1

Område där förstärkningsåtgärder skall utföras för att säkerställa stabiliteten. Utförande skall
göras så att kraven för minst detaljerad utredning och nyexploatering enligt
Skredkommissionens Rapport 3:95 uppfylls. Åtgärderna skall prövas i marklov., PBL 4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

Bilaga C
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AVSIKTSFÖRKLARING 

   
Denna avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) har nedan angivet datum träffats 

mellan: 

 

Uddevalla kommun, org. nr: 212000–1397, med adress 451 81 Uddevalla, 

(”Kommunen”) genom Kommunstyrelsen; och  

 

Lantmännen, ek för, org. nr: 769605–2856 (”Bolaget”). 

 

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt “Parterna”.  

 

1. Bakgrund 

I början av 2000-talet konstaterades markföroreningar, sättningsproblematik och 

stabilitetsproblem utmed kajerna på Badöområdet. Detta föranledde att ett arbete med 

att avveckla verksamheterna på plats påbörjades. Hamnverksamheten ska istället 

utvecklas på Sörvik och på Fröland, nedan kallad Västra Hamnen.  

På kommande Västra Hamnens industriområde upplåter idag Kommunen nyttjanderätt 

för bergtäkt på del av fastigheterna Fröland 3:25, Rävsdal 1:1 och 1:2, i enlighet med 

markering i bilaga A. Enligt gällande avtal ska täktverksamheten avvecklas och 

efterbehandling ska vara utförd senast 2024-01-01. 

Över området gäller ”Detaljplan för industriområde på Fröland” (2010-11-12), bilaga 

B, men en ändring av detaljplanen pågår, se plankarta bilaga C.   

Bolaget har en verksamhet vars gods går/kommer på båt som angör Uddevalla hamns 

kaj, och har vid flertalet tillfällen visat intresse för att etablera sin verksamhet i 

Uddevallas nya industriområde på Västra Hamnen.  

 

2. Etableringsområde 

Det tänkta etableringsområdet är beläget inom täktområdet på fastigheten Fröland 

3:25. Ett exakt område kan i dagsläget inte markeras men ett ungefärligt område har 

markerats, se bilaga D. Det markerade området är ca 60 000 kvadratmeter. 

Etableringsområdet benämns nedan som “Området”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Avgifter och kostnader 

Parterna är överens om att marken inom Området kommer att värderas av ett 

oberoende värderingsinstitut och att värderingen kommer att ligga till grund för 

köpeskillingen.  

Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av allmänna gator 

och natur inom planområdet. 

Bolaget ska svara för och bekosta utrednings- och projekteringskostnader, samt är 

skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för Bolagets undersökningar på Området. 

Bolaget är skyldig att följa alla föreskrifter som meddelas av myndighet eller som 

följer av lag. Bolaget får inte på något vis agera så att risk för miljöskada uppkommer 

på Området i samband med undersökningarna. 

Kommunen lämnar inga garantier för att etablering på Området är möjlig. Inte heller 

lämnas någon ersättning för nedlagda kostnader som uppkommer i och med denna 

överenskommelse, oavsett om etablering visar sig vara möjlig eller ej. 

 

4. Syfte 

Denna Avsiktsförklaring reglerar hur Parterna ska samarbeta samt åtagande som 

Parterna åtar sig för att målet med en etablering av en spannmålsanläggning inom 

Området ska kunna genomföras. 

 

5. Avsiktsförklaring – överenskommelse 

Denna Avsiktsförklaring ger Bolaget rätt att till och med 2024-01-01 undersöka om 

det är möjligt att etablera sin verksamhet på Området. Ändamålet med Bolagets 

verksamhet är spannmålsanläggning med tillhörande verksamhet och logistik.  

Parterna ska tillsammans verka för att möjliggöra en etablering i Området. Inom 

ramen för Parternas fortsatta diskussioner om Bolagets etablering inom Området ska 

Parterna även diskutera kommunens upplåtelse av mark (genom nyttjanderätt, t.ex. 

servitut) i anslutning till Området för Bolagets anläggning av transportör fram till kaj 

samt skeppslastare. Avsikten är att dessa anläggningar, om möjligt, ska kunna 

samnyttjas mellan flera aktörer inom Västra Hamnen med behov av 

spannmålslastning/-lossning via båt. 

 

Bolaget är införstått med att andra bolag inom samma segment kan komma att få 

samma möjlighet som bolaget att undersöka om det är möjligt att etablera sin 

verksamhet på Området. 

Uddevalla kommun kommer behandla intressenternas olika önskemål och återkommer 

till intressenterna med vilket område som respektive intressent kan komma att 

erbjudas inom västra hamnen. 

Parternas avsikt är att senast 2024-01-01 träffa ett avtal som reglerar hur etableringen 

ska genomföras. Bolaget är införstådd med att ett avtal behöver förankras och beslutas 

av kommunal nämnd. Kommunen är införstådd med att ett avtal om genomförandet av 

etableringen för sin giltighet kräver godkännande av Bolagets styrelse. 

 

 



 

 

6. Tidsaspekt 

Kommunens ambition är att Bolagets avveckling från Badö och etablering på Västra 

Hamnen ska synkroniseras i största möjliga mån.  

En sådan justering hanteras i företagets arrendeavtal gällande Badö. 

 

7. Överlåtelse och ändringar 

Denna Avsiktsförklaring får inte helt eller delvis, utan kommunens skriftliga 

medgivande, överlåtas på annan.  

Ändringar och tillägg till denna Avsiktsförklaring ska upprättas skriftligen och 

undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

 

8. Giltighet 

Denna Avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av att den godkänns genom 

beslut av Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun senast 2022-01-31. 

Vidare är denna Avsiktsförklaring till alla delar förfallen utan någon rätt till ersättning 

för någon av Parterna för utfört arbete eller nedlagda kostnader eller annan ersättning 

av vad slag det vara må om  

▪ giltighet enligt ovanstående inte har uppfyllts  

▪ avtal/överenskommelse avseende genomförande av etablering inte tecknats mellan 

Kommunen och Bolaget senast 2024-01-01. 

 

9. Lagval och tvistelösning 

För det fall att tvist uppkommer avseende Avsiktsförklaringens tolkning eller 

tillämpning ska tvisten i första hand lösas i förhandlingar mellan Parterna. I andra 

hand ska tvisten lösas av svensk domstol, varvid Uddevalla tingsrätt ska vara första 

instans. Svensk lag ska tillämpas på Avsiktsförklaringen. 

 

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var 

sitt. 

 

Uddevalla 20  -     -   Uddevalla 20  -     - 

 

För Uddevalla kommun  För Lantmännen ek för 

Kommunstyrelsen 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Ingmar Samuelsson   Namn  

Ordf. Kommunstyrelsen  

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Peter Larsson   Namn 

Kommundirektör  

 

Bilagor 

Bilaga A: Nyttjanderätt för bergtäkt 

Bilaga B: Detaljplan 

Bilaga C: Detaljplaneändring (samrådshandling) 

Bilaga D: Område där företaget får undersöka möjlig etablering 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Inbjudan till samråd från Lysekils kommun angående förslag 

till översiktsplan 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Planen redovisas i tio 

avsnitt med text och kartor i en digital handling och i en utskrivbar rapport som ett 

komplement. I planen beskrivs en utvecklingsstrategi och ett förslag till mark- och 

vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön fram 

emot år 2050. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Samrådshandling tillhörande inbjudan till samråd från Lysekils kommun angående 

förslag till översiktsplan, 2021-10-26 

e-post tillhörande Inbjudan till samråd från Lysekils kommun angående förslag till 

översiktsplan, 2021-10-26 

Inbjudan till samråd från Lysekils kommun angående förslag till översiktsplan 2022. 

2021-10-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inget erinra 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Anders Brunberg 

Tf. förvaltningschef Chef för avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

registrator@lysekil.se 

 

mailto:registrator@lysekil.se
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Översiktsplanen -ett medel för demokrati 

Det som händer i Sverige och i
resten av världen spelar roll för hur
det fungerar här i Lysekils kommun. I
viss mån råder också det omvända
förhållandet. Det finns ingen
patentlösning för en hållbar
samhällsbyggnation eller den
översiktliga fysiska planeringen. Men i en demokrati måste det
finnas tid för inkluderande diskussioner och undersökningar.
Samarbete är oftast nyckeln till framgång. Kommuner som väljer
att förhålla sig öppet och aktivt till pågående förändringar klarar sig
ofta bra, oavsett storlek.

Genom att välja att vara aktiv och samverka kan vår kommun nå
långt. Översiktsplanen ger en möjlighet att göra skillnad i
samhällsutvecklingen. I en komplex värld som hela tiden förändras
ser flera kommuner den översiktliga planeringen som ett verktyg

1. Välkommen
Introduktion och läsanvisning

Kommunstyrelsen 6 oktober 2021,
Lysekils kommun.

1. Välkommen

https://www.lysekil.se/


10/21/21, 10:53 AM 1. Välkommen

https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print 4/200

för att forma en medveten och politiskt förankrad utveckling.
Planering av den fysiska miljön kan inte ensamt se till att nya
bostäder byggs eller att företag etableras och att arbeten kommer
till stånd. Men den fysiska miljön måste underlätta för att det vi
önskar ska ske. 

Tillsammans tar vi fram en översiktsplan som möjliggör för alla
invånare att leva ett hållbart, gott liv i vår unika västkustmiljö. 

Läsanvisning och innehållsförteckning
För att underlätta läsningen av förslaget till ny översiktsplan finner
ni en kort beskrivning av de tio delarna och en innehållsförteckning
för varje del. Varje kapitel nås direkt genom att klicka på rubriken.

1. Välkommen

Denna del innehåller en kort beskrivning av
översiktsplaneprocessen och hur den förhåller sig till andra viktiga
dokument i samhällsbyggnadsprocessen.

Kapitel:

2. Utgångspunkter

I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål,
strategier och lagar som ligger till grund för översiktsplanen.

• Översiktsplanen -ett medel
för demokrati

• Läsanvisning och
innehållsförteckning

• Sammanfattning
• Vad är en översiktsplan?
• Processen med framtagandet av en ny översiktsplan
• Processen hittills
• Processen framåt
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Kapitel:

3. Utvecklingsstrategi

I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova
penseldragen - för kommunens utveckling av den fysiska miljön

• Hållbar samhällsplanering
• Miljömål - nationella, regionala och

lokala
• Barnkonventionen
• Regional utvecklingsstrategi
• Vision Lysekil 2030
• Utvecklingsområden
• Befintlig översiktlig planering
• Strategiska dokument som beaktats i översiktsplanen
• Programhandling för översiktsplan 2022

Kapitel:

4. Kommunövergripande mark och vattenanvändning

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas för kommunen som helhet.

• Riktlinjer för den strategiska
utvecklingen

• Strategi för den gröna strukturens
utveckling

• Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur
• Strategi för utveckling av mobilitet

Kapitel:

• Havet och skärgården - den Blå
översiktsplanen

• Fördjupad översiktsplan för
Åbyfjorden

https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-LEoCwA
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-fmJwPo
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-8Dlu5R
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-gEmuUQ
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-9qWo2G
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-AAoAh9
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-ug0Zrl
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-FMTfDz
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-CnxCaB
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-S4n2MJ
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-au2EFY
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-WNK22H
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-9Cl5X1
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-EYW83Z
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-C2FmAJ
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5. Mark och vattenanvändning för utvecklingsområden

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas inom de fem utvecklingsområdena.

• Blå- och grönstruktur
• Bebyggelsestruktur
• Mobilitet
• Teknisk försörjning

Kapitel:

6. Värden och hänsyn

I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och
som påverkar hur mark- och vattenområden kan och bör
användas.

• Hallinden
• Brastad-Brodalen-Bro
• Lysehalvön
• Lysekil
• Skaftö

Kapitel:

7. Planeringsförutsättningar

I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att 
förhålla sig till och som påverkar mark- och vattenanvändningen 
i kommunen

• Riksintressen
• Strandskydd
• Miljö, hälsa och säkerhet
• Mellankommunala frågor

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-80g3rQ
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-zZNbY8
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-0hTwgD
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-8RP78z
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-qeBcXe
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-ZsfiNb
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-jupUta
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-iIlRfg
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-6xrn8w
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-W1URKL
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-rd3eKF
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-DnXvAM
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-8Jm4iw
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Kapitel:

8. Konsekvenser

I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska)
konsekvenser ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

• Befolkning och bebyggelse
• Grönstruktur
• Mobilitet
• Teknisk försörjning

Kapitel:

9. Kartbibliotek

I den här delen finns samtliga kartlager från övriga delar i
översiktsplanen samlade i en karta. Här finns även möjlighet att fritt
välja vilka kartlager som ska synas i karta och vilket område som
ska visas.

10. Vad tycker du?

Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.
Under samrådet kan alla lämna synpunkter på förslaget och bidra
med kunskap till det framtida arbetet. Det innebär att boende,
föreningar, markägare, företagare, myndigheter och andra
intresserade är välkomna att tycka till. 

• Miljökonsekvenser
• Sociala konsekvenser
• Ekonomiska konsekvenser

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-MfkasY
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-sUFzEZ
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-lrPgQh
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-IBhC7V
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Sammanfattning
Detta är samrådshandlingen gällande ny Översiktsplan för Lysekils
kommun. Samrådet är till för att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt samt att ge intresserade möjlighet till insyn och
påverkan.

Planen redovisas i tio delar med text och kartor i en digital handling
och i en utskrivbar rapport som ett komplement. I planen beskrivs
en utvecklingsstrategi och en plan för mark- och
vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den
fysiska miljön fram emot år 2050.

Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som är
framtagen som ett första steg i framtagandet av en ny
översiktsplan. Utvecklingsstrategin anger riktlinjer för utvecklingen
av tre huvudstrukturer, grönstruktur, bebyggelsestruktur och
mobilitet. I Mark- och vattenanvändningen beskrivs dels i ett avsnitt
för kommunen som helhet med en tematisk inriktning, och dels i ett
avsnitt med inzoomning på fem geografiska utvecklingsområden.

Strategi för den gröna strukturens utveckling 

Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar

Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten utgår från
vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse och andra
anläggningar och vilka områden som ska bevaras obebyggda. 

Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas som natur- och
grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas och utvecklas
för en hållbar, robust och attraktiv samhällsutveckling. Landskapet,
inte minst havet och kustlandskapet, är i Lysekils kommun en
värdefull resurs.

Det vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation
och utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den
som anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och
vilka delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda -
alltså vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och
vilka delar som ska få vara kvar.
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Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur 

En kommun för alla - under hela året

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas. 

Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan efter
ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder, kön,
etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och delaktighet.
En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga och
tillgängliga för alla.

Att kommunen ska vara till för alla och under hela året sätter också
fingret på behovet av en utveckling som tar hänsyn till Lysekils
kommun som en besöksnäringskommun och en attraktiv kommun
för delårsboende. Den översiktliga planeringen tar här fasta på en
utveckling där goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de
helårsboende i allt vad det innebär av boendemiljöer, service,
arbetsplatser, kommunikationer och fritid.

En samhällsutveckling som är attraktiv för de helårsboende ger
goda förutsättningar för delårsboende att vistas i kommunen under
större delar av året och för besökare att ta del av attraktiva miljöer
och god service.

I utvecklingsstrategin lyfts fem geografiska utvecklingsområden för
bebyggelseutvecklingen fram; Hallinden med sitt strategiska läge i
den norra kommundelen, Brastad-Brodalen -Bro, Lysehalvön,
Lysekils stad och Skaftö.

Strategi för utveckling av mobilitet

Gör närheten hållbar och tillgänglig

 I Lysekils kommun är de geografiska avstånden begränsade.
Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att nyttja de korta
avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så att närheten
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kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan som en
promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden.

Utöver en hållbar mobilitet ska den strategiska utvecklingen av
mobilitet stärka förutsättningarna en god teknisk försörjning för ett
ökat helårsboende med god tillgång till vatten och avlopp.

Befintliga strukturer för fjärrvärme och eldistribution ska nyttjas för
verksamhetsutveckling där produktion av fjärrvärme och el kan
samverka med verksamheter som kan dra nyttja av en lokal
produktion.

Vad är en översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha
en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur
kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina mark- och
vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.  

Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen, det
vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Förslaget till
mark- och vattenanvändning redovisas i karta och text och innebär
såväl geografiska som tematiska rekommendationer. Den ska visa
inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön
och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen 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 för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.  

Översiktsplanen redovisar även hur den föreslagna mark- och
vattenanvändningen förhåller sig till riksintressen,
mellankommunala frågor och gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen ska också redovisa hur förhåller sig till relevanta
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nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling.  

Slutligen är det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur
kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet av
bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket
sätt den gör det och skälen för avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väger tyngre än
andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess
som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från
översiktsplanen måste motiveras.  

För att översiktsplanen ska vara aktuell ska Kommunfullmäktige
anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie
val. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens
aktualitet och till kommunens
fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt bedöma i vilken
utsträckning planen är aktuell.  

En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft
eller kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi och fram
till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en
sådan strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är
aktuell. 
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Översiktsplanen är en viktig utgångspunkt
för hela samhällsbyggnadsprocessen, från den första idén till den
färdiga byggnationen. Översiktsplanen tas fram i samarbete
mellan tjänstepersoner, politiker, allmänhet och aktörer i
kommunen genom en omfattande dialog-
och förankringsprocess. Målet är att få en
genomarbetad, väl motiverad och tydlig beskrivning av hur Lysekils
kommun bör utvecklas. För att översiktsplanen ska vara
fullt användbar är processen lika viktig som det slutgiltiga
dokumentet. 

Processen med framtagandet av en ny 
översiktsplan 

Den nya översiktsplanen
utgår från kommunens Vision 2030
och kommunens fem
utvecklingsområden. Globala,
nationella, regionala och lokala
mål, principer, strategier, planer och
program utgör andra viktiga
utgångspunkter
för översiktsplanen.  Det är en lång
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process att ta fram en översiktsplan
och förankringen sker i flera steg.
Framtagandet av en översiktsplan
regleras i 3 kap. Plan- och
bygglagen. Mer om översiktsplanen
och dess process kan du läsa på
Boverkets hemsida
under Kunskapsbanken.  

Program 

Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.  

Samråd 

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan
för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner
med flera. Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en
samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån de
synpunkter som kommit in.   

Utställning 

Den reviderade översiktsplanen ställs ut ytterligare en gång, nu
under benämningen "utställning" där synpunkter åter kan lämnas
på planförslaget. Utställningen pågår i minst två månader.
Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och
planen revideras utifrån inkomna synpunkter.  

Antagande 

Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är
inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till
grund för beslut, till exempel för bygglovsärenden och detaljplaner. 

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan
beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
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översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte
är juridiskt bindande.  

Den nya översiktsplanen ersätter den nu gällande som antogs i
kommunfullmäktige år 2006. 

Processen hittills 

Arbetet började med att kommunen
genomförde en enkät ”Lysekil 2030”
där vi bad er kommuninvånare ge
oss en beskrivning av hur du ser på
ditt samhälle och framtiden
här. Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350
personer som alla har bidragit med viktiga tankar.  

I en framtid som kan verka allt mer komplex är samarbete och
framåtblickande bäst för att kunna hålla kursen. Det visar ni stor
tilltro till genom era ärliga svar. Det går att finna en rörande
överensstämmelse i vissa delar av det ni som svarat beskriver och
i vad politiker och tjänstemän inom kommunens organisation anser,
nämligen att Lysekil är en kommun som på så många sätt är en
vacker plats. Tillsammans kan vi se till att värna, stötta och
utveckla Lysekils kommun. 

Under programskedet genomfördes även ett flertal workshops i de
olika kommundelarna där sammanlagt 139 medborgare deltog.  

Barns och ungdomars perspektiv i planeringen är av lika stor vikt
som vuxnas. Till programmet har ett sextiotal tioåringar på
Gullmarsskolan, Stångenässkolan och Skaftö skola fått svara på
frågor om platser i kommunen. Även ett femtiotal gymnasieelever
från Gullmarsgymnasiet har medverkat. 

Programskedet avslutades med en av
kommunstyrelsen godkänd programhandling "Vi formar framtiden".
Programhandlingen godkändes 1 november 2017. 
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I steg fyra, framtagande av en samrådshandling har det
genomförts ett antal workshops med kommunens förvaltningar, de
kommunala bolagen och politiken utifrån programhandlingen och
de tre strukturerna: bebyggelsestruktur, infrastruktur och
grönstruktur. Samrådshandlingen är resultatet av synpunkter från
workshoparna, programhandlingen tillsammans med kommunens
vision och utvecklingsområden.  

Processen framåt 

De sex stegen i processen med att ta fram en ny översiktsplan för Lysekils kommun.

Under november och december 2021 kommer en digital
samrådshandling att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. De
olika avsnitten eller hela samrådshandlingen går att skriva ut som
pdf direkt från den digitala samrådshandlingen.  

Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en
fysisk utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Skaftö
Folkets Hus och Brastad Folkets Hus. Nu vill vi ha in era
synpunkter på förslaget till ny översiktsplan, och man kan lämna
sina synpunkter på flera olika sätt.

Antingen använder man sig av det digitala formuläret som finns i
den digitala samrådshandlingen eller så skickar man sina
synpunkter med E-post till registrator@lysekil.se. Ange
“översiktsplan” i ämnesraden. Man kan även skicka ett brev till oss
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med sina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och
skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.  

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.
Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit
in och en utställningshandling tas fram. Under maj och juni
2022 kommer utställningshandlingen finnas tillgänglig på samma
sätt som samrådshandlingen, och då finns det återigen möjlighet
att komma med synpunkter. Efter utställningen är det dags att ta
fram ett förslag som ska antas av kommunfullmäktige i oktober
2022.    
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Det finns en rad styrdokument som utgör ramen för kommunens
verksamhet och som påverkar samhällsplaneringen.
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och samordna
kommunens önskade utveckling kring mark- och vattenanvändning
med internationella, nationella, regionala och kommunala mål,
visioner, strategier och lagstiftning. 

Hållbar samhällsplanering 

Ekosystemansatsen 

Översiktsplaneprocessen tar sin utgångspunkt i att värnande och
utveckling av ekosystemtjänster är grundläggande för kommunens
långsiktiga utveckling. Riktlinjer i översiktsplanen ska ge stöd för
ökad kunskap kring kommunens ekosytemtjänster och hur de i
kommande processer kopplade till den fysiska planeringen kan
tydliggöras och säkerställas.  

2. Utgångspunkter
I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål, strategier och

lagar som ligger till grund för översiktsplanen.

2. Utgångspunkter

https://www.lysekil.se/
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Ekosystemtjänst är ett begrepp som underlättar förståelsen för och
värdesättandet av hur ekosystem på olika sätt bidrar till en
funktion, en kvalitet eller en verksamhet som gynnar människor.
Dessa tjänster produceras av ekosystemen helt utan mänsklig
inblandning och är gratis för oss, så länge vi inte förstör dem.   

Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, skydd mot
naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening
samt skadedjursbekämpning, reducering av partikelhalter och
växthusgaser bildande av bördig jord och tillgången till
rekreationsområden med mera. Idén om att människan är
beroende av jordens ekosystem är uråldrig och beskrivs av de
antika tänkarna. Konceptet ekosystemtjänster har dock utvecklats
under senare delen av 1900-talet och börjat användas mer de
senaste decennierna.  

Ekosystemtjänster delas in i fyra underkategorier, för att underlätta
förståelsen av dessa mycket komplicerade system. Implementering
av begreppet görs även i arbetet med en grön strategi för Lysekils
kommun.  

Social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling 

En hållbar samhällsutveckling
innebär ett samhälle där både
nuvarande och kommande
generationer kan få sina behov
tillgodosedda, där långsiktig balans
råder för såväl människa som natur.
Detta synsätt på hållbar utveckling
innebär en samhällsplanering som
utgår från människors olika behov
och bidrar till delaktighet i samhället. 

Den sociala hållbarheten är målet,
den ekonomiska hållbarheten medlet för att nå målet och den
ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl social som
ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker
varandra i ett långsiktigt perspektiv och ska ses som en helhet. 
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Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från
och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande invånares
olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt,
hälsofrämjande och inkluderande samhälle.  

Ekonomisk hållbarhet innebär att Lysekils kommun ska verka för
att både kommunen och andra aktörer i samhällsplaneringen
hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda
dem där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som
den ekonomiska tillväxten stärks.  

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt
ta tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens
gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och
natur. Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt
tänkande och minska negativ påverkan på miljön för att värna
ekosystemen. 

De globala hållbarhetsmålen 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle,
där de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. Sverige ska
vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet
innebär en successiv omställning av Sverige som modern och
hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala
systemet. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan
är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen. 

En långsiktigt hållbar utveckling i Sverige är beroende av att
människor vill och kan bo och leva i såväl städer och tätorter som
på landsbygden. Tätorter, både större och mindre, ska utvecklas till
hållbara, hälsosamma och trygga platser. I ett hållbart samhälle
drar tätorter samt gles- och landsbygder nytta av varandra och ses
som sammanlänkade regioner.  

Hållbar samhällsutveckling ska förstås i ljuset av mångfalden i
befolkningen och inkludera bland annat ett funktionshinders-,
jämställdhets-, äldre- och barnrättsperspektiv. Hållbar
samhällsutveckling och stadsbyggande är viktiga områden för
innovation och kunskapsutveckling. Digitalisering kan ha stor
betydelse för hållbar samhällsutveckling. Innovationer, såväl
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tekniska som sociala, i nya stadsdelar, i tätorter och på
landsbygden kan bidra till att ytterligare stärka Sveriges roll som
föregångare inom hållbar samhällsutveckling.  

Kommunen har ett stort ansvar för att i den översiktliga planeringen
bidra till att dessa mål ska nås. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Ett av de 17 globala målen handlar om hur vi genom en långsiktigt
hållbar samhällsplanering ska skapa inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara städer och samhällen. Hållbar
stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning
och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ
stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för
framtiden.  

Ett samhälle för alla 

Alla människor har rätt att vara en del av samhället och kunna
använda det. Samhället bör därför utformas utifrån
människors olika behov. Genom att arbeta med tillgänglighet och
användbarhet kan vi skapa ett inkluderande samhälle
där alla människor kan vara delaktiga. 

Ett tillgängligt samhälle minskar kostnader för särlösningar och
ökar möjligheten för människor att leva ett självständigt liv. För att
nå ett tillgängligt samhälle behöver vi utgå från universell
utformning när vi tar fram nya miljöer, program, produkter och
tjänster. Det handlar också om att åtgärda befintliga
tillgänglighetsbrister. 

Även om samhället blir mer tillgängligt kan det finnas behov av
individuella stöd och lösningar för att säkerställa delaktighet för den
enskilde. För att skapa ett inkluderande samhälle är det viktigt att
utgå från människors behov och att inhämta kunskap från
användarna, oavsett vad vi tar fram eller vilka åtgärder vi gör. 
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Det nationella målet för gestaltad livsmiljö 

Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den gestaltade
livsmiljön är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form, design,
konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar
utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid
formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår
också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara. 

Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och
kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den
gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån
bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt
politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa
perspektiv samspelar och berikar varandra. 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Det ska uppnås genom att 

Lysekils kommun har ett ansvar att sträva mot dessa mål i
samhällsplaneringen. 

• Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden.

• Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids.
• Det offentliga agerar förebildligt.
• Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara

och utvecklas.
• Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.
• Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och

internationellt.
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Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål där flera av dem är 
relevanta för översiktsplanen och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö med är centralt för samhällsbyggnad; ”Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.”  

Målet om begränsad klimatpåverkan är också mycket relevant för 
den fysiska planeringen i kommunen då det finns kopplingar till god 
bebyggd miljö genom bland annat hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur och vikten av gång- och cykelvägar. 

De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men 
är anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i 
Västra Götalands län. En revidering av de regionala målen gjordes 
under 2020. De regionala preciseringarna för målet God bebyggd 
miljö handlar om att göra det lätt att gå, cykla och åka kollektivt, att 
kommunerna ska ta fram ett strategiskt kulturhistoriskt 
planeringsunderlag, att minska energianvändningen i bostäder och 
lokaler samt att anpassa samhället till klimatförändringarna. Den 
regionala preciseringen för målet Begränsad klimatpåverkan siktar 
på att den västsvenska ekonomin ska bli oberoende av fossila 
bränslen samt att andelen förnybar energi ska öka. 

Lysekils kommun har två övergripande utvecklingsmål för 
miljöområdet, nämligen att kommunen ska konsumera hållbart och 
att kommunen ska planera för ett hållbart samhälle. I arbete med 
att nå målen ligger fokus på fem prioriterade områden; hållbara 
resor och transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster, ekologisk och klimatsmart mat, sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler samt hållbar stad och natur. 

Miljömål - nationella, regionala och lokala 
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Barnkonventionen 
Sedan den 1 januari 2020 ärbarnkonventionen 
lag i Sverige. Att barnkonventionen har blivit lag
tydliggör det faktum att barn har
rättigheter, och att alla som fattar
beslut som rör barn ska beakta dessa rättigheter. 
Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa. För att säkerställa att barnets bästa beaktas i den
nya översiktsplanen för Lysekils kommun kommer en
barnkonsekvensanalys att genomföras under framtagandet av en
ny översiktsplan.   

Arbetet med barnkonventionen är en del av Lysekils kommuns
hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen och Vision
Lysekil 2030. De globala målen har starka kopplingar till
barnkonventionen och alla mål är viktiga. Exempel på globala mål
som har koppling till arbetet med barnkonventionen:  

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin vägleder kommuner,
kommunalförbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det
civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter i
det gemensamma arbetet med regional utveckling. Det är därför ett
viktigt underlag för kommunernas utvecklingsarbete, där
översiktplanen har en viktig roll för genomförandet av strategin. 

Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin tar sin
utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet. Det
regionala målet är formulerat som: ”Tillsammans gör vi Västra
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och
konkurrenskraftigt samhälle”, vilket förutsätter en hållbar utveckling
i tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig. Dessa tre
dimensioner är beroende av varandra och förstärker varandra. 

• Mål 1: Ingen fattigdom.
• Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
• Mål 4: God utbildning för alla.
• Mål 10: Minskad ojämlikhet.
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I den regionala utvecklingsstrategin formuleras tre långsiktiga
prioriteringar: 

 Dessa ska förverkligas bland annat med hjälp av fyra
tvärsektoriella kraftsamlingar: 

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin
här https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-
utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/

Det regionala maritima klustret 

I det regionala utvecklingsarbetet har Lysekils kommun, dess
näringsliv och forskningsinstitutioner en central roll i det regionala
maritima klustret. Klustrets fokusområden är: 

Vision Lysekil 2030 

– en ledstjärna för kommunens utveckling

• Robust och sammanhållet.
• Jämlikt och öppet.
• Fossiloberoende och cirkulärt.

• Fullföljda studier
• Digitalisering
• Elektrifiering
• Cirkulära affärsmodeller

• Havsförvaltning.
• Maritim turism.
• Maritima operationer.
• Marina livsmedel.
• Marin energi.
• Marin bioteknik.

Som ledstjärna i kommunens arbete
finns Vision Lysekil 2030 som visar åt
vilket håll kommunen vill utvecklas: 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
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Lysekil är en hållbar och attraktiv

kommun året runt som

kännetecknas av kreativitet och

framtidstro. Lysekil är en självklar 

mötesplats och ledande inom maritima 

näringar. 

Lysekil – det hållbara samhället 

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och
förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna,
vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar
uppskatta dess värden och möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi
tar tillvara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har
balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in
kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på
framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa
initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i
de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är
honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är
känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang
som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar
oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och
företagande inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet
att finnas i Lysekil. 
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Kommunfullmäktige fattade beslut om Vision Lysekil 2030 den 19
oktober 2017. 

Utvecklingsområden 
Kommunen har fem specificerade
utvecklingsområden. Utvecklingsområdena pekar ut de områden
som bedöms vara viktiga och avgörande för att kommunen ska
utvecklas i en positiv riktning: 

Barn och unga är vår framtid 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till
deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget
finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som
socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför
inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda
utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika
förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det
handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer.
Samverkan är därför centralt för att optimera barn och ungas
villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala
kostnader. 

Utvecklingsmål 

Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för
en bra hälsa och goda livsvillkor. 

Vi utvecklas genom lärande 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande
organisation. När man lär sker utveckling av både individ,
organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad
innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska
utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ
och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande,
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innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils
kommun. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 

 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig
maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett
naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god
tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i
att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils
kommun. 

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn,
Campus Väst tillsammans med externa aktörer som: Sven Lovén-
centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet),
SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör
basen i ett brett och redan befintligt kluster. 

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och
innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå
tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fem
starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH,
RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med
Lysekils kommun och Innovatum. Vi är unika i våra möjligheter
inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela kommunens
profilbärare. 

Utvecklingsmål 

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av
engagemang och entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med ett
rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden
som saknas i en storstad.  Våra unika tillgångar gör att människor
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vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra 
förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I 
Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse 
hela året runt både för invånare, besökare och potentiella 
kommuninvånare. 

Utvecklingsmål 

I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god 
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. Antalet 
bostäder i Lysekil ska öka. 

Vi tar ansvar för miljön 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att 
vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar engagemang 
och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi 
verkar för en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö-
och hälsoproblem lokalt eller globalt. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska konsumera hållbart. Lysekils kommun 
planerar för ett hållbart samhälle. 

Befintlig översiktlig planering 

Fördjupad översiktsplan 

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ett 
vägledande dokument som görs för kommundelar som anses kräva 
en mer noggrann redovisning av mark- och vattenområden. Däri 
anges riktlinjer och strategier för både befintlig och nytillkommande 
bebyggelse, samt hur rekreationsytor och natur-och kulturmiljöer 
ska värnas och vårdas. Detta behövs exempelvis ofta för tätorter, 
kustområden eller för komplexa kulturlandskap.  
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Blå översiktsplan 
Det är många intressen som 
konkurrerar om havet som resurs. 
Därför behövs ett gemensamt 
förhållningssätt som långsiktigt både 
skyddar och utvecklar livet på, i och 
vid havet i norra Bohuslän. Det är 
anledningen till att kommunerna i
norra Bohuslän, Strömstad, Tanum,
Sotenäs och Lysekil, tillsammans har tagit fram en Blå 
översiktsplan. 

Den Blå översiktsplanen omfattar kustvattendelen och 
territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som ligger 
inom kommungränserna. 

Den Blå översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska 
nyttja våra gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och 
hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, 
verksamheter och besökare.  

Planen syftar till att säkerställa en god planering av de 
gemensamma marina resurserna och därmed skapa 
förutsättningar för ett friskt hav med en mångfald av aktiviteter och 
verksamheter. 

Havet kan inte ses som en fristående del av våra kommuner. Alla 
funktioner, aktiviteter och verksamheter på havet har behov av 
samband och kopplingar in mot land. Den översiktliga planeringen 
på land och den blå översiktsplanering möts i kustzonen.  

Den blå översiktsplanen ger inga rekommendationer för 
landområden (med undantag för öar utan bostadsbebyggelse), 
men ger i sitt perspektiv “utifrån och in” ett antal inspel i frågor där 
utvecklingen av havet är i hög grad påverkas av vad som sker på 
land. De ska ses som just inspel i den övriga översiktliga 
planeringens processer med att ta fram nya eller se över befintliga 
översiktsplaner och fördjupningar, och de utgör en viktig 
utgångspunkt i framtagandet av den här översiktsplanen. 

Skärgård, Lysekil
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De blå inspelen sammanfattas i ett antal punkter enligt nedan: 

Multifunktionella platser - i de centrala delarna av 

kustsamhällena bör det finnas platser i direkt anslutning till havet 
som är tillgängliga för alla. 

Kommunikationsnoder - noder för kommunikation mellan land 

och hav bör utvecklas centralt i kuststäderna och de större 
kustsamhällena. 

Knutpunkter för friluftsliv - en sammanhängande struktur av 

knutpunkter för friluftsliv längs kusten och i skärgården bör 
utvecklas. 

Havsnära verksamhetsmark - samtliga verksamhetsområden i 

havsnära läge bör nyttjas för verksamheter som har en tydlig marin 
inriktning och ett fysiskt behov av närhet till havet. 

Fiskehamnar och leveransanläggningar - befintliga 

landningshamnar, leveransanläggningar och förtöjningsplatser för 
fiske och vattenbruk bör ges förutsättningar för utveckling och 
skyddas från anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan 
utveckling. 

Stora hamnar - de befintliga och väletablerade större

hamnarna ska värnas, deras funktion främjas och de ska ges 
förutsättningar att utvecklas med kringytor. 

Småbåtshamnar och gästhamnar - utveckling av befintliga 
småbåtshamnar bör främjas framför etablering av nya hamnar. 

Forskningsstationer - befintliga forskningsstationer ska ges goda 
förutsättningar för utveckling. 

Infrastrukturobjekt - fasta förbindelser till öar inom planområdet i 
form av broar och färjor ska värnas och underhållas. 

Den blå översiktsplanen antogs av respektive
kommuns kommunfullmäktige 2018. blå ÖP kommer att fortsätta 
gälla även när denna plan antas. Denna plan ger därför inga 
rekommendationer för havet. 
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Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden 

Sotenäs och Lysekils kommuner
ligger på ömse sidor om Åbyfjorden,
där vatten- och kustområdena
omfattas av många bevarandeskydd.
För att skapa en helhetssyn kring
utvecklingen av mark- och
vattenområdet kring Åbyfjorden har
kommunerna gemensamt tagit fram
en fördjupad översiktsplan för markområdena runt Åbyfjorden.
Planen antogs av Lysekils kommunfullmäktige 2014. 

Ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen ligger till
grund för förslagen till mark och vattenanvändning i den
kommunövergripande översiktsplanen. FÖP Åbyfjorden kommer
att fortsätta gälla även efter att denna plan antas. Denna plan ger
därför inga rekommendationer inom planområdet för FÖP
Åbyfjorden. 

Strategiska dokument som beaktats i 
översiktsplanen 
Det finns en rad andra strategiska dokument som är viktiga för den
översiktliga planeringen. Läs mer om varje dokument genom
att klicka på det önskade dokumentet. 

Naturvårdsplan 

Grönstrategi 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kulturmiljöprogram (inte politiskt antaget) 

VA-plan 

Näringslivsstrategi 

Destinationsstrategi 

Åbyfjorden

https://www.lysekil.se/download/18.1d8a54f017c2db4cd0d75539/1633425037712/Naturv%C3%A5rdsplan%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c4116ad2c/1603458202477/Gr%C3%B6nstrategi.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.4aa539e4177d31e867b1dacf/1614263995112/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun%20med%20bilagor.pdf
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
https://www.lysekil.se/download/18.5996efc2158b15fd6ecc8958/1481272303848/VA-plan%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c411f0753/1604406585837/N%C3%A4ringslivsstrategi%202030.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c411f0753/1604406585837/N%C3%A4ringslivsstrategi%202030.pdf
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Programhandling för översiktsplan 2022 

- Vi formar framtiden

Förslag till inriktning för en ny översiktsplan 

 Programmet är det första steget i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet har kommunen samlat in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag. Detta har gjorts
utifrån sex geografiska principområden: 

Fyra utmaningar - fyra principer 

I programhandlingen lyftes fyra övergripande utmaningar för
kommunens utveckling som uppmanar till ett mer aktivt sätt att
förhålla sig till kommunens plats i regionen och övriga världen: 

En kommun för alla – under hela året 

Lysekil är fantastiskt på sommaren. Lysekil i juli är självklart och en
ovärderlig tillgång för besöksnäringen och en unik del av livsmiljön
för oss som bor här. Men resten av året då? Förändringen över
årstiderna bör kunna vara en tillgång, men utvecklingen av en
attraktiv sommarmiljö bör inte ske på bekostnad av livskvalitén
under resten av året.  

Gör närheten hållbar och tillgänglig 

Närheten kan innebära närhet mellan människor i den lilla staden
eller det lilla samhället. Det kan innebära en närhet till havet, var en
än befinner sig i Lysekils kommun. Närheten till vacker och
varierande natur lyfts ofta upp, liksom närhet till pendlingsorter och
storstäder som Göteborg och Oslo. Trots upplevelsen av närhet

• Havet.
• Skärgården.
• Kusten.
• Staden.
• Samhället.
• Landsbygden.
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lyfts otillgänglighet ofta upp. Behovet av en bättre infrastruktur och
möjligheter till en god och fungerande kollektivtrafik är tydlig.   

Det vackra landskapet – att ha kakan och äta den 

Vi har en fantastisk natur, ett unikt och varierat landskap och havet
som en enorm tillgång. Unika, vackra naturmiljöer ger goda
förutsättningar för unika, vackra bebyggelsemiljöer med bostäder,
restauranger, hotell, med mera. Unika, vackra naturmiljöer kan
också utvecklas utan att bebyggas. Genom att istället sköta och
utveckla naturområdena som sådana och samtidigt öka
tillgängligheten till dem kan befintliga bebyggelsemiljöers
attraktivitet stärkas. 

Bygg kvalitativt och bohuslänskt – i ny tappning 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen utstrålar ofta en
genuinitet genom kvalitativa material och en respekt för detaljer.
Kan vi planera för nya, funktionella hus och områden som om
hundra år anses vara kulturhistoriskt värdefulla och genuint
bohuslänska?  

Skulle värdet av den äldre bebyggelsen komma ännu mer till sin
rätt om vi byggde dagens bostäder med tanke på långsiktig
hållbarhet, med dagens kunskap om äldre byggtekniker och
dagens önskemål kring det goda boendet? Kan vi inspireras av de
gamla husens inbyggda relation till sol- och vindförhållanden,
skalan på mellanrum och uppdelningen i privat och offentligt. 
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3. Utvecklingsstrategi
I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova penseldragen - för

kommunens utveckling av den fysiska miljön

3. Utvecklingsstrategi

https://www.lysekil.se/
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Kommunen präglas av sitt läge vid havet och av de unika och 
attraktiva livsmiljöer som kustlandskapet erbjuder. I den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen ska landskapets värden tas tillvara och 
ges förutsättningar för utveckling av såväl obebyggda som byggda 
miljöer. Utvecklingsstrategin tar avstamp i de specifika 
förutsättningarna, kvaliteterna och utmaningarna för Lysekils 
kommun och ger de grova, grundläggande penseldragen för 
kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön.

Strategi för den gröna strukturens utveckling 

Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar 

Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten
utgår från vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse 
och andra anläggningar och vilka områden som ska bevaras 
obebyggda.  Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas 
som natur- och grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas 
och utvecklas för en hållbar, robust och attraktiv 
samhällsutveckling. Landskapet, inte minst havet och

Riktlinjer för den strategiska utvecklingen
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kustlandskapet, är i Lysekils kommun en värdefull resurs. Det
vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation och
utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den som
anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och vilka
delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda - alltså
vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och vilka
delar som ska få vara kvar. 

Det obebyggda landskapet ska värnas i en sammanhängande
struktur av värdefulla naturmiljöer, områden för rekreation och
friluftsliv, områden för livsmedelsproduktion, kulturhistoriskt
värdefulla landskap och områden som fyller en viktig funktion i
att hantera och begränsa effekterna av ett förändrat klimat. För
utvecklingsstrategin kring det obebyggda
landskapet är kommunens grönstrategi en viktig utgångspunkt. 

Grönstrategins mål sammanfattas nedan. Du kan ta del av hela
grönstrategin här.

• En sammanhängande
grönstruktur ska säkerställas för grön
infrastruktur, biologisk
mångfald, rekreation och för
hantering av ett förändrat klimat

• Förvaltning och utveckling av
grönstrukturen ska ske utifrån ett
ekosystemtjänstperspektiv

•  Havet ska nyttjas och utvecklas som värdebärare för
kommunen.

• Tillgången och tillgängligheten till kvalitativa utemiljöer för
boende och besökare ska stärkas

• I anspråkstagandet av oexploaterad mark för ny
bebyggelse ska begränsas.

• Vi tar tillvara, utvecklar och nyttjar utemiljöns

samhällsekonomiska värde.

• Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett

hållbart sätt.

• Vi ska bli Sveriges friluftskommun.

• Våra bebyggda miljöer främjar människors hälsa.

https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c4116ad2c/1603458202477/Gr%C3%B6nstrategi.pdf
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Havet och skärgården är av så stor betydelse för Lysekils kommun
och för de övriga kustkommunerna i Norra Bohuslän att en
gemensam fördjupad översiktsplan för havsområdet har arbetats
fram. Det är i detta dokument som strategiska ställningstaganden
och rekommendationer för havet och den obebyggda skärgården
finns. Läs mer om den blå översiktsplanen här.

•  Vi skapar levande mötesplatser genom delaktighet och kultur.

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70
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struktur 

En kommun för alla - under hela året 

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas.  

Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan
efter ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder,
kön, etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och
delaktighet. En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga
och tillgängliga för alla. Att kommunen ska vara till för alla och
under hela året sätter också fingret på behovet av en utveckling
som tar hänsyn till Lysekils kommun som en
besöksnäringskommun och en attraktiv kommun för delårsboende.
Den översiktliga planeringen tar här fasta på en utveckling där
goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de helårsboende i
allt vad det innebär av boendemiljöer, service, arbetsplatser,
kommunikationer och fritid. En samhällsutveckling som är attraktiv
för de helårsboende ger goda förutsättningar för delårsboende att
vistas i kommunen under större delar av året och för besökare att
ta del av attraktiva miljöer och god service. 

• Planera för en svagt ökande
helårsboende befolkning.

• Möjliggör för en samhällsutveckling I
kommunens alla delar.

• Prioritera bostäder, service och
mötesplatser för helårsboende och
skapa förutsättningar för mångfald
genom att utgå från de
helårsboendes vardag. Utveckla miljöer som ger livskvalitet
under hela året.

• Förbättra förutsättningarna för att bo i Lysekils kommun under
en större del av året bland annat genom att nyttja befintliga
fritidshusområden som en resurs för bostadsutvecklingen.

Strategi för utvecklingen av bebyggelsens 
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Bygga kvalitativt och bohuslänskt i ny tappning 

Den redan byggda miljön utgör självklart utgångspunkten för
bebyggelseutvecklingen i kommunen. I Lysekils kommun finns flera
bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden där ett
bevarande av miljön är viktig. Dessa miljöer ger platserna en
historisk förankring och en berättelse om kommunens utveckling.
De utgör inte minst kvalitativa och vackra miljöer som berikar och
skapar karaktär. Strategiska ställningstaganden och specifika
riktlinjer för dessa miljöer finns i Lysekils kommuns
kulturmiljöprogram.  

Förändringar, kompletteringar och förtätningar i den redan byggda
miljön ska ta hänsyn till det sammanhang de görs i. I de
kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöerna krävs en särskilt stor
hänsyn, men även i andra befintliga bebyggelsemiljöer ska ny
bebyggelse ta hänsyn till sitt sammanhang genom en respekt
för platsens läge (centrala staden, i gränsen mot
jordbrukslandskapet, i
bergssluttningen), karaktär (tidsanda, materialval, struktur,
täthet) samt områdets och bebyggelsens skala (våningsantal, typ
av bebyggelse, mindre tätort-stad-landsbygd). 

Nya bebyggelseområden ska på samma sätt ta hänsyn till platsens
läge, karaktär och skala. Där oexploaterad mark tas i anspråk
ska landskapet nyttjas som resurs. Värdefulla landskapselement
ska bevaras och ekosystemtjänster ska säkerställas.  

Lysekils kommun ska nyttja sina tillgångar och förutsättningar som
kustkommun genom en god tillgång till havet.

• Skapa tillgång till boende över hela livscykeln;
villor/egnahem, smålägenheter och seniorboenden.

• Öka tillgången till kust och skärgård i människors vardag.
• Skapa förutsättningar för en levande landsbygd.
• Värna ”landsbygdshotspots” - platser på landsbygden med

befintlig infrastruktur och service ska värnas som mötesplatser
och nav för landsbygdsutvecklingen.

https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
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Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av

bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med

utgångspunkt i tätorterna och den befintliga bebyggelsens

struktur. För vart och ett av de fem utvecklingsområdena

föreslås en utveckling utifrån de kvaliteter och förutsättningar

som varje område besitter.

Utvecklingsområde Hallinden 

• De befintliga byggda miljöerna ska
tas tillvara och förvaltas utifrån
varje områdes specifika karaktär och
värden.

• Förtäta inom staden och tätorterna
där det är förenligt med goda
livsmiljöer.

• Nya bebyggelseområden ska ges en
utformning som präglas av de lokala värdena och dagens
samlade kunskap kring hållbarhet och goda livsmiljöer.

• För nya bostäder ska en god tillgång till kust, hav och
grönområden säkerställas.

• Variationen i kommunens olika delar ska nyttjas för en variation
av bostäder och anläggningar.

• Möjligheterna till olika former av tematiska
boenden ska prövas.

• De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna ska värnas.
• Nya bebyggelsemiljöer ska placeras och utformas med stor

hänsyn till ett förändrat klimat.
• Förutsättningar för ett framtida hållbart nyttjande av havet för

sjöfart, fiske och vattenbruk ska tillvaratas.

• Hallindens strategiska läge ska
nyttjas som ett utvecklingsområde för
verksamheter och service.

• Befintlig knutpunkt för
kollektivtrafiken ska utvecklas med
inriktning mot mobilitet, information
och service.

• Samverkansmöjligheter ska sökas med grannkommunerna.
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Utvecklingsområde Brastad - Brodalen - Bro 

• Skottefjället utgör ett friluftsområde med utvecklingspotential
och Hallinden kan utvecklas som knutpunkt för åtkomst till
friluftsliv i omgivningarna.

Utvecklingsområde Lysehalvön 

• Brastad ska utvecklas som tätorten
inom utvecklingsområdet och som
serviceort  för de norra
kommundelarna.

• Brastad tillåts växa ut till Brofjorden
genom områden för rekreation och
genom nya och omvandlade bostadsområden.

• En småskalig utveckling av landsbygdsbebyggelse ska tillåtas
som en förlängning av Brastad österut.

• Centrumutvecklingen i Brastad ska följa utbyggnadsriktningen i
öst-västlig riktning.

• Utvecklingskraften i Brodalen-Bro ska nyttjas för att berika
utvecklingsområdet som helhet.

• Den stora variationen av olika livsmiljöer inom området är en
tillgång. Utveckling av nya typer av boenden ska främjas.

• Brodalen ska stärkas som porten till Härnäset och Åbyfjorden i
enlighet med riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för
Åbyfjorden.

• De olika delarna av utvecklingsområdet ska länkas samman
genom utbyggnad av gång- /cykelväg och promenadvägar.

• Norra delen av Lysehalvön utgör en
värdefull resurs för verksamheter och
för verksamhetsutveckling.

• Symbios och samverkansmöjligheter
ska sökas vid verksamhetsutveckling
där energiproduktion är en önskvärd
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Utvecklingsområde Lysekil 

del. Förutsättningarna för verksamhetsutvecklingen bör utredas i 
en fördjupad process. 
• Södra delen av Lysehalvön ska utifrån sitt stadsnära läge och

goda livsmiljöer utvecklas med inriktning mot ett ökat
helårsboende genom omvandling av fritidshusområden.

Utvecklingsområde Skaftö 

• Lysekil ska utvecklas utifrån
identiteten ”staden vid havet” som
hamnstad, som kurort och som en
stad där kustlinjen är stadens
vardagsrum - tillgänglig och med
mötesplatser för alla.

• Den havsnära verksamhetsmarken ska värnas och ge
förutsättningar för utveckling av marina näringar.

• Stadskärnan ska växa fram till havet och ges förutsättningar att
utvecklas i ett stråk mellan Norra och Södra hamnen. I dessa
två omvandlingsområden ska staden rustas för ett förändrat
klimat.

• Staden ska nyttja den redan byggda miljön för förtätning, men
också ges utrymme att växa. Huvudriktningen för stadens
utbyggnad är mot nordost .

• Stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landmärken ska
värnas, liksom utsiktsplatser och platser med siktlinjer mot
havet.

• Sårbarheten i väginfrastrukturen behöver begränsas.

• Skaftö ska utvecklas som en
sammanhängande helhet.

• Områden och stråk för rekreation
liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att
länka samman öns olika delar och göra dem tillgängliga för
boende och besökare.

• Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort.
Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan utgör tätorterna på
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Skaftö. Det är inom och i anslutning till tätorterna som 
bebyggelseutvecklingen huvudsakligen ska ske. 

• Förutsättningarna för att bo och leva på Skaftö under hela året
ska stärkas genom omvandling av fritidshusområden där de
mest tätortsnära områdena prioriteras.

• De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska värnas som en
väsentlig del av Skaftös identitet.

• Kristineberg ska värnas som en plats för marin utbildning,
forskning och verksamheter.

• En utveckling av tematiska boenden är önskvärd liksom
bostäder riktade till unga och äldre.

• Den havsnära marken inom tätorterna ska värnas för att
långsiktigt vara tillgängliga för kommunikationer till havs samt
för mötesplatser som bidrar till livskvalitet.
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Strategi för utveckling av mobilitet

Gör närheten hållbar och tillgänglig 

I Lysekils kommun är de geografiska avstånden
begränsade. Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att
nyttja de korta avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så
att närheten kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan, likväl som
en promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden. Utöver
en hållbar mobilitet ska den
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strategiska utvecklingen av mobilitet stärka förutsättningarna en
god teknisk försörjning för ett ökat helårsboende med god tillgång
till vatten och avlopp. Befintliga strukturer för fjärrvärme och
eldistribution ska nyttjas för verksamhetsutveckling där produktion
av fjärrvärme och el kan samverka med verksamheter som kan dra
nyttja av en lokal produktion. 

Lysekilsbanans sträckning utgör oavsett järnvägens framtid ett
strategiskt mycket värdefullt stråk hållbar mobilitet och teknisk
försörjning genom hela kommunen där Lysekil med
hamnen, Hallinden och Gläborg/E6 är viktiga knutpunkter. 

• Gång- och cykelvägnätet ska på
Stångenäset byggas ut i
huvudsträckningen Lysekil-Bro, och
byggas ihop till ett
sammanhängande, effektivt vägnät.

• En utveckling av båttransporter, för
havsanknuten verksamhet och
fartygstransporter såväl
som persontrafik med båt, är eftersträvansvärd.

• Hamnarna ska värnas för att långsiktigt säkerställa
förutsättningarna för båttrafik.

• Utrymme för infrastruktur som möjliggör och
underlättar samordningen mellan trafikslag (till exempel buss
och båt) ska värnas.

• Lysekilsbanans sträckning ska nyttjas som strategiskt stråk
för mobilitet och teknisk försörjning.

• Knutpunkterna för mobilitet ska utvecklas för ökad effektivitet
mellan trafikslag samt som platser för service och information.

• Knutpunkter för samordnad mobilitet och service med potential
för möten, service, pendling och tillfälliga arbetsplatser ska
utvecklas i strategiska lägen med koppling till områden för
friluftsliv där det är möjligt.

• Väg 161 ska stärkas och förbättras som
kommunens huvudstråk för väginfrastrukturen.

• Kommunikationerna över Gullmarn ska förbättras i två steg: -
Steg 1: Förbättring av vägen och färjan. Steg 2: fast förbindelse
över Gullmarn.

• Sårbarheten i väginfrastrukturen ska begränsas.
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• Förbättringar längs väg 162 för ökad trafiksäkerhet och
klimatanpassningsåtgärder.

• Alternativ väg för ökad framkomlighet söder om Brastad
behöver studeras vidare.

• Förutsättningarna för ny infartsväg i norra delen av Lysekils
stad utreds vidare.
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kan beskrivas som länken mellan de utmaningar och kvaliteter som
formulerades i programmet till översiktsplanen och de mer
konkreta rekommendationer som formuleras för mark- och
vattenanvändningen.

Sammantaget innebär utvecklingsstrategin att en
sammanhängande struktur av värdefulla naturområden, områden
för friluftsliv och närrekreation, översvämningskänslig mark och
kustnära mark tillsammans utgör stommen för mark som långsiktigt
ska säkerställas obebyggd. Den gröna strukturen tillgodoser
ekosystemtjänster för goda livsmiljöer i den bebyggda miljön.

Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av
bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med utgångspunkt i
tätorterna och den befintliga bebyggelsens struktur. För vart och ett
av de fem utvecklingsområdena föreslås en utveckling utifrån de
kvaliteter och förutsättningar som varje område besitter.
Utvecklingsområdena har en nära koppling till strukturen för
mobilitet. Den strategiska utvecklingen för mobiliteten bygger
därmed på att komplettera vägar som stärker effektiviteten och
robustheten i den befintliga strukturen och att bygga på den
befintliga strukturen för vägar i den riktning och takt som
bebyggelsen utvecklas. Strukturen för mobilitet möter
grönstrukturen på platser där tillgången till närrekreation och
friluftsliv har förutsättningar att stärkas.

Utvecklingsstrategin som helhet
Tillsammans utgör strategierna för det gröna, bebyggelsen och 
mobiliteten utvecklingsstrategin som helhet. Utvecklingsstrategin
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4. Kommunövergripande mark- och
vattenanvändning

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas för 
kommunen som helhet utifrån teman.

4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

https://www.lysekil.se/


Kommunövergripande mark- och vattenanvändning
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Havet och skärgården - den Blå 
översiktsplanen  

Havet är av avgörande betydelse för
Lysekils kommun. Närheten till havet
är utgångspunkten för kommunens
läge, av stor betydelse för
livskvaliteten för boende och
besökare, utgångspunkt för
näringsliv, livsmedelsförsörjning och
inte minst som transportled. Med
hänsyn till havets betydelse har Lysekils kommun i samarbete med
Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner antagit en fördjupad
översiktsplan för de fyra kommunernas
havsområden. Rekommendationer för användningen av hav och
skärgård kan du ta del av här.

Vision blå ÖP: 

En maritim framtid med ett välmående hav och skärgård 

Den översiktliga planeringen på land och den blå 
översiktsplaneringen möts i kustzonen. I den blå översiktsplanen 
beskrivs ett antal ”strategiska blå inspel” till den översiktliga 
planeringen på land. Dessa inspel är inarbetade i denna 
översiktsplan i form av strategier och rekommendationer i 
tillämpliga delar. Se även fliken Utgångspunkter.  

Sedan blå ÖP antogs 2017 har förslag till statliga havsplanen för 
Västerhavet lämnats till Regeringen. En regional handlingsplan för 
grön infrastruktur tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Detta ger tillsammans med andra kunskaps- och 
planeringsunderlag delvis nya förutsättningar för blå ÖP
vid kommande översyn och aktualitetsprövning. 

Lysekils skärgård

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70
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Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden

För Åbyfjorden och de angränsande
landområdena på dess båda sidor
har Lysekils kommun och Sotenäs
kommun gemensamt arbetat fram en
fördjupad
översiktsplan (FÖP). Gränsen mellan
kommunerna går mitt i fjorden och Åbyfjorden

det kommunövergripande samarbetet
har varit en förutsättning för att få en helhetssyn kring utvecklingen 
inom området. Den fördjupade översiktsplanen gör avvägning 
mellan de många intressen som finns i det attraktiva vatten- och 
kustområdet. Planens riktlinjer ger stöd och vägledning i beslut som 
rör mark- och vattenanvändningen i området. Planens riktlinjer 
möjliggör en småskalig bebyggelseutveckling med utgångspunkt i 
landskapets förutsättningar. Riktlinjerna ger även förutsättningar för 
att utveckla, nyttja, värna och bevara unika natur- och kulturvärden. 

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen
2015. Användningen av mark- och vatten inom planområdet för 
FÖP Åbyfjorden kan du ta del av här.

Vision för Åbyfjorden: 

Där levande landsbygd möter storslagen natur nu och i framtiden 

FÖP Åbyfjorden fortsätter att gälla även efter att denna 
översiktsplan har fått laga kraft. Det innebär att inga specifika 
rekommendationer/riktlinjer inom planområdet för FÖP Åbyfjorden 
görs i Lysekil översiktsplan 2022.  

Sedan FÖP Åbyfjorden antogs har strandskyddsgränserna ändrats. 
De riktlinjer som FÖP Åbyfjorden ger för strandskyddad mark gäller 
inom de markområden som med dagens lagstiftning omfattas av 
strandskydd. 

Kommunens kulturmiljöprogram har reviderats sedan FÖP 
Åbyfjorden antogs. Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer ska 
ses som ett kompletterande underlag vid prövning av ärenden som 

https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/fordjupad-oversiktsplan-for-abyfjorden.html
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Brodalen-Bro ingår som en del i denna ÖP:s utpekade 
utvecklingsområde för Brastad-Brodalen-Bro. Därmed ger Lysekils 
översiktsplan 2022 övergripande riktlinjer som överlappar 
planområdet för FÖP Åbyfjorden. Detta överlapp innebär inga
konflikter mellan de två planerna.  

Blå- och grönstruktur 
Kommunen ska förvalta och nyttja

mark- och naturresurser på ett

hållbart sätt genom att ta tillvara,

utveckla och nyttja

utemiljöns ekosystemtjänster och

dess samhällsekonomiska värde.  

Kommunens utveckling ska stimulera

en hållbar, attraktiv och levande

landsbygd samt värna och utveckla jord-, skogs- och lantbruk. 

Kommunen ska värna om, och varsamt utveckla, den natur och

kultur som gör oss unika. Genom framsynthet ska kommunen

utveckla beredskap för påverkan från ett förändrat klimat. 

Ekosystemtjänster 

Resonemang

En krympande biologisk mångfald,
klimatförändringar, ett stort behov av
att ersätta fossila resurser med
förnybara samt ett ökat fokus på
säker livsmedelsförsörjning medför
högre krav på en bra fysisk planering
och att kommunen väger in
ekosystemtjänster i sina beslut. En väl fungerande grön
infrastruktur som levererar ekosystemtjänsterna behöver
säkerställas. 

Gullmarsfjorden

rör användningen av mark och vatten inom planområdet. 
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För att kommunen ska kunna ta hänsyn till ekosystemstjänsterna
krävs en kunskap om var det finns viktiga ekosystemtjänster i
kommunen, och hur dessa är del av ett regionalt sammanhang.
Kunskap behövs också kring var det finns brister på
ekosystemtjänster av olika slag, så att tjänsterna kan förstärkas.  

Till viktiga ekosystemtjänster hör funktioner som stärker samhällets
förmåga att motverka och hantera klimatförändringarnas effekter. 

Rekommendationer

Planförslaget ger geografiska rekommendationer för följande
övergripande strukturer som bör värnas och utvecklas som
obebyggda mark- och vattenområden och därmed ge
förutsättningar för att ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster.
Dessa områden är följande: 

• Kommunen ska arbeta aktivt med ekosystemtjänster i
planeringen. Detta ska syfta till att bevara, förstärka och skapa
ekosystemtjänster samt säkerställa en sammanhängande,
fungerande grön- och blåstruktur.

• En kommunövergripande analys ska göras av vilka
ekosystemtjänster som finns i kommunen och dess värden,
samt var det finns brister på fungerande ekosystemtjänster.
Detta görs lämpligen parallellt med framtagandet av en ny
naturvårdsplan.

• Vid planläggning ska redovisas vilka ekosystemtjänster som
tillförs eller förstärks och vilka som går förlorade i samband med
exploatering. Värdet av ekosystemtjänster som förloras ska
kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande
värde förstärks eller tillförs, antingen inom planområdet eller
utanför. Detta bör säkras i planbestämmelser,
exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller genom annan
styrning

• Övergripande grönstruktur
• Jordbruksmark
• Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och kulturmiljö
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Övergripande grönstruktur 

Den övergripande grönstrukturen utgörs en sammanhängande
struktur uppbyggd av följande områdestyper: 

Dessa område utgör en struktur som aktivt bör värnas som
obebyggd och utvecklas i syfte att bevara
värden samt utveckla dess kvaliteter och ekosystemtjänster. En
bred funktionalitet bör eftersträvas i förvaltningen av den
övergripande grönstrukturen. 

Resonemang 

Naturen är en stark anledning till att många väljer att bosätta sig i
Lysekils kommun. Här finns unika värden i form av det
karaktäristiska landskapet och många skyddsvärda naturtyper.  

I själva staden, omgiven av berg och klippor är grönytor och
planteringar av särskilt stort värde. Det är också viktigt att det finns
tätortsnära naturområden för rekreations- och friluftsändamål. För
att underlätta för både människor och djur att röra sig mellan olika
natur- och grönområden behövs sammanhängande stråk. Se även
rubrik Kultur, sport och fritid i avsnittet Bebyggelsestruktur.

• Områden med höga
naturvärden (skyddad natur, områden
som i naturvårdsplan och
naturvärdesinventeringar redovisas
som värdefulla).

• Områden med höga värden för
rekreation och
friluftsliv (strandskyddad mark, områden som lyfts fram i
kommunens grönstrategi, bostadsnära naturområden,
markområden i anslutning till vandringsleder).

• Områden som med hänsyn till ett förändrat klimat bör värnas
och utvecklas som olika typer av grönytor. (områden längs
kusten med en marknivå lägre än +3.30, lågpunkter i
landskapet).

Vägeröds dalar
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Natur- och kulturmiljöer har även stor betydelse för besöksnäringen 
i kommunen och är en förutsättning för kommunens ambition att bli 
Sveriges främsta friluftskommun. Det finns mycket goda 
förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som bad, vandring, 
cykling, klättring, fiske, paddling, båtliv och rika naturupplevelser. 

Lysekils kommun har en lång kuststräcka. Kusten har en 
komplexitet då den utgör gränszonen mellan hav och land och 
därmed samlar ett stort antal anspråk, funktioner och värden. Den 
oexploaterade delen av kustområdet ska värnas som en obebyggd 
struktur. Strandskyddet ger stöd för bevarandet av såväl vatten-
som landområden längs kusten. Inom dessa områden ska 
tillgängligheten och åtkomsten stärkas för rekreation och friluftsliv.  

Inom tätortsområdena och inom områden som är i anspråkstagna 
för anläggningar som camping, hamnar mm ska ett multifunktionellt 
nyttjande eftersträvas som stärker kopplingen mellan hav och land 
och ökar förutsättningarna för mobilitet, fritid och friluftsliv på 
vatten. Dessa knutpunkter för friluftsliv ska samordna strukturer för 
kollektivtrafik/hållplatser, biltrafik/parkering, vandrings-/cykelleder 
och lokala sjövägar.  

En sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv bör även 
utvecklas i skärgården i form av platser med toaletter, 
tältningsmöjligheter eller andra övernattningsmöjligheter. Stråket av 
knutpunkter ska ge förutsättningar att röra sig längs hela 
kuststräckan med kajak eller båt. Knutpunkterna bör utvecklas på 
öar som redan är exploaterade i form av bryggor, bebyggelse eller 
liknande. 

Kustlinjen utgör också en värdefull buffertzon för översvämningar 
till följd av stigande havsnivåer. Utgångspunkten är därmed att 
samtliga obebyggda strandområden med en marknivå som 
understiger +3.30 långsiktigt ska säkras som obebyggda. Därmed 
undviks att ny bebyggelse utsätts för risker kopplade till stigande 
vatten och samtidigt kan strandområdet nyttjas för att begränsa de 
negativa effekterna av havsnivåhöjningen. 
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Jordbruksmark 

Rekommendationer 
• Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för gröna

dagvattenlösningar i anslutning till byggda miljöer.
• Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för ökad

tillgänglighet till natur- och rekreationsområden.
• Kommunen ska arbeta för att det skapas rundslingor för

vandring från tätorterna som binds ihop med Kuststigen, och
slingor för till exempel cykling och ridning samt tematiska
vandringsleder.

• Vid planering av nya bebyggelseområden bör nära tillgång till
större grönområden säkerhetsställas.

• En multifunktionalitet ska eftersträvas vid nyttjande och
utveckling av grönområden, så att ett flertal ekosystemtjänster
kan tillgodoses, exempelvis ska gröna dagvattenlösningar
kombineras med värden för rekreation.

• I samarbete med övriga kommuner utmed Bohuskusten bör
en sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv
längs kusten och i skärgården utvecklas.

• Befintliga campinganläggningar ska ges förutsättningar för
utveckling och bör regleras i detaljplan. Inom de
campinganläggningar som ligger vid havet ska allmänhetens
tillgång till stranden säkerställas. En betydande del ska
säkerställas för korttidsuthyrning av turistiskt boende i form av
uppställningsplatser för husvagnar/husbilar/tält, stugor,
villavagnar eller liknande.

En levande landsbygd med ett aktivt
jordbruk ska eftersträvas. Som
grundläggande förutsättning ska
jordbruksmarken värnas för att ha
förutsättningar för
livsmedelsproduktion med mera.  

Områden med jordbruksmark vars brukningsvärde
ska värnas redovisas i karta liksom tätortsnära områden för 
småskalig landsbygdsbebyggelse. 
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Resonemang 
Landsbygden rymmer stora natur- och kulturvärden. Det är 
avgörande att hitta en balans mellan bevarandet av viktiga 
naturvärden och förutsättningar för en hållbar 
landsbygdsutveckling. Ett öppet landskap och ett levande lantbruk 
är en viktig beståndsdel för att behålla kommunens attraktionskraft. 
Ny bebyggelse på åkermark ska därför
undvikas.  Dessutom bör igenväxning av det öppna
landskapet förhindras. De lantbruksföretag i kommunen som med 
betesdrift upprätthåller det öppna landskapet gör också en stor 
naturvårdande insats. Lokalt och hållbart jordbruk bör stöttas och 
underlättas för. 

En småskalig bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden 
med bäring på areella näringar och friluftsliv ska dock kunna prövas 
för att främja en levande landsbygd och ge förutsättningar för ett 
aktivt brukande av jorden i såväl större som mindre skala. I denna 
plan redovisas specifikt två områden med god tillgång till 
tätorternas service och kommunikationer som lämpliga för en 
småskalig komplettering med landsbygdsbebyggelse- ett öster om 
Brastad och ett väster om Brodalen för anslutning till områden med 
motsvarande rekommendation i FÖP Åbyfjorden.  

Rekommendationer 

• Kommunen ska värna det hållbara jordbruket genom att
underlätta för lokal produktion, ekologiska metoder och
frigående djur i landskapet samt för lokal återförsäljning.

• Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och
föregås av prövning av andra alternativa platser.

• Ny bebyggelse får inte bidra till att fragmentera
jordbruksmarken eller på annat sätt begränsa brukningsvärdet i
ett större sammanhang.

• I denna översiktsplan, liksom i den fördjupade översiktsplanen
för Åbyfjorden, redovisas områden med sammanhängande
jordbruksmark där funktionen som brukningsbar jordbruksmark
bör bibehållas. Områden för småskalig utveckling av
bebyggelse på landsbygd redovisas för att möjliggöra prövning
av nya livsmiljöer som främjar brukandet av jordbruksmarken i
traditionella eller nya former.
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Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och 
kulturmiljö 

Resonemang 

Utöver den brukningsbara
jordbruksmarken och den särskilt
utpekade grönstrukturen finns ett
stort värde i att bibehålla större,
sammanhängande markområden
obebyggda. Det handlar om att värna
det bohuslänska och “lysekilska” landskapets karaktär -
landskapsbilden såväl som landskapets kulturhistoriska värden.
Inom dessa områden råder en generell restriktivitet till ny
bebyggelse och andra typer av exploateringar. Enstaka ny
bebyggelse kan prövas i förhandsbesked. Stor hänsyn ska för
nytillkommande bebyggelse tas till landskapets karaktär och till
specifika landskapselement. Inom de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram finns rekommendationer för
respektive miljö.   

Rekommendationer 

• Inom områden av värde för landskapsbilden ska endast
enstaka ny bebyggelse prövas.

• Ny bebyggelse ska prövas med förhandsbesked med krav på
anpassning till landskapet och landskapsbilden.

• Ny bebyggelse ska inte medverka till att bryta värdefulla
samband i landskapet.

• För områden som ingår i de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram ska riktlinjer för respektive miljö
följas.
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som ger förutsättningar för ett ökat

antal åretruntboende och goda förutsättningar för att bedriva

verksamheter.  

Om- och tillbyggnad samt förtätning av redan befintlig bebyggelse 

ska prioriteras framför att ta nya markområden i anspråk för 

bebyggelse.  

Befintlig bebyggelse ska säkras för framtida konsekvenser av 

klimatförändringar såsom stigande vatten, översvämningar till följd 

av ökade regnmängder och skyfall. Anläggande av 

fördröjningsmagasin och grönstrukturer ska i första hand väljas och 

byggda barriärer i andra hand. 

Planförslaget ger på en kommunövergripande nivå 

geografiska rekommendationer för följande delar i 

bebyggelseutvecklingen: 

Utvecklingsområden 

Utvecklingsområdena utgör de större sammanhang inom vilken 
huvuddelen av kommunens bebyggelseutveckling ska ske. 
Samband för grönstruktur och hållbar mobilitet ska särskilt beaktas 
inom utvecklingsområdenas utbredning. Från norr till söder
utgör Hallinden, Brastad-Brodalen-Bro, Lysehalvön, Lysekils stad 
och Skaftö utvecklingsområden. Respektive utvecklingsområde 
beskrivs på en fördjupad nivå (se flikar). Se även 
utvecklingsstrategi för inriktning för respektive område. 

Tätortsutbredning 

Lysekils stad, Brastad, Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan 
utgör kommunens tätorter. Inom den geografiskt utpekade 
utbredningen för respektive tätort bedöms en förtätning av befintliga 
bebyggelsestrukturer generellt vara lämplig att pröva, liksom 
utbyggnad och omvandling inom specifikt utpekade områden. Varje 
tätort ingår i ett utvecklingsområde som beskrivs fördjupat (se 
flikar). 

Bebyggelsestruktur 
Bebyggelseutvecklingen ska leda till 
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar samhällsutveckling
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Utredningsområden
I planförslaget redovisas tre områden som utifrån sina strategiska 
värden för samhällsutvecklingen och sin komplexitet behöver 
studeras i någon form av fördjupade processer för att tydliga och 
väl avvägda ställningstaganden kring den
långsiktiga markanvändningen ska kunna göras.  

Lysehalvön - verksamhetsområdet vid Brofjorden 

Den norra delen av Lysehalvön utgör kommunens har kommunens 
främsta utvecklingspotential för utveckling av verksamheter (även 
verksamheter med omgivningspåverkan). Preemraff är etablerat i 
den nordvästra delen. Företagets framtida utveckling bör 
tillsammans med förutsättningarna för resterande markområden 
studeras utifrån ett samverkansperspektiv och
möjliga symbioser, inte minst kopplat till energiproduktion. 

Lysekil - Södra hamnen 

Södra hamnen utgör ett strategiskt mycket värdefullt 
omvandlingsområde centralt i Lysekil. I den långsiktiga 
utvecklingen av staden utgör södra hamnen entrén till den centrala 
staden och ger stadskärnan en möjlighet att växa fram till havet. 
Oklarheterna kring Lysekilsbanans framtid liksom områdets 
utsatthet för en stigande havsnivå gör utvecklingen komplex. 
Klimatanpassningsåtgärder behöver genomföras i området, dels 
för att möjliggöra en önskad utbyggnad av centrum och dels för att 
skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur i bakomliggande 
område. 

Brastad centrum 

Brastad utgör serviceorten i de norra kommundelarna och har god 
tillgång till mark för samhällsutveckling. Centrumområdet är idag 
koncentrerat till ett stråk längs väg 162. För att
begränsa säkerhetsrisker kopplade till vägen, för att skapa 
förutsättningar för ett attraktivt centrumområde och för att 
centrumutvecklingen ska följa den önskade utbyggnadsriktningen i 
öst-väst är det önskvärt med en utbyggnad även av 
centrumområdet i öst-västlig riktning. Förutsättningarna för en 
säkrare trafikmiljö i centrumstråket, utvecklingsmöjligheter
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utifrån järnvägens framtid är frågor som behöver studeras
vidare. Områdets möjligheter att utvecklas som mötesplats och
serviceort för Brastad-Brodalen-Bro med omgivande landsbygd är
ytterligare en viktig del i en fördjupad process. 

Bostadsbebyggelse 

Resonemang 

Lysekils kommun ska utvecklas till en
attraktiv boendekommun genom att
kunna erbjuda en god tillgång på ett
varierat och attraktivt utbud av
bostäder med god social, teknisk-
och transportinfrastruktur, för alla, i
alla delar av kommunen, och
därigenom öka antalet åretruntboende. 

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. En strävan skall vara att ökningen kan ske i en
takt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar så att
kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda
livsmiljön bibehålls i Lysekils kommun. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver mål, riktlinjer
och planerade insatser för bostadsförsörjningen. Översiktsplanen
ska ge förutsättningar för att kunna genomföra programmet genom
att prioritera bostäder för åretruntboende i centrala och
kollektivtrafiknära lägen i tätorterna för att möta invånarnas
bostadsbehov och att främja en socialt hållbar ortsutveckling som
möjliggör fler mänskliga möten att främja trygghet och säkerhet i de
miljöer människor rör sig att utveckla och förstärka kommunens
flerkärniga ortsstruktur. 

Rekommendationer 

• Den befintliga bostadsbebyggelsen ska tillförsäkras tillgång till
närrekreationsområden i den övergripande grönstrukturen.

• Förtätning får inte ske på bekostnad av värdefulla
grönområden.

Kungsgatan, Lysekil

https://www.lysekil.se/download/18.4aa539e4177d31e867b1dacf/1614263995112/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun%20med%20bilagor.pdf
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• Områden med hällmark, utsiktsplatser, siktstråk mot havet samt
vattenområden som dammar, våtmarker mm är
landskapselement som särskilt ska bibehållas obebyggda vid
planering av nya bebyggelseområden.

• Bostadsbyggandet ska bidra till att skapa ett inkluderande och
socialt hållbart samhälle. Inom områden med ny bebyggelse
ska en funktionell och social blandning, med en bredd av
upplåtelseformer, storlekar och boendekostnader eftersträvas.

• Nya boendemiljöer ska tillgodoses inom kommunens olika
delar.

• Barnperspektivet ska beaktas i såväl planläggning av nya
bostäder som förändring av befintliga boendemiljöer.

• Ny bostadsbebyggelse ska ha en god tillgång till grundläggande
samhällsservice och kvalitativa närrekreationsområden.

• Ny bostadsbebyggelse ska främja delaktighet och gemenskap
och vara tillgänglig för alla, med fokus på barn, äldre och
funktionsnedsattas behov. Ny bostadsbebyggelse ska inrymma
trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser och miljöer som
inbjuder till vardagsmotion och lek.

• Vid all utbyggnad ska kommunen ställa krav på ekologiskt och
socialt hållbara lösningar till exempel i fråga om
energiförbrukning, materialval och utformning.

• För att öka tillgången till bostäder för åretruntboende ska
kommunen verka för en omvandling av fritidshusområden så att
åretruntboende blir möjligt. Detta kräver att området kan
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bostadsutvecklingens 4-stegsprincip

Kommunen har generellt en positiv inställning till förtätning med 
fler bostäder inom redan bebyggda områden.
Följande prioriteringsordning bör tillämpas för bostadsutvecklingen 
i kommunen: 
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Omvandling av fritidshusområden 

Kommunen ställer sig generellt positiv till ett ökat helårsboende i 
områden som idag främst innefattar delårsbostäder. Lämpligheten 
för omvandling skiljer sig för varje fritidshusområden utifrån ett 
flertal olika aspekter, som behöver bedömas ur ett 
helhetsperspektiv. Övergripande kan fritidshusområdena delas in i 
tre kategorier:  

1. Prioriterade omvandlingsområden där kommunen bör skapa
goda förutsättningar för helårsboende:

2. Områden där förutsättningar för helårsboende redan finns i den
befintliga bebyggelsen, men där det är svårare att skapa hållbara
helhetslösningar:

1. Effektivt utnyttjande av
befintligt
bostadsbestånd.

2. Utbyggnad inom befintliga
byggrätter.

3. Nya detaljplaner inom redan
planlagda områden.

4. Utbyggnad på tidigare
obebyggd mark
(utvecklingsområden för
bostäder).

• Områdena är tätortsnära – service finns inom relativ närhet.
• Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp föreslås.
• Gällande detaljplan ändras vid behov.
• Utökade byggrätter och eventuellt nya tomter bör prövas.
• Vägarnas standard höjs vid behov.

• Områdena är inte tätortsnära – service saknas i närområdet.
• Godtagbara vatten- och avloppslösningar finns till exempel

genom (möjlighet till) avtalsanslutning till kommunalt vatten- och
avlopp, gemensamhetsanläggning eller förutsättningar för
anläggande av nya enskilda anläggningar.

• Vägstandarden är godtagbar.
• Detaljplaner finns som tillåter höjd standard alternativt kan

avsteg motiveras.
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3. Områden där förutsättningar i dagsläget inte är säkerställda –
klarlägganden behövs:

I mark- och vattenanvändningskartan redovisas områden i kategori
1. För omvandling inom kategori 2 och 3 behöver en utredning
göras som med utgångspunkt i förutsättningar kring vatten-
och avloppslösningar, kommunikationer, tillgänglighet till service
samt hänsyn till kulturhistoriska värden och
landskapsbild klargör lämplighet för omvandling.

Verksamhetsmark 

Resonemang 

• Vattentillgången är begränsad eller okänd.
• Vattenmagasinen riskerar att förstöras av fler enskilda avlopp

med infiltration.
• Det bedöms olämpligt med slutna avloppstankar som behöver

tömmas ofta.
• Vägstandarden är för låg.
• En förändring av området kan innebära negativ påverkan på

värdefull kulturmiljö.

Översiktsplanen ska ge
förutsättningar för företagare och
entreprenörer att utveckla sina idéer
och verksamheter. Kommunen ser en
stor utvecklingspotential för
de maritima
näringarna och för besöksnäringen.  

Idag förändras näringslivets behov av, och krav på,
verksamhetsmark i allt högre takt vilket gör det svårt för kommunen
att långsiktigt planera mark för olika typer och storlekar av
verksamheter i optimala lägen. Behovet av verksamhetsmark kan
uppkomma med kort varsel och därför är det viktigt för kommunen
att ha en god planberedskap för verksamheter i olika kategorier.  

Kommunen bör aktivt föra dialog och samverka med privata
markägare för att öka de tillgängliga markytorna för
näringsverksamhet 
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För att få en mer effektiv och hållbar användning av befintliga
verksamhetsområden ska förtätning eftersträvas för bättre
möjligheter att samutnyttja mark. Generellt uppmuntras en
blandning av boende och olika typer av verksamhet (utan störande
omgivningspåverkan) inom tätorterna. 

Samtliga verksamhetsområden i havsnära läge bör nyttjas för
verksamheter som har en tydlig marin inriktning och ett fysiskt
behov av närhet till havet. Odling av marina arter i anläggningar på
land bör ges goda förutsättningar. 

Rekommendationer 

Markförsörjning 

Resonemang

Strategisk markförsörjning är viktig för att säkerställa kommunens
möjlighet att vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet. Kommunen
bör aktivt arbeta med strategisk markförsörjning samt
samverka med privata exploatörer och näringslivets organisationer
för att ta fram flexibla detaljplaner som skapar möjligheter för
etablering av nya företag och omlokalisering eller expansion av
befintliga företag.  

Lysekils kommun ska ta fram en markförsörjningsplan som ska
bidra till kommunens möjlighet att vara en aktiv aktör i
samhällsbyggandet.
Markförsörjningsplanen ska utgöra underlag för
övergripande, långsiktiga strategiska vägval för kommunens

• I första hand uppmuntra förtätning och utvidgning av befintliga
verksamhetsområden.

• Kommunen bör ha en god planberedskap och flexibilitet för ny
verksamhetsmark.

• Havsnära verksamhetsmark ska i första hand nyttjas för
verksamhet som har behov av direkt koppling till havet.

• Odling av marina arter på land i anläggningar bör ges goda
förutsättningar.

• Handel samt offentlig- och kommersiell service ska
koncentreras till tätorterna i Lysekils kommun.
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markinnehav. Planen ska också ge vägledning i hur mark ska
hanteras i kommunen, till exempel bytesmark, avyttring och
markköp. 

Behovet av nya markområden för campinganläggningar och andra
områden för utveckling av besöksnäringen behöver utredas. 

Rekommendationer 

Genom aktiv markpolitik, hög planberedskap och effektiva
arbetsprocesser ska Lysekils kommun arbeta aktivt för att förvärva
mark i syfte att tillgodose behovet av god tillgång till mark för: 

Klimatanpassning 

• Ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar.
• Behovet av offentlig service och övrig samhällsservice.
• Goda förutsättningar för att bedriva verksamheter i alla

kommundelar.
• Vattennära mark för verksamheter.
• Mark för ny infrastruktur.
• Mark som ligger väl till ur infrastruktursynpunkt och/eller i

kollektivtrafiknära lägen.
• Tillgång till närrekreationsområden i anslutning till tätorterna.
• Klimatanpassningsåtgärder.
• Säkerställande av övriga ekosystemtjänster, till exempel

dagvattenhantering, bullerbegränsning.

Resonemang 

Klimataspekter är ett allmänt intresse
enligt plan- och bygglagen och
kommunen behöver i sitt arbete ta
hänsyn till ökad risk för
översvämning, erosion, ras och skred
med mera på grund av exempelvis stigande havsnivåer och
förändrade nederbördsmönster. Klimatanpassning innebär vid
fysisk planering att förbereda befintlig och planerad bebyggelse på
effekterna av en klimatförändring, antingen genom att undvika och
dämpa negativa effekter eller genom att nyttja fördelarna.
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Detta görs genom tillämpning av fyra övergripande strategier:

Den mark som pekas ut för
bebyggelseutveckling är generellt lokaliserad till områden som inte
kommer att påverkas av stigande havsnivåer i
ett hundrårsperspektiv. Två undantag från denna princip finns,
nämligen föreslagen utveckling i Norra respektive Södra hamnen i
Lysekils stad. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa områden
bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer av
anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara. Åtgärder för klimatanpassning inom dessa områden
medverkar dessutom till att skydda befintlig bebyggelse och
infrastrukturobjekt i centrala lägen.  

Inom lågpunktsområden, som riskerar återkommande
översvämningsproblematik, föreslås ingen ny exploatering. De
oexploaterade markområden som har en marknivå lägre än +3.2m
ingår i planens geografiska rekommendationer som en del i den
övergripande grönstrukturen. Åtgärder för att skydda befintliga
miljöer med bebyggelse, infrastrukturobjekt och andra
anläggningar behöver utredas vidare. 

• Undvik – i områden som idag eller i
framtiden riskerar att utsättas för
risker kopplat till översvämning, ras
och skred med mera placeras ingen
ny känslig bebyggelse eller viktig
infrastruktur.

• Backa undan – i områden där det inte
är möjligt eller är allt för kostsamt att anpassa eller skydda
bebyggelse eller infrastrukturanläggningar avvecklas dessa
successivt i takt med exempelvis stigande havsnivåer.

• Anpassa – i vissa områden där det fungerar görs anpassningar
av bebyggelse, infrastrukturanläggningar och grönstruktur så att
både befintlig och ny bebyggelse/nya anläggningar möjliggörs.
Detta kan ske exempelvis genom att byggnader eller vägar höjs
upp eller att träd planteras för att ge svalka genom skuggning
och avdunstning.

• Skydda – bebyggelse och infrastruktur skyddas genom att
bygga vallar, erosionsskydd med mera.
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Rekommendationer 

• Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett
100-årsperspektiv.

• En klimatanpassningsplan ska tas fram för att identifiera och
analysera klimatförändringarnas påverkan på kommunen samt
identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar som sker och kommer att ske. Planen ska
utgöra ett fördjupat planeringsunderlag för den fysiska
planeringen.

• Klimatanpassningsplanen ska ha ett fokus på Norra hamnen
och Södra hamnen i Lysekil, liksom på befintlig bebyggelse i
behov av skydd, inte minst de kulturmiljöer som i
kulturmiljöprogrammet lyfts fram utifrån detta perspektiv. Vid
planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom eller i
anslutning till nutida och framtida riskområden för
översvämning, ras, skred och erosion ska noggranna
riskbedömningar göras, och tillåten markanvändning klargöras.

• Där det finns behov ska mark reserveras för uppbyggnad av
framtida vallar, barriärer, och liknande skyddsanläggningar, med
hänsyn tagen till att havsnivån väntas stiga allt snabbare ju
längre fram i tiden vi kommer. Där det behövs ska också mark
reserveras för framtida skydd mot ras, skred och erosion.
Skyddsanläggningar ska utformas som multifunktionella ytor
eller objekt och bidra till attraktiva livsmiljöer.

• I upprättande av nya detaljplaner ska områden som är låglänta,
innestängda eller som saknar avrinningsmöjligheter (och därför
är svåra att avvattna) identifieras. Bebyggelse och infrastruktur
ska anpassas efter förutsättningarna och känsliga områden
nyttjas som grönområden. Befintliga grönområden ska även
nyttjas för att möjliggöra en effektiv dagvattenhantering, skapa
svalka med mera. En multifunktionalitet ska eftersträvas där ett
flertal ekosystemtjänster kan tillgodoses, inte minst värden för
närrekreation.

• Kommunen ska inventera och peka ut större markområden
lämpliga för dagvattenhantering där sådana behov finns eller
förväntas uppkomma i framtiden, samt beakta och upprätthålla
dessa områden för att möjliggöra omhändertagande av
dagvatten i större skala genom lösningar som bidrar med
estetisk utformning och attraktiva miljöer.
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Bebyggelsens och landskapets kulturmiljöer

Resonemang

Landskapet och den byggda
miljön berättar om en gemensam
historia och bär på kunskap om hur
samhället har förändrats, om olika
byggtraditioner och om livet på
platsen. Landskapsbilden kan också
ge oss en möjlighet att känna
förankring i historien samtidigt som vi
kan få en förståelse för vår samtid
och vår framtida utveckling.  

För Lysekils kommun finns ett
kulturmiljöprogram. Programmet innehåller ett urval av
representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från
dess tidiga förhistoria till vår tids moderna samhälle.
Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer skapar förutsättningar för
hållbara beslut som kan bidra till att skydda, vårda och utveckla vår
kulturmiljö. Bevarande i förening med utveckling ska
vara vägledande i kommunens samhällsplanering. 

Rekommendationer 

• Lysekils kommun ska vara en förebild som ägare och förvaltare
av kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Kommunens kulturmiljöprogram ska beaktas i all
samhällsplanering.

• Oåterkalleliga ingrepp i natur- och kulturmiljön i samband med
nybyggnation undviks så långt det är möjligt.

• Nybyggnation ska underordna sig befintliga värdefulla
landmärken och värden i landskapet.

• God helhetsverkan ska vara utgångspunkten i samband med
nybyggnation.

• Vid planläggningsprocesser ska kommunen verka för att
upprätta skyddsbestämmelser och varsamhetskrav för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om behov finns ska

Grönskult
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Kultur, sport och fritid 

Resonemang 

fördjupade kulturhistoriska utredningar tas fram. Utgångspunkt ska 
tas i Kulturmiljöprogrammets riktlinjer.

Ett attraktivt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter är viktigt för både
kommuninvånarna och besökare.
Därmed är det också viktigt att vårt
stora föreningsutbud har ytor där
dessa aktiviteter kan utövas. Vid
sidan av ändamålsenliga lokaler och
anläggningar är det också av vikt att kommunens barn och unga
ges förutsättningar för spontan aktivitet i och kring sitt
bostadsområde.  

Genom samlokalisering av olika typer av lokaler och anläggningar
som kan användas av olika grupper och för flera olika typer av
aktiviteter uppstår inte bara ett mer effektivt nyttjande av lokaler
utan skapar även möjligheter till möten och aktiviteter som inte kan
ha sina egna lokaler.  

Kultur är betydelsefull för välbefinnande, tillväxt och
attraktionskraft. Offentlig konst bör ses som en investering som har
många funktioner. Offentlig konst kan göra en plats estetiskt
tilltalande, ge den karaktär och identitet. 

I Lysekils kommun är tillgången till mötesplatser i direkt anslutning
till havet värdefull.  Havsnära mötesplatser ska utformas med god
tillgänglighet för alla. De bör vara flexibla i sin utformning för att
kunna nyttjas för ett flertal funktioner med variation över året.
Platserna bör ge förutsättningar för upplevelser, aktiviteter och
evenemang. 

Rekommendationer 

• Vid nybyggnation och planering av bostadsområden ska god
tillgång till aktivitets- och spontanidrottsytor säkerställas.



10/21/21, 10:58 AM 4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff/print 72/200

• Barn- och genusperspektivet ska beaktas vid prioritering av
olika kultur- och idrottsanläggningar.

• Ändamålsenliga aktivitetsytor ska finnas för kommunens stora
föreningsutbud.

• 1 % av budget för ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt för
kommunala byggnader ska avsättas till offentlig utsmyckning,
konst eller av lokaler för kreativt skapande.

• Vid utveckling av havsnära markområden ska den allmänna
tillgången till strandområdet säkerställas. Multifunktionella,
tillgängliga och flexibla mötesplatser ska eftersträvas.

Mobilitet
Kommunen ska nyttja befintlig

infrastruktur effektivt och investera i

nya sträckningar för mobilitet i

strategiskt hållbara strukturer. Detta

ska ske genom satsningar på hållbar

och

sammanhängande infrastruktur för persontransporter genom att 

öka utbudet av, och tillgängligheten till, kollektivtrafik och ett 

sammanhängande gång‐ och cykelvägnät. En hållbar utveckling av 

infrastrukturen förutsätter också goda förutsättningar för digitala 

kommunikationer som gynnar flexibelt arbete, välfärd, näringsliv 

och fritid i hela kommunen. En annan viktig förutsättning för en 

hållbar mobilitet är möjligheterna för omställning till fossilfria 

fordon. Hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat behöver tas för 

att säkerställa god mobilitet. 

Kollektivtrafik

Resonemang 

För att öka andelen resande som
använder sig av kollektivtrafik både
inom och till och från kommunen
krävs att hela-resan perspektivet
ligger till grund för kommunens planering och samverkan med
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Västtrafik. I hela-resan perspektivet kan en del av resan ske per
fot, med bil eller cykel för att ansluta till kollektivtrafik. Det krävs att
det är enkelt, tryggt och bekvämt att ta sig till busshållplatser och
att åka kollektivt. 

För att nå en mer hållbar bilism och ambitionen att en del av resan
sker med kollektivtrafik är det viktigt med pendelparkeringar vid
kollektivtrafiknära lägen där det finns laddstolpar samt trygg och
säker cykelparkering att tillgå. I serviceorterna och utmed infarten
till Lysekil finns potential att hitta platser för pendelparkering och
byten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas med
olika former av service. 

Rekommendationer 

Gång- och cykel 

Resonemang 

• Bostadsexploateringar ska huvudsakligen ske längs befintliga
kollektivtrafikstråk. Hänsyn ska i planprocesser tas till
förutsättningarna för god åtkomst mellan bostäder och
hållplatser.

• Kommunen ska planera för pendelparkeringar för både cykel
och bil i kollektivtrafiknära lägen samt för samåkning.

• För att öka tillgängligheten till kommunens naturområden bör
områden i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik i närhet av
naturområden utvecklas för att erbjuda tillgång till toalett,
sophantering och annan typ av enklare service.

• Förutsättningar för utveckling av kollektivtrafik med båt ska
främjas genom att tillräckliga utrymmen i tätorternas hamnarna
värnas för samordning av trafikslag. Kollektivtrafik med båt är
eftersträvansvärd för såväl resor till andra städer och
kustsamhällen i Bohuslän som för ökad tillgänglighet till hav,
kust och skärgård.

Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät
som underhålls och leder till
välbesökta målpunkter är en
förutsättning för att det ska
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användas. Genom utbyggnad av det
strategiska cykelvägnätet skapar
kommunen förutsättningar för att fler ska kunna reducera antalet 
bilresor, främst för kortare resor inom tätorterna
eller resor till/från kollektivtrafik. 

Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där 
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör 
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket 
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt 
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst. 

Arbete med att ta fram en cykelplan pågår. Planen bör tas fram i 
dialog med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Fyrbodal och 
grannkommunerna. Cykelplanen ska hållas aktuell och ligga till 
grund för kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. 

Rekommendationer

Kommunen ska verka för tillskapandet av ett huvudstråk för gång- 
och cykeltrafik på sträckorna Lysekil – Bro. Sträckningen av g/c- 
vägen bör utföras med en god åtkomst till kollektivtrafik, för 
pendling samt till målpunkter för friluftsliv och rekreation.  
Huvudstråket ska kompletteras med stråk som tillgodoser åtkomst 
till målpunkter vid kusten, till exempel badplatser. 
En komplettering av befintliga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna i syfte att få ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät ska eftersträvas. Högst prioritet bör ges
till utbyggnad som bidrar till säkra skolvägar. 

Vägar

Resonemang 
Lysekils kommun ska verka för
en väginfrastruktur som gynnar ett 
hållbart resande och gör kommunen 
attraktiv att arbeta och leva i med bra 
pendlingsmöjligheter. Detta innebär 
att standarden på vägnätet behöver

Väg 162
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förbättras. Väg 161 ska prioriteras för förbättringar. I första hand
genom förbättringar av befintlig vägsträckning. På sikt utgör en fast
förbindelse över Gullmarsfjorden del av en effektivisering av
väg 161.  

Rekommendationer 

Utvecklingen av mobilitet i Lysekils kommun ska utgå från

fyrstegsprincipen:  

Vid planering för ny och befintlig väginfrastruktur ska de fyra
strategierna för klimatanpassning (som beskrivs utförligare under
Bebyggelsestruktur) användas. Dessa är:

Undvik nya anläggningar i områden som är eller riskerar att bli
utsatta 
Backa undan från befintliga områden som inte går att anpassa eller
skydda 
Anpassa i områden där det är möjligt 
Skydda där det behövs och är möjligt.  

1. Tänk om - Överväg åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera - Genomför åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga väginfrastrukturen.

3. Bygg om - Genomför begränsade ombyggnationer vid behov.
4. Bygg nytt - Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare

stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större
ombyggnadsåtgärder.

• Den södra infartsvägen till Lysekils stad behöver skyddas från,
alternativt anpassas till, framtida översvämningsrisk till följd av
stigande havsnivå. Förutsättningarna kring ett sådant skydd ska
utredas som en del i omvandlingen av Södra hamnområdet.

• De fysiska och ekonomiska förutsättningarna för
den alternativa infartsväg i norra delen av Lysekils stad, som
sedan länge utgjort ett vägreservat i den översiktliga
planeringen, ska utredas för en rimlighetsbedömning. En
alternativ infartsväg syftar till att begränsa sårbarheten i
vägnätet.
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 Järnväg

• Kommunen ska aktivt verka för förbättrad vägstandard på det
befintliga vägnätet i kommunen med prioritet på väg 161 följt av
162.

• Säkerhetshöjande åtgärder på väg 162 behöver utredas som
en del i utvecklingen av Brastads centrum.

• Kommunen ska aktivt verka för en bro över Gullmarsfjorden.
• En kommunal parkeringsstrategi ska tas fram för att undersöka

nuvarande parkeringssituation och möjligheter att anpassa till
långsiktigt hållbar mobilitet.

 Resonemang 

I februari 2018 beslutade Trafikverket
om att upphöra med underhållet
av Lysekilsbanan. Den 9
december samma år verkställdes 
beslutet. Beslut om framtiden för 
järnvägssträckan förväntas komma 
under slutet av 2021.  

Järnvägens framtid ligger i nuläget till största delen utanför 
kommunens rådighet. Oavsett framtida beslut är den breda 
korridoren genom kommunen av strategiskt mycket stor betydelse 
som ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning. 

En permanent nedläggning av Lysekilsbanan öppnar för nya 
användningsområden både på den nuvarande sträckan för 
järnvägen, men även för områdena intill banvallen. Beslutet
om nedläggning
av Lysekilsbanan öppnar utvecklingsmöjligheter framförallt i Södra 
hamnen och i Brastad centrum, men påverkar även utvecklingen 
i Hallindenområdet.  

En nedläggning av järnvägen är dock negativt ur ett 
hållbarhetsperspektiv . Den kan få negativa konsekvenser för 
Lysekils hamn och även för andra verksamheter som på sikt har 
ett behov av att transportera gods på järnväg. Nedläggning av

Tågstationen i Lysekil
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järnvägen begränsar en viktig del i förutsättningarna för ett robust
samhälle. 

Framför allt utgör den befintliga järnvägsstrukturen utan möjlighet
till nyttjande en kraftig barriär genom hela kommunen och
begränsar en långsiktig samhällsutveckling i flera strategiska
lägen. 

Rekommendationer 

Hamnar och vatten 

Resonemang 

• Järnvägskorridoren med skyddsområden ska reserveras som
ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning.

• Kommunen ska verka för att beslut tas som ger kommunen
rådighet att planera för användningen av det markområde som
stråket utgör.

• Södra hamnen, Brastads centrum och Hallinden är strategiska
områden för kommunens långsiktiga samhällsutveckling. Dessa
områden ska utgöra viktiga utgångspunkter i beslut kring
markanvändningen inom stråket efter det att beslut om
järnvägens framtid tagits.

• RIksintressenas betydelse liksom rådighet över marken och
hantering av järnvägens skyddszoner behöver utredas med
utgångspunkt i Trafikverkets beslut.

Avgörande för sjöfarten och båtlivet
är framkomligheten på vattnet,
tillgången till hamnar samt logistiska
förutsättningar som möjliggör en
enkel, välfungerande ”övergång”
mellan sjö- och landtrafik. Befintliga
farleder och framkomligheten på dem
ska prioriteras där de konkurrerar med andra anspråk. Samtliga
verksamheter och aktiviteter på havet är i större eller mindre
utsträckning beroende av framkomliga
vattenvägar. Rekommendationer kring farleder hanteras i Blå ÖP. 

Fiskhamnen, Lysekil
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Transporter på havet ska ha goda förutsättningar att utvecklas och
det är därför av stor vikt att värna de stora
hamnarna med kringytor och att skapa förutsättningar
för kringverksamheter som till exempel sjömackar. I Lysekils
kommun eftersträvas ett väl fungerande lokalt yrkesfiske och ett
utökat vattenbruk. Det förutsätter väl fungerande kopplingar till
land.  

En ökad tillgång till mobilitet på havet eftersträvas för pendling,
turism, rekreation och friluftsliv under hela året. Det ska
eftersträvas att hav och skärgård är tillgängligt även för dem som
inte har egen båt. Utveckling är därför eftersträvansvärt i de noder
som har förutsättningar för samordning mellan sjö- och landtrafik.
Hållplatser för tåg och buss, taxistationer samt cykelvägar bör
samordnas med hållplatser för reguljära båtturer, charterbåtar,
taxibåtar mm. 

Vid förtätning, utvidgning och annan typ av utveckling inom
befintliga hamnområden ska hänsyn tas till miljöförbättrande
åtgärder, en ökad tillgänglighet för alla och en ökad
multifunktionalitet inom hamnarnas ytor. Sjöfartens och
båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i de strategiska
lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter och
persontrafikens utveckling.  

Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten
negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas. Marinor
och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara
attraktiva platser för vistelse och båtvård. Infrastruktur för ett
förändrat båtbruk ska understödjas av exempelvis båtramper,
alternativ förvaring, miljövänliga
båttvättanläggningar, dagsuthyrning, båtskrotar, laddinfrastruktur m
ed mera, för att underlätta en hållbar båthantering. 

Rekommendationer 

• Hänsyn ska tas till sjöfarten vid all förändring som kan påverka
dess förutsättningar för säker och effektiv framkomlighet.

• Lysekils hamn och oljehamnen i Brofjorden ska värnas, deras
funktion främjas och de ska ges förutsättningar att utvecklas
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Digital infrastruktur 

med kringytor.
• Befintliga landningshamnar, leveransanläggningar och

förtöjningsplatser för fiske och vattenbruk bör ges
förutsättningar för utveckling och skyddas från
anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan
utveckling.

• Tidigare oexploaterade vattenområden bör inte ianspråktas för
anläggande av nya båtbryggor.

• Miljövänliga, innovativa lösningar ska sökas vid utveckling av
befintliga småbåtshamnar.

• Förvaring av båtar på land som alternativ till fasta båtplatser bör
ges utrymme inom verksamhetsområden och möjligheter för en
sådan logistik underlättas.

• Kommunen bör i samarbete med övriga kommuner längs
Bohuskusten verka för utvecklingen av ett sammanhängande
system av noder för persontrafik med båt.

• Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

 Resonemang 

Tillgång till en snabb och säker digital
kommunikation är av största vikt för
en positiv samhällsutveckling. Mer
och mer av den kommunala
informationen och servicen till kommuninvånarna sker digitalt eller
genom tjänster genom artificiell intelligens (AI). Den digitala
utvecklingen påverkar i högsta grad även våra
kommuninvånares vardag, där mer och mer av varor och tjänster
beställs digitalt. För att näringslivet ska ha förutsättningar att
utvecklas måste tillgången till en snabb och säker digital
infrastruktur säkerställas. 

Kommunens mål är att det senast 2025 finns en digital
infrastruktur baserad på ett heltäckande fibernät och 5G-
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master som kan säkra tillgången till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet för 98 % av kommuninvånarna.  

Utbyggnaden av master och antenner har en negativ påverkan på
stads- och landskapsbilden. Kommande generationers
mobilkommunikation ställer dessutom krav på större täthet mellan
masterna. Därför är det viktigt att utvecklingen sker i samverkan
mellan kommunen och operatörerna för att uppnå ett resultat med
så få master som möjligt genom samutnyttjande och därmed så
liten påverkan på omgivningen som möjligt.  

Rekommendationer 

• Infrastruktur för fiber ska hanteras som ett allmänt intresse i
kommande detaljplaner.

• Exploateringsavtal ska innefatta direktiv och anvisningar om
utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och öppet
bredbandsnät.

• I bygglov och bygganmälan ska säkerställas att nya byggnader
har infrastruktur för bredband genom att förbereda för
fiberuppkoppling till byggnaden.

• Kommunen ska arbeta aktivt för att säkerställa goda
kommunikationsmöjligheter och god mobiltäckning i
kommunen, detta i samverkan med alla aktörer såsom
operatörer, Västragötalandsregionen och fiberföreningar.

• För att minimera negativ påverkan på stads- och
landskapsbilden ska master och tillhörande teknikbodar samt
infrastruktur samutnyttjas och nybyggnation av dessa ska inte
godkännas separat om samutnyttjande är möjligt.

• Kommunen och operatörer/bygglovssökande ska samverka för
att identifiera platser för master och antenner för minsta
inverkan på värdefulla natur- eller kulturmiljöer, områden
värdefulla för friluftslivet eller skyddsområden för flyg eller
militär verksamhet.

• Antenner ska i första hand placeras på byggnader eller andra
objekt för att begränsa dess visuella påverkan.

• Lokalisering av mobilmaster och andra anläggningar som avger
elektromagnetisk strålning ska ske utifrån att människors hälsa
prioriteras.
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• Mobilmaster eller antenner ska inte placeras vid eller på
förskolor eller skolor.

Teknisk försörjning 
Kommunen ska tillvarata och förvalta

befintliga anläggningar och strukturer

för teknisk försörjning. En god tillgång

till dricksvatten ska säkerställas.

Utbyggnaden av infrastrukturen för

vatten, spillvatten och dagvatten ska

följa bebyggelseutvecklingen och

säkerställa en god VA-försörjning vid

såväl omvandling av

fritidshusområden som vid nybyggnation. Långsiktigt hållbara

lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten ska sökas där

en multifunktionalitet eftersträvas som tillvaratar och utvecklar ett

flertal ekosystemtjänster, inte minst värden för närrekreation.

Befintliga anläggningar för avfallshantering ska värnas.

Förutsättningarna för energiproduktion- och -distribution i de norra

delarna av Lysehalvön ska nyttjas och utvecklas. Symbios och

samverkansmöjligheter ska sökas.

Energiproduktion och -distribution 

Resonemang 

Klimatfrågan driver den digitala
utvecklingen och elektrifiering av
transport- och industrisektorerna.
Sammantaget innebär det en ökad
efterfrågan på el motsvarande 30 %
på nationell nivå. Till detta behöver vi
säkra en fortsatt hög leveranssäkerhet, varje sekund, dygnet runt,
samtidigt som den återstående procenten fossilbunden
elproduktion som Sverige har idag ska fasas ut . 
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Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, vilket ställer
krav på såväl Lysekils kommun som LEVA i Lysekil AB och övrigt
näringsliv i kommunen. LEVA har en ambition att öka den
förnyelsebara elproduktionen till 50 % av kommunens energiuttag
till 2030 vilket kräver att utbyggnadstakten höjs kraftigt redan
nu, då planerings- och genomförandetiderna är förhållandevis
långa.  

Produktionen planeras i huvudsak komma från vindkraft och
solkraft. Placeringen av nya
energiproduktionsanläggningar ska utredas ytterligare i samband
med framtagandet av en energi- och klimatplan med
en uppdatering av vindbruksplanen. De norra delarna
av Lysehalvön (öster om oljeraffinaderiet) är generellt intressant för
energiproduktion. 

Rekommendationer 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Resonemang 

• Området öster om oljeraffinaderiet vid Brofjorden är lämpligt att
utreda för produktion av förnybar energi.

• Större sol-/vindkraftsparker i norra delen av kommunen bör
undvikas på grund av begränsad nätkapacitet.

• Kapaciteten att överföra el ska förbättras för att möta växande
behov.

• Vid all exploatering av mark för bostadsbebyggelse och
verksamheter ska behovet av, och möjlighet till, anslutning till
fjärrvärmenätet utredas i ett tidigt skede.

Dricksvattnet från den allmänna VA-
anläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Möjligheten till
vattenuttag från Kärnsjön kan
försämras i framtiden på grund av ett
antal faktorer. LEVA:s vattenverk är i behov av omfattande
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ombyggnad. Bolaget planerar därför att ersätta befintligt vattenverk
med ett nytt. I detta sammanhang utreds möjligheten att producera
dricksvatten med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det
framtida vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras
invid det befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs
och ett antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.  

Det är mer resurseffektivt att koncentrera all avloppsvattenrening
till ett avloppsreningsverk än flera, sett till bland annat transporter
av avloppsslam, energiförbrukning, kemikalieförbrukning etcetera.
LEVA utreder därför förutsättningarna för att koncentrera all
avloppsvattenrening
till Långeviks avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avlopps
reningsverk kan då avvecklas.  

Vid planering av nya områden finns stora möjligheter att göra
dagvattnet till en resurs. Med en öppen dagvattenhantering, där
vattnet avleds via exempelvis diken och gräsytor, kan biologiska
värden tillföras staden samtidigt som en rening och fördröjning sker
av vattnet innan det når vattendrag, hav och grundvattnen. Genom
en väl avvägd planering kan även dagvattenhanteringen
samordnas med ytor som planeras för rekreation och övrig
grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. Både i och
utanför tätorterna behöver dagvatten i första hand hanteras lokalt. 

Vid omvandling av områden från i huvudsak fritidsboende till
nyttjande under större delen av året krävs en högre standard på
vatten- och avloppslösningar. Ofta behövs då anslutning till
kommunalt vatten och avlopp, även om det i en del fall också går
att ordna lokala gemensamhetslösningar. Omvandling av
fritidshusområden kan ske där det finns förutsättningar för att lösa
behoven av vatten och avlopp på sådant sätt.  

Rekommendationer 

• Lysekils kommun ska ha en råvattenkälla som möjliggör
råvattenuttag på ett långsiktigt hållbart sätt och som ger ett
dricksvatten av god kvalitet och med god kapacitet.

• VA-försörjningen ska anpassas med hänsyn till hydrologiska
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar,
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Rekommendationer kring dagvatten finns också under avsnitten

Ekosystemtjänster och Klimatanpassning.

Avfall- och återvinning 

Resonemang 

vattnens status och samhällets utveckling. 
• Inför planbesked ska det vara klarlagt om VA-försörjningen ska

vara allmän eller enskild.
• Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en

långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn
till hälsa, miljö och ekonomi.

• Dagvatten skall ses som en
biologisk, hydrologisk och estetisk resurs och omhändertas på
ett för platsen lämpligt sätt. Den naturliga vattenbalansen skall
eftersträvas.

• Öppna dagvattensystem bör eftersträvas eftersom de är mindre
sårbara vid extrema nederbördstillfällen och för att öppna
vattenytor kan tillföra staden positiva värden.

• Planering av dagvattenhantering ska utgå från att mängden
näringsämnen som tillförs vattenrecipienten minskar.
Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan.

• Vid hantering av dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser ska
hänsyn tas till hela avrinningsområdet.

• Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

Lysekils kommuns avfallsanläggning
Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme
för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande
deponeringstakt. Därefter kan ytterligare deponeringsetapper
öppnas.  

Rambo lät 2015 ta fram en utredning och analys kring
konsekvenserna av en förtida avveckling av Siviks
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avfallsanläggning . Utredningen visade bland annat att
en förtida avveckling skulle innebära stora kostnader för både
Lysekils kommun och Rambo AB, utan att göra det möjligt att under
överblickbar tid kunna använda området till något annat då 60
000 m² (6,2 hektar) utgörs av gammal deponi och skyddskraven på
och runt avslutade deponier är höga. 

Då varje hushåll i Sverige enligt lag ska lämna sitt förpacknings-
och tidningsavfall i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller, samt då cirka 40% av samtliga villor och fritidshus i
kommunen saknar framkomlig väg för att kunna få fastighetsnära
insamling av dessa förpackningar och tidningar, är det av
viktigt att säkerställa ytor för återvinningsstationer. 

Avfallslagstiftningen skärptes avsevärt 2018 och ”bostadsnära
insamling” av förpackningar och tidningar blir nu, successivt mellan
2021 – 2025, obligatoriskt för alla hushåll i
Sverige. Vid planering/byggnation av nya bostadsområden är det
därför viktigt att tillkommande vägnät utformas så att bostadsnära
insamling med fyrfacksbil verkligen kan genomföras.   

Rekommendationer 

• Området där Siviks avfallsanläggning ligger ska betraktas som
ett område som långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet och
deponi.

• Området där Skaftö återvinningscentral ligger, samt
intilliggande av Rambo ägd yta (Lönndal 4:1) reserverad för
framtida utbyggnad, ska betraktas som ett område som
långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet.

• Ytorna för återvinningsstationer, för insamling av förpackningar
och tidningar, ska fredas gentemot motstridiga
användarintressen såsom exempelvis parkeringsytor.

• Ytorna för kvartersnära insamling av hushållsavfall i kärlskåp, i
trånga områden där sopbil inte kan ta sig fram till de enskilda
fastigheterna och/eller de enskilda fastigheterna inte har
markyta i gatunivå för egna sopkärl, ska säkerställas.

• Vid byggnation av nya bostadsområden ska vägnätet utformas
så att bostadsnära insamling med fyrfacksbil kan införas.
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Hälsa och säkerhet 

Resonemang 

Vid planering och byggande behöver
olika miljö- och riskfaktorer tas
hänsyn till för att erbjuda en attraktiv
och hälsosam miljö för både invånare
och besökare. Risker som kan
påverka människors hälsa och säkerhet handlar framförallt om ett
framtida klimat, vattenförsörjning, luftkvalitet, miljöfarliga
verksamheter, buller, förorenade områden, farligt gods, skred/ras
och strålning. Läs mer i avsnittet Värden och hänsyn.

Rekommendationer 

Miljöfarlig verksamhet 

Strålning 

• Vid varje plan- eller bygglovsärende i närhet av, eller rörande,
en miljöfarlig verksamhet med skyddsavstånd eller djurhållande
gård ska en dialog hållas med Miljöenheten mellersta Bohuslän
för att avgöra lämpligheten i ny eller ändrad markanvändning i
verksamheternas närhet. Generellt gäller att vid risk för olyckor
eller störningar ska skyddsavstånden upprätthållas.

• Bostäder, förskolor och skolor ska utformas och lokaliseras med
hänsyn till elektromagnetiska fält.

• Vid planering av bostäder, skolor och förskolor rekommenderas
säkerhetsavstånd om 50 meter till 130 kV, och 20 meter till 40
kV, kraftledningar och andra elektriska anläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

• Förekomst av radon ska utredas i samband med detaljplanering
och byggande.

• Utomhusmiljöer till förskolor, skolor och omsorgsboenden ska
utformas med skydd mot solens UV-strålning, exempelvis
genom träd.
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Räddningstjänst 

• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med hög
andel gång-, cykel- och kollektivtrafik.

• Primära utryckningsvägar ska betraktas som samhällsviktiga
anläggningar som särskilt ska skyddas mot framtida
klimatförändringar.

• Räddningstjänstens insatstider ska beaktas vid planering och
byggande.

Luftkvalitet 
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5. Mark och vattenanvändning för de
fem utvecklingsområdena

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas inom de
fem utvecklingsområdena.

5. Mark och vattenanvändning för de fem utvecklingsområdena

https://www.lysekil.se/
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Resonemang 

Området kring Hallinden ligger strategiskt väl till som en knutpunkt 
mellan väg 162 och väg 171, och närheten till E6. Det är redan 
idag en knutpunkt för kollektivtrafiken med en pendelparkering.  

Med hänsyn till geotekniska förhållanden, begränsad kapacitet
i elnätet och avsaknaden av kommunalt VA finns i
nuläget begränsade förutsättningar för större och tyngre 
verksamhetsetableringar i Hallinden. Nya tekniska lösningar vad 
gäller VA och el, stabiliserande markåtgärder med mera kan öppna 
nya möjligheter. Planförslaget redovisar ett område för utveckling 
av nya verksamheter i anslutning till befintlig verksamhetsmark. En 
detaljplaneprocess är uppstartad för områden. I övrigt redovisas 
inga områden för nytillkommande bebyggelse.  

Merparten av den obebyggda marken i Hallinden är jordbruksmark 
där ett aktivt lantbruk bedrivs. Det strategiska
läget för versamhetsutveckling motiverar att prövning i detaljplan 
sker inom ramen för pågående plan. Förutsättningarna för ett 
fortsatt aktivt lantbruk ska hanteras i
detaljplaneprocessen. Övrig jordbruksmark i området ska värnas. 

Den redan ianspråkstagna bebyggda miljön kring hållplatsen har 
dock goda förutsättningar att kompletteras och utvecklas så att

Hallinden 
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områdets strategiska läge och värde som knutpunkt nyttjas i sin
fulla potential med en inriktning mot mobilitet, information och
service. Lysekilsbanans framtid påverkar förutsättningarna för
utvecklingen med hänsyn till viken typ av kommunikationer och
övrig teknisk försörjning stråket på sikt ska nyttjas för. Inte minst
påverkas förutsättningarna i form av åtkomst och rådighet över
markanvändningen. 

Skottefjället utgör ett höglänt och vidsträckt naturområde med
utvecklingsmöjligheter för friluftsliv. Vandringsleder (Kuststigen
och Soteleden) har sina sträckningar i nära anslutning. Goda
förutsättningar finns för klättring både inom området och i
omgivningarna i Lysekils, Sotenäs och Munkedals
kommuner. Vid en utveckling av cykelleder längs kusten i Norra
Bohuslän har Hallinden ett strategiskt
läge. Därmed är Hallinden med Skottefjället även ur ett
friluftsperspektiv en knutpunkt som med utveckling av de befintliga
strukturerna kan utvecklas för att underlätta och främja friluftslivet i
området.  

Rekommendationer 

• Område för verksamheter ska prövas inom ramen för gällande
detaljplan

• Förutsättningarna för att långsiktigt kunna bedriva ett aktivt
jordbruk ska säkerställas.

• Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

• Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

• Det bebyggda området kring kollektivtrafikhållplatsen ska
utvecklas för att stärka platsens funktion som nod för mobilitet,
information och service. Tillgång till toalett, sophantering,
cykelservice, tillfälliga arbetsplatser, servicebutik samt
information om leder är exempel på önskvärda tillägg.
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Brastad-Brodalen-Bro har som ett sammanhängande 
utvecklingsområde stor potential för god och
hållbar samhällsutveckling i de norra kommundelarna. 

Brodalen utgör ett lokalt närcentra som tillsammans med Bro har 
en utvecklingskraft grundad i klättringen som drivkraft och
med generellt goda förutsättningar för ett rikt
friluftsliv. Utvecklingskraften i Brodalen-Bro ska nyttjas för att berika
utvecklingsområdet som helhet. Brastad utgör tätorten med god 
tillgång till mark för bostads- och
verksamhetsutveckling. Förutsättningarna för en centrumutveckling 
som stärker tillgången till god service och bidrar till attraktiva 
mötesplatser ska i sin tur nyttjas för att berika utvecklingsområdet 
som helhet. 

Den stora variationen av livsmiljöer inom området är en tillgång. 
Utveckling som ytterligare breddar tillgången på en variation av 
livsmiljöer ska eftersträvas med till exempel tematiska
boenden, byggemenskaper och liknande initiativ. 

De olika delarna av utvecklingsområdet föreslås länkas samman 
genom utbyggnad av gång- /cykelväg och promenadvägar för att 
göra hela området med dess olika funktioner och kvaliteter 
tillgängligt för alla. 

Brastad-Brodalen-Bro
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Brodalen - Bro

Resonemang 

I anslutning till väg 162 ligger Brodalen-Bro. Samhället har närhet
till kollektivtrafik (vid väg 162) och goda möjligheterna till
pendling. Brodalen-Bro fungerar som en port till Härnäset och
Åbyfjorden.  

I Brodalen-Bro finns idag en ansamling av bostadsbebyggelse och
verksamheter, med en relativt stor andel helårsboende
befolkning. Brodalen-Bro är ett levande samhälle med förskola och
lågstadieskola, butik och andra näringsverksamheter. Det har blivit
populärt att bosätta sig i området på grund av de goda
förutsättningarna för klättring. Området är även populärt för
besökare och sommarboende med klättring som intresse.  

Brodalen-Bro ingår i planområdet för den fördjupade
översiktsplanen för Åbyfjorden. 

Rekommendationer 

• Översvämningskänsliga områden utmed Broälven ska inte
bebyggas.

• Den fördjupade översiktsplanens rekommendationer ska
följas.

• Det innebär bland annat följande:
• I Brodalen är bebyggelsekomplettering generellt lämplig. Även

större bebyggelsegrupper med fler än 4 hus är lämpliga att
pröva.

• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de
kvaliteter som är specifika för boende på landsbygd kan
tillgodoses.

• Mindre bebyggelsegrupper med 2 - 4 hus är lämpligt att pröva
längs med vägen till Vrångebäck och vägen till Röe.

• Stor hänsyn ska tas till landskapets kulturmiljövärden.
Jordbruksmark och höglänta, obebyggda områden ska värnas
och ej bebyggas.
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Resonemang

Brastad är en tätort med goda
förutsättningar för utbyggnad av
bostäder, verksamheter och
service. Utvecklingsmöjligheterna
finns såväl i form av förtätning inom
redan planlagda och bebyggda
områden, i form av omvandling av
fritidshusområden med inriktning mot ökat helårsboende och i form
av utbyggnadsområden för ny bebyggelse.  

Brastad ges förutsättningar att växa ut mot havet västerut. Genom
kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen och
omvandling av fritidshusområden längs kusten mot
Brofjorden tillskapas fler bostäder. I anslutning till den byggda
miljön ska ett grönstråk värnas och gång- och cykelväg byggas ut.
Den gröna strukturen ska utvecklas för att bidra till goda livsmiljöer
med god tillgång till närrekreation och med potential att nyttja och
utveckla ekosystemtjänster till stöd för bebyggelsemiljöerna. En
utbyggd gång- och cykelväg ger en ökad tillgång till havet för
boende i Brastad som helhet samtidigt som det ger goda
förutsättningar för hållbar mobilitet för de boende i de västra
delarna av Brastad att nå centrum med servicefunktioner, skola,
mötesplatser och kollektivtrafik.   

Utbyggnadsområden för nya bostäder finns längs den östra
gränsen av tätortens bebyggelseområden. Inom dessa områden är
en variation av bostäder och
boendemiljöer eftersträvansvärd. Kring bebyggelsemiljöerna
redovisar planförslaget grönområden, som i samband med
bebyggelseutveckling bör utvecklas för kvalitativ närrekreation,
tillgängliga från såväl de nya boendemiljöerna som från
tätortsområdet som helhet.  

I ett stråk längs väg 828 mot nordost ges förutsättningar för
småskalig landsbygdsbebyggelse, såväl bostäder som småskalig
verksamhet med inriktning mot lantbruk, genom prövning
i förhandsbesked och bygglov.  

Brastad centrum

Brastad 
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Samhällets övergripande utvecklingsriktning mot väster och öster
stärks av en centrumutveckling i motsvarande riktning. Inom
centrumområdet föreslås generellt en förtätning med möjligheter att
bygga tätare och högre, en omvandling av bostadsbebyggelse till
att även innefatta kontor, butiker, mötesplatser och service.
Riktningen för centrumutvecklingen bidrar utöver att stärka
den generella samhällsutvecklingen till att “styra undan”
centrumområdet från väg 162 och därmed begränsa risker och
störningar kopplade till trafiksäkerhet, farligt gods-transporter och
buller. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs dock i zonen där
centrumstråket krossar väg 162. Lysekilsbanans framtid påverkar i
stor utsträckning förutsättningarna för utveckling av Brastads
centrum. Sammantaget innebär komplexiteten i utvecklingen av
Brastads centrum ett behov av fördjupade studier. 

Förutsättningar för verksamhetsutveckling finns i de norra delarna
av Brastad. Möjligheter till utbyggnad inom redan planlagt
område finns och planförslaget redovisar ytterligare ett område för
verksamhetsutveckling i direkt anslutning till befintlig
verksamhetsmark. 

Rekommendationer 

• Komplettering av bostadsbebyggelse och omvandling mot ökat
helårsboende ska tillåtas väster om Brastad och stärka
tätortens tillgång till Brofjorden.

• Utbyggnad av g/c-väg ska prioriteras längs väg 162 och
kompletteras västerut fram till Brofjorden.

• Vid omvandling av fritidsbebyggelse mot ökat helårsnyttjande
ska bebyggelsen anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet.

• Jordbruksmark, även småskalig, inom och i direkt anslutning till
bostadsbebyggelsen ska värnas för småskalig odling,
odlingslotter och liknande verksamhet. Utpekade områden för
ny verksamhet i direkt anslutning till befintliga
verksamhetsområden utgör undantag.

• Vid planering av nya bostadsområden ska möjligheterna till
tematiska boenden eller andra typer av bostadsbyggande som
breddar variationen av boendemiljöer uppmuntras.
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Lysehalvön 

• En fördjupad studie ska genomföras som underlag för
utvecklingen av Brastads centrum. Studien ska utgå från de
förutsättningar som ges utifrån beslut kring Lysekilsbanan och
säkerhetshöjande åtgärder på väg 162. Centrumutvecklingen
ska studeras utifrån områdets värde för såväl de boende i
Brastad som utvecklingsområdet (med Brodalen-Bro) som
helhet.

• I utvecklingen av den gröna strukturen inom och i anslutning till
Brastad ska särskilt fokus på närrekreation ligga på: området
väster om tätorten (området runt fotbollsplanen), området kring
Backa hällristningar och området runt Prästtorpsmyr.

Resonemang 

Lysehalvön utgör ett geografiskt
avgränsat område där den södra
delens småskaliga
bebyggelsestruktur skiljer sig från
den norra delens storskaliga
verksamhets- och
hamnområde.  Jordbruksmarken ska

Lyse kyrka, Lysehalvön
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värnas som det element som ger halvön dess landskapskaraktär
och som väver samman dess skilda delar. 

Södra delens bostadsbebyggelse och jordbrukslandskap 

Lysehalvöns närhet till kommunens centralort Lysekil och
dess prägel av jordbrukslandskap, hällmarker och värdefulla
kulturmiljöer gör området attraktivt för boende. En trend
med utflyttning av yngre familjer från centralorten till Lyse, gör att
området har ett positivt flytt- och födelsenetto. 

Bostadsbebyggelsen föreslås huvudsakligen utvecklas genom
kompletteringar av redan befintlig bostadsbebyggelse. Vid all
bebyggelseutveckling ska stor hänsyn tas
till Lysehalvöns särprägel enligt ovan. Ingen ny bebyggelse
bör tillkomma på brukningsvärd jordbruksmark.  

Utbyggnad av kommunalt VA till Berga och Björnevik ger
förutsättningar för omvandling av fritidshusbebyggelse till ett
ökat åretruntboende.  

En utökning av
hamnområdet Basteviksholmarna föreslås. Basteviksholmarna är
en av de platser från vilken persontrafik med båt är möjlig att
utveckla.  

För att  stärka förutsättningarna för helårsboende
på Lysehalvön med en god tillgänglighet till Lysekils stad och till
kollektivtrafik bör huvudsträckningen för utbyggnad av g/c-väg
längs väg 162 kompletteras så att goda möjligheter för hållbar
mobilitet säkerställs fram till de områden där en omvandling mot
helårsboende föreslås. En sådan utbyggnad av g/c-väg bidrar även
till att stärka tillgängligheten från staden till kusten
med Basteviksholmarna, Skalhamn och övriga målpunkter för
friluftsliv. 

Brofjordens verksamhetsområde 

På norra delen av Lysehalvön är den huvudsakliga inriktningen för
markanvändningen verksamheter med utgångspunkt
i Preemraffs oljeraffinaderi. Öster om raffinaderiet finns goda
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förutsättningar för utbyggnad av nya verksamheter. Sammantaget
utgör området en strategiskt värdefull resurs för verksamheter som
har en omgivningspåverkan genom pågående verksamhet och
gällande detaljplaner. Det kan röra sig om tung industri med
omgivningspåverkan, men det kan också vara andra typer av
verksamheter som inte är omgivningspåverkande. I anslutning till
området, i Trommekilen, ligger ett vattenområde för utbyggnad av
hamn. 

Befintlig infrastruktur i form av väg, hamn, fjärrvärme, råvatten och
el ger goda förutsättningar för kompletterande verksamheter liksom
en utveckling av samverkan och symbios mellan verksamheter.
Energiproduktion, i form av solenergi och vindkraft, är en
prioriterad inriktning för verksamhetsutveckling. I omställningen till
fossilfri energiproduktion behövs stora ytor för energiproduktion.  

Om det skulle uppstå ett behov av att tillföra energi till
fjärrvärmeverket är det kommunens nuvarande inriktning att
producera värme i ett kraftvärmeverk. Ett sådant bör förläggas i
närhet av fjärrvärmenätet och så nära kunderna som möjligt. Den
exakta placeringen behöver utredas ytterligare och därför pekas
inte någon plats ut i översiktsplanen.  

Rekommendationer 

• Bebyggelseutvecklingen på Lysehalvön får inte ske på
bekostnad av Lysehalvöns prägel som jordbrukslandskap.

• Bostadsbebyggelsen ska ske genom omvandling av
fritidsbebyggelse och småskaliga kompletteringar i den
befintliga bebyggelsestrukturen.

• Omvandling av fritidshusområdena Berga och Björnevik ska
prövas i detaljplan och områdena ska anslutas till kommunalt
vatten- och avloppsnät.

• En ytterligare utökning av hamnen vid Basteviksholmarna ska
prövas.

• Gång- och cykelväg längs väg 162 bör kompletteras så att
tillgången till gång- och cykelväg fram till utpekade
omvandlingsområden säkerställs.

• Området öster om oljeraffinaderiet ska användas för
energiproduktion och verksamheter i behov av de ledningsnät
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Lysekil 

för fjärrvärme, råvatten och el som går längs vägen till
raffinaderiet.

• Brofjordens verksamhetsområde bör som helhet studeras i en
fördjupad process med dialog mellan befintlig
verksamhetsutövare, kommunen, LEVA i Lysekil AB och
potentiella verksamhetsutövare. Processen ska utgå från
förutsättningarna för symbios och ska innefatta frågan om läge
för nytt kraftvärmeverk för produktion av energi till
fjärrvärmenätet.

Resonemang 

Lysekil “staden vid havet” ges
förutsättningar för utveckling som
kommunens centralort, som
hamnstad och som stad med
kurortstradition. Den havsnära
marken ska nyttjas för att stärka
denna identitet. 

Utsikt över kallbadhuset och
gästhamnen i södra hamnen



Esri, HERE, Garmin, (c)

500 0 500250 Meters

Lysekil
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Den havsnära verksamhetsmarken ska nyttjas som en strategisk
resurs där utrymmet säkerställer behov av ytor för de verksamheter
som har behov av ett havsnära läge. Utvecklingsutrymme för
övriga typer av verksamheter finns i norra delen av staden, längs
väg 161. 

Stadens unika möjlighet att röra sig längs havet kring hela
stadskärnan ska tillvaratas. Den möjligheten ska särskilt utvecklas i
det stråk mellan Norra och Södra hamnen där stadskärnan
ska stärkas och tillåtas växa fram till havet. Omvandlingen kräver i
dessa områden en offensiv hantering av ett förändrat klimat
med stigande
havsnivåer. Klimatanpassningsåtgärder ska genomföras så att
även befintlig bebyggelse och infrastruktur i södra delen av
centrala Lysekil skyddas. Utvecklingsmöjligheterna för Södra
hamnen påverkas av Lysekilsbanans framtid. Komplexiteten och
det strategiska värdet i områdets långsiktiga utveckling innebär
behov av att fördjupa planeringen för Södra hamnen som helhet. 

Bebyggelseutvecklingen i staden ska företrädesvis ske genom
förtätning och komplettering av befintliga
bebyggelsestrukturer. Inom stadens utbredning är det generellt
önskvärt med en blandad bebyggelse med såväl en variation av
bostäder som en blandning av bostäder, kontor, icke-störande
verksamhet och service. Vid förtätning får inte utpekad
grönstruktur tas i anspråk. Det får inte heller medverka till
att kulturhistoriska värden förvanskas eller att stadsbilden påverkas
negativt. 

Staden ges förutsättningar för att växa. Huvudsakligen i riktning
mot nordost och färjeläget vid Finnsbo, men i viss omfattning även
mot nordväst längs sträckningen för en framtida alternativ
infartsväg till staden, som syftar till att begränsa sårbarheten i
stadens övergripande väginfrastruktur.  

En långsiktig inriktning för att öka stadens attraktivitet och för att
frigöra ytor för annat är parkering är en begränsning av biltrafiken i
centrala staden i kombination med infartsparkeringar och ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Gång- och
cykelvägnätet bör förbinda de centrala delarna av staden
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med kringliggande bostadsområden och sträcka sig vidare ut till
den tätortsnära Gullmarsskogen.  

Rekommendationer 

• Ny bostadsbebyggelse och nya byggnader med samhällsviktiga
funktioner ska endast tillåtas endast i områden som ligger
säkert i förhållande till de beräknade effekterna av stigande
vatten. Undantaget är föreslagen utveckling i Norra respektive
Södra hamnen. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa
områden bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer
av anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara.

• Den långsiktiga utvecklingen av Södra hamnen som en del i
stadskärnas utveckling ska studeras i en fördjupad process där
följande aspekter ska hanteras: förutsättningar utifrån beslut om

Lysekilsbanan, klimatanpassningsåtgärder, säkerställandet av

multifunktionella och allmänt tillgängliga mötesplatser vi vattnet,

områdets arkitektoniska värden och uttryck som en viktig del i

stadsbilden.

• Förtätningen inom befintlig bebyggelsestruktur ska förhålla sig
till följande:

• Ny bebyggelse ska inte ta utpekad grönstruktur i anspråk.

Utsiktsplatser, hällmark och siktstråk mot havet ska särskilt

värnas.

• Ny bebyggelse ska inte konkurrera med stadens landmärken

eller på annat sätt påverka stadsbilden negativt.

• Ny bebyggelse ska inte förvanska kulturhistoriskt värdefulla

byggnader, platser eller miljöer. Kulturmiljöprogrammets

riktlinjer ska följas.

• En ny infartsväg norr om staden bör utredas med utgångspunkt
i ekonomiska och fysiska förutsättningar.

• En parkeringsstrategi ska tas fram för staden.
• Havsnära verksamhetsmark ska säkerställa mark för

verksamheter med behov av det havsnära läget. Områden för
andra typer av verksamheter ska tillgodoses i norra delen av
staden och med god tillgång till infrastruktur.

• Utbyggnad av befintlig småbåtshamn i Norra hamnen ska
prövas.
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Skaftö 

• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

Resonemang 

Samhällsutvecklingen på Skaftö
sker utifrån ön som
helhet. Grundsund och Fiskebäckskil-
Östersidan utgör tätorterna på
Skaftö. Det är inom och i anslutning
till tätorterna som
bebyggelseutvecklingen av såväl
bostäder som verksamheter och centrumfunktioner huvudsakligen
ska ske. Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort. 

Skaftö har en unik natur och särprägel. Områden och stråk
för friluftsliv och närrekreation liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att länka samman öns olika delar
och göra dem tillgängliga för boende och besökare. 

Grundsund
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Föreslagen bebyggelseutveckling utgår från områden där goda
livsmiljöer för boende under hela året bedöms möjligt att tillgodose.
Det gäller såväl utpekade områden för omvandling av
fritidsområden som områden för bebyggelsekomplettering och
områden för ny bostadsbebyggelse. God tillgång till service,
kommunikationer och kvalitativa utemiljöer är viktiga
utgångspunkter liksom förutsättningarna för anslutning till det
kommunala VA-nätet. En utveckling av tematiska boenden är
önskvärd liksom bostäder riktade till unga och äldre. 

De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas som en väsentlig del
av Skaftös identitet liksom den allmänna tillgången till den
havsnära marken för kommunikationer till havs samt för en
variation av mötesplatser som bidrar till god livskvalitet. 

Kristineberg värnas som en viktig nod för marin utbildning,
forskning och verksamheter för Skaftö liksom för kommunen som
helhet. 

Rekommendationer 

• Utbyggnad av en ny vägsträckning öster om
utbyggnadsområdet Fyrberget föreslås med anledning av
trafiksäkerhetssituationen på väg 785.

• Nya utfarter till väg 785 ska undvikas.
• Längs väg 785, sträckan Grönskult – Gunnesbo, finns

översvämningskänsliga områden där utredning krävs av
lämpliga åtgärder för att hantera de ökade mängder dagvatten
som klimatförändringarna förväntas leda till. Åtgärder ska
studeras i den klimatanpassningsplan som ska tas fram för
kommunen.

• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

• Omvandling av fritidshusområden mot ett ökat helårsboende
ska prövas i detaljplan och förutsätter utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp. Utbyggnaden kan ske först när nya
överföringsledningar har byggts till reningsverket i Långevik
som ersätter reningsverket på Skaftö.
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Riksintressen 

Inom Lysekils kommun finns flera
områden som har så höga värden att
de utgör ett nationellt intresse. Dessa
är utpekade som riksintressen och
ska enligt lagstiftningen skyddas mot
åtgärder som förstör värdena eller
som gör det svårare att använda
områdena till det som riksintresset
avser.   

Riksintresse kan gälla områden som är skyddsvärda på grund av
sina speciella natur- och kulturvärden och områden som är av
betydelse för en speciell användning (kommunikationer,
energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan
också vara riksintressanta för totalförsvaret. Fler av områdena
överlappar varandra. 

6. Värden och hänsyn
I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och som påverkar hur

mark- och vattenområden kan och bör användas.

Skärgården utanför Lysekil

6. Värden och hänsyn

https://www.lysekil.se/
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Översiktsplanens utvecklingsstrategi utgår ifrån de värden som
finns i kommunen och bedöms i stort harmoniera med de
riksintressen som finns utpekade. 

Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har
betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk och ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan göra det svårare
att bedriva dessa näringar. Områden och objekt som är utpekade
är: 

Riksintresset för yrkesfisket behandlas i den fördjupade
översiktsplanen för havsområdet, Blå ÖP. Översiktsplanen bedöms
vara förenlig med riksintresset. 

• Lekområden för torsk i Koljefjorden (område 66) och
Gullmarsfjorden (område 67).

• Fångstområde för havskräfta: Sörgrundsberget Sotefjorden
(område 65).

• Fångstområde för räka och havskräfta: Norra Skagerrak
trålgränsområde.

• Lysekils fiskehamn.
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Friluftsliv 

Områden av riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden på
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Områdena
är stora och är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige
eller utlandet. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter värderas högt. 

Områden som är utpekade och som berör delar av Lysekils
kommun är: 

• Norra Bohusläns kust – yttre kustzonen.
• Norra Bohusläns kust – inre kustzonen.
• Gullmarn-området.
• Södra Bohusläns kust.

Det innebär att i stort sett hela kommunens havsområden - endast
ett mindre havsområde runt själva Lysekils stad
undantaget - innefattas av något av dessa områden. De utpekade
områdena sträcker sig också upp till ca 3 km in på land vilket
innebär att det bara är Lysekils stad samt de centrala delarna av
Stångenäset som inte innefattas. 

Grön- och blåstrukturen i landskapet, och därmed förutsättningarna
för friluftslivet, har varit en av de huvudsakliga utgångspunkterna
i översiktsplanens utvecklingsstrategi. En huvudprincip är att ny
bebyggelse lokaliseras i anslutning till redan befintlig, för att grön-
och blåstrukturen i möjligaste mån ska bevaras. Planen ska också
bidra till att förutsättningarna för friluftslivet förbättras, exempelvis
genom att nya stråk för cykelvägar föreslås. Friluftslivet är en viktig
del av besöksnäringen. Sammantaget bedöms översiktsplanen
förenlig med riksintresset. 
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Områden av betydelse för turism och rörligt friluftsliv 

Inom kustområdet och skärgården i Norra Bohuslän (från 
riksgränsen mot Norge till Lysekils stad) skall turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen väga tungt. 
Turismens och friluftslivets intressen skall särskilt beaktas när en
myndighet behandlar tillståndsprövningar inom det aktuella 
området. Till exempel bör delar vara tillgängliga för strövande i 
skogen, bär- och svampplockning, bad och andra former av 
friluftsliv som inte kräver utbyggnad av stora 
rekreationsanläggningar.

Den bofasta befolkningens intressen skall samtidigt beaktas. Om 
det finns ytterligare markresurser för fritidsbebyggelse, så bör 
dessa i första hand utnyttjas för andra fritidsboendeformer än 
traditionellt ägd fritidsbebyggelse. Detta innebär till exempel att 
även om det på en plats inte finns en aktuell efterfrågan på 
uthyrningsstugor, så kan inte privata fritidshus tillåtas ta
markresursen i anspråk i stället. Det ligger inom miljöbalkens 
allmänna inriktning att en utbyggnad överhuvudtaget bara kan 
tillåtas om den medverkar till den i lagen beskrivna helhetssynen 
att bevara den natur- och kulturpräglade miljön i Bohuslän. 

För Lysekils kommuns del omfattas havet, kusten och ca 3 km in
på land, från den norra kommungränsen till Lysekils stad. 
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Som beskrivits ovan under Friluftsliv ska översiktsplanen stödja
turism och rörligt friluftsliv. Översiktsplanen bedöms därmed
förenlig med riksintresset. 

Obruten kust 

Inom kustområdena och skärgårdarna i norra Bohuslän, från
gränsen mot Norge till Brofjorden, får inte nya anläggningar för
tung industri och energiproduktion komma till stånd. Även här är
syftet att skydda de unika värden som kusten har. 

För Lysekils kommuns del omfattas Härnäset samt området
mellan inre Åbyfjorden och väg 162, liksom delar av
Skottfjället. Inga områden planeras här för den typ
av verksamheter som riksintresset begränsar,
varför översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset. 

Högexploaterad kust 

Bestämmelsen för den högexploaterade kusten utgår från
önskemålet att bevara obebyggda stränder och andra områden
som har stora natur- och kulturvärden, så att de kan användas av
allmänheten för rörligt friluftsliv. Inom kustområdena och
skärgårdarna hela vägen från Brofjorden i Lysekils kommun ner till
Öresund och vidare till Östersjön upp till Simpevarp i Oskarshamns
kommun får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. 

För Lysekils kommuns del omfattas i stort sett hela kusten och ca 3
km in på land, utom Härnäset och Brofjorden som istället ingår i
riksintresseområdena för turism och rörligt friluftsliv respektive
obruten kust i Norra Bohuslän. 

Översiktsplanen pekar inte ut några områden
för ny fritidsbebyggelse. Kommunen styr dock inte fullt ut hur
bostäder nyttjas. Viss komplettering i befintliga områden föreslås.
Strandskyddet ger också ett skydd för tillgången till kustlinjen.
Översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset. 
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Kulturmiljövård 

Områden av riksintressen för kulturmiljövården pekas ut för att de 
avspeglar landets historia. De kan vara mycket varierande såväl till 
storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, stadskärnor, 
äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är 
exempel på riksintressen. 

Utpekade områden som helt eller delvis omfattar områden i 
kommunen är: 

• Centrala Bro (O 19)
• Fiskebäckskil (O 20)
• Immestad-Backa (O 21)
• Stora och Lilla Kornö (O 22)
• Lysekils stad (O 23)

I Lysekils stad föreslås bebyggelseutveckling i Norra respektive
Södra hamnen vilket kan
påverka riksintressen. Översiktsplanen bedöms i övrigt förenlig
med riksintresset. 
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Naturvård samt Natura 2000-områden 

Områden av riksintresse för naturvård ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och 
visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Områden som 
pekats ut som Natura 2000-områden blir automatiskt område av 
riksintresse för naturvård. Natura 2000 är ett ekologiskt 
sammanhängande nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa 
områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.  

Områden av riksintresse för naturvård ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada naturmiljön. Detta gäller vid ändrad 
markanvändning. Vid fortsatt markanvändning är bestämmelserna 
bara rådgivande. Sju områden av riksintresse för naturvård ligger 
helt eller delvis inom Lysekils kommun. Områdena är till stor del 
också skyddade som naturreservat.  Utpekade områden är: 

• Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård (NRO

14062) Området innefattar delområden som också är Natura

2000-områden.

• Bottnafjorden - Åbyfjorden (NRO 14063) Fjorden samt

delområdet Näverkärrs naturreservat är också Natura 2000-

områden.

• Broälven (NRO 14064)
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• Gullmarsfjorden (NRO 14065) Vattenområdet är också Natura

2000-område.

• Trälebergs kile (NRO 14079)

• Strömmarna - Koljöfjorden (NRO 14093) Strömmarna är också

Natura 2000-område.

• Islandsberg - Käringöfjorden (NRO 14101) Området innefattar

delområden som också är Natura 2000-områden.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset. 

Riksintresse för totalförsvaret 

Totalförsvaret utgörs av en militär del och en civil del. 
Försvarsmakten pekar ut områden av riksintresse och områden ”av 
betydelse” för den militära delen, medan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) kan peka ut motsvarande 
områden för den civila delen. Hittills har endast några få objekt för 
den civila delen pekats ut, men med anledning av det höjda 
säkerhetsläget i Sverige driver nu MSB ett arbete som innehåller en 
analys av det framtida behovet av att bevaka frågan i planering och 
beslut om mark- och vattenanvändning. Denna kan resultera i 
utpekande av fler riksintresseanspråk för totalförsvarets civila delar 
framöver. 
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Mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund av att de
behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna. Områden som är ”av betydelse” för totalförsvaret
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. 

Ett riksintresse för totalförsvaret ska ges företräde vid en
avvägning mellan oförenliga riksintressen. Områden ”av betydelse”
för totalförsvaret omfattas dock inte av det företrädet. 

Riksintressen för totalförsvaret militära del utgörs av bland annat
skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska
system och anläggningar samt större eller mindre område kring
dessa funktioner. Dessa riksintressen kan i vissa fall redovisas
öppet, medan de i andra fall är belagda med sekretess. 

I Lysekils kommun finns följande riksintresseområden för
totalförsvaret, båda avseende dess militära del:  

• Sjöövningsområde: I havet utanför Lysekil (samt Sotenäs,
Tjörns och Orust) finns område Skagen D160. Kommunen
berörs även av område Lysekil R60 med Bonden.

• Övrigt influensområde: I Lysekils kommun finns ett så kallat
Övrigt influensområde utpekat, på Skaftö.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset. 
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Kommunikationer 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär att 
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är 
funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. 
Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en 
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken 
nuvarande eller framtida nyttjande av denna.  

I Lysekils kommun finns följande riksintressen för kommunikationer 
utpekade: 

• Vägar: väg 162 och väg 839.
• Järnväg: Järnvägen till Lysekils hamn och järnvägsområdet i

Lysekils hamn
• Farleder:

• Sträckan Oslofjorden – Öresund (farledsnummer 12)
• Sträckan Skagen – Brofjorden (14)
• Sträckan Väcker - Lysekil (102)
• Sträckan Lysekil – Gullholmen (103)
• Sträckan Brofjordens angöring - Råoljekajen, med tillhörande

ankringsområden (131)
• Sträckan Brofjorden, Råoljekajen – Produktkajen (132)
• Sträckan Gäven – Stångholmen (134)
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• Sträckan Tovas ungar - Södra hamnen (135)
• Sträckan Gullholmen – Havstensfjorden (138)
• Ankarplatser: tre områden utanför Brofjorden (Brofjordens

angöring ankarplats 1, 2 och 3) och ett område längre ut till
havs i höjd med Grundsund (ankarplats 1 Oslofjorden-
Öresund).

• Hamnar och hamnområden: Oljehamnen Brofjorden och
Lysekils hamn

• Djupa och skyddade områden: ett
område mellan raffinaderiet och Lahälla.

• Flyghinderytor (MSA - Minimum Sector Altitude): hela
kommunens landområde ligger inom MSA-ytan för Trollhättan-
Vänersborgs flygplats.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden och funktioner negativt, varför översiktsplanen bedöms
förenlig med riksintressena. 

Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion-

värmekraft och energidistribution 

Raffinaderiet, oljehamnen samt området öster om raffinaderiet 
bedöms vara av riksintresse för industriell produktion samt 
energiproduktion, och anslutningsledningar till nästa 
stamnätsstation bedöms vara av riksintresse för energidistribution.

Värdebeskrivningen och den geografiska avgränsningen av 
området omfattas av sekretess. Riksintressena redovisas därför 
inte i karta. 

Riksintresseområdet för industriell
produktion och energiproduktion kan enligt kommunens mening 
minskas och bör ges samma utbredning som föreslaget 
utredningsområde för utveckling av verksamheter. Skyddszonen 
för tung industri bör ligga kvar som tidigare. 
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Strandskydd 
(Miljöbalken 7 kap. 13§) 

Strandskyddet har två syften: att
långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i
vatten. Generellt gäller strandskyddet
100 meter från strandkanten kring havet samt alla sjöar och
vattendrag. I Lysekils kommun är strandskyddet vid havet utvidgat
till 300 meter. För flera sjöar och vattendrag har det generella
strandskyddet upphävts. Strandskyddet gäller både in mot land och
ut i vattnet och inkluderar alltså även vattenmiljön. 

Inom strandskydd är det förbjudet att utföra vissa åtgärder.
Kommunen och Länsstyrelsen kan meddela dispens för vissa
åtgärder om det finns särskilda skäl och strandskyddets syfte inte
motverkas. Kommunen kan även upphäva strandskyddet genom
en särskild planbestämmelse i detaljplan om det finns särskilda
skäl, vilket gjorts för stora delar av tätorterna. 

Trift
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Miljö, hälsa och säkerhet

Föreslagen markanvändning i
översiktsplanen ska vara lämplig
utifrån människors hälsa och risken
för olyckor. Detta innebär bland annat
att planeringen behöver ta hänsyn till
områdets naturliga förutsättningar, störningar och risker från 
befintliga och tidigare verksamheter, trafik och kraftledningar. 
Befintlig och planerad bebyggelse behöver även anpassas för ett 
framtida klimat. Det behöver dessutom finnas en beredskap att 
hantera risker när olyckor inträffar.   

Radon 

Berggrunden i kommunen består till största delen av Bohusgranit, 
en mestadels röd granit som innehåller hög halt av uran och därför 
ger en förhöjd risk för radonavgång. Närmast Gullmarn och på 
Skaftö förekommer en grå gnejs som inte innebär någon förhöjd 
radonrisk. Mark med Bohusgranit klassas som högriskmark för 
byggande medan gnejsen utgör normalriskmark. Fyllnadsmaterial 
bestående av granitkross kan också ge hög radonavgång liksom 
sprickzoner i berggrunden även på normalriskmark. Med 
radonsäkert byggande kan radongasen förhindras från att tränga in 
i husen. 
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Förorenad mark 

Gamla avfallsdeponier och områden där det
tidigare bedrivits industriell verksamhet kan utgöra en risk för
grund- och ytvatten. Det finns tre nedlagda avfallsdeponier i
kommunen, men deras påverkan på grundvatten är liten. Åtgärder
vidtogs i samband med att deponierna avvecklades. 

Före detta Skandiaverkens markområde har undersökts och
förhöjda halter av vissa tungmetaller och kolväten har konstaterats.
Nedlagda bensinstationer har kartlagts av petroleum- och
biodrivmedelsbranschens gemensamma miljöfond SPIMFAB, som
också sanerat förorenad mark om sådan påträffats. Inom Lysekils
kommun finns i övrigt inga kända förorenade områden från
avslutade verksamheter. Det företag i kommunen med pågående
verksamhet som medför stor risk för förorening av mark och vatten
är Preemraff. 

Det kan även förekomma förorenad mark i mindre skala i områden
där det bedrivs eller har bedrivits verksamheter och där olika typer
av kemikalier har hanterats. Exempel på sådana verksamheter är
fritidsbåtshamnar, verkstäder med mera. 
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Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten
eller medför andra störningar för människors hälsa eller miljö. Det
handlar typiskt om industriverksamhet men ofta även verksamheter
som verkstäder, sjukhus, djurhållning, hamnar, skjutbanor och
verkstäder.  

Transport av farligt gods 

Rekommenderade vägar för transport av farligt gods har utarbetats 
av länsstyrelsen i samverkan med kommun, räddningstjänst och 
näringsliv. Längs dessa vägar finns därmed risk för olyckor med
gods som kan explodera, vara farligt att andas in eller skada 
människor på annat sätt. Planeringen behöver ta hänsyn till dessa 
leder. Till hjälp finns Länsstyrelsens riskpolicy – “Länsstyrelsens
riktlinjer (2006:104)”.  

Väg 162 och väg 839 är rekommenderade sekundära 
transportleder för farligt gods. Inom kommunens finns inga 
rekommenderade primära transportleder för farligt gods. 

Miljöfarliga verksamheter 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Sjöar, vattendrag, havsområden och grundvatten (alla sådana 
kallas med ett gemensamt begrepp för vattenförekomster) ska 
enligt de så kallade miljökvalitetsnormer som satts upp ha en viss 
kvalitet. Lysekils kommun berörs av 18 vattenförekomster av vilka 
14 är kustvatten, 3 är vattendrag och ett är utsjövatten (öppet hav). 
Av dessa vattenförekomster har 4 god ekologisk status, 12 måttlig 
ekologisk status, för ett område är statusen otillfredsställande och 
för ett saknas underlag. 17 av vattenförekomsterna uppnår inte en 
god kemisk status och för en saknas underlag. Orsaken till att en 
god kemisk status inte uppnås beror på förekomst av miljögifter, till 
exempel kvicksilver.  

Kommunen behöver ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna i 
planeringen så att inte åtgärder genomförs som försämrar statusen 
i vattenförekomsterna. 
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Miljökvalitetsnormer för buller och luftkvalitet 

Trafikbuller förekommer främst längs större vägar inom kommunen 
såsom väg 162 samt inom kommunens tätorter. Värden finns 
fastställda som ska underskridas för att en god miljökvalitet ska 
nås. 

Även exponeringen för luftföroreningar är störst längs gator och 
vägar. Lysekils kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst 
som kontrollerar att medlemskommunerna uppfyller 
miljökvalitetsnormerna för luft och redovisar luftkvaliteten. 
Kontrollen sker genom kommunvisa mätningar och beräkningar. I 
de mätningar som gjorts i kommunen ligger halterna under 
miljökvalitetsnormerna. 

Vattenskyddsområde 

Kommunens huvudvattentäkt är Kärnsjön i Munkedals kommun. 
Reservvattentäkt är Svackus myr, som regelbundet fylls på med 
vatten från Kärnsjön. Inom skyddsområde för vattentäkt gäller 
särskilda restriktioner. Översiktsplanen har ingen inverkan
på vattenskyddsområdet i kommunen. 
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Översvämning och skyfall 

Stigande havsnivåer samt fler och mer intensiva skyfall förväntas i 
och med klimatförändringarna.  

Problematiken uppstår i episoder vid lågtryck med kraftiga vindar 
och/eller kraftig nederbörd. Dagvattensystemen är inte 
dimensionerade för att klara de värsta fallen, utan översvämningar 
och ytavrinning kommer då att ske.  

Översvämning på grund av högt vattenstånd i havet är aktuellt 
främst i Norra och Södra hamnen i Lysekil, på delar av Skaftö, vid 
Lyse samt längs Broälven. I takt med att havet stiger
kommer riskerna att öka. 

Översvämningar kommer att innebära risker för skador på 
bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer. 
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Ras, skred och erosion 

Klimatförändringarna väntas leda till mer nederbörd samt ökad risk 
för skyfall, vilket i sin tur leder till minskad stabilitet i markerna och 
ökad risk för ras och skred. En översiktlig skredriskkartering för 
kommunen genomfördes 2001. I högre belägna områden i 
kommunen förekommer främst berg i dagen eller berg täckt av ett 
tunt jordtäcke. I dalgångarna utgörs marken i hög grad av lera, 
vilket innebär ökad risk för skred, framför allt i närheten av 
vattendrag. Även en stigande havsnivå innebär att erosionen ökar 
samt förekommer på nya platser. 
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Mellankommunala frågor

Lysekils kommun delar geografi,
arbets- och bostadsmarknad,
kommunikationer med mera med
grannkommunerna Sotenäs,
Munkedal, Orust och Uddevalla. Det
delregionala samarbetet mellan Bilfärjan Gullbritt

kommunerna sker till stor del genom
Fyrbodals kommunalförbund och det regionala samarbetet sker 
genom Västra Götalandsregionen.  

Strukturbild Fyrbodal 

Inom Fyrbodals kommunalförbund samarbetar kommunerna för att 
tillsammans skapa en hållbar utveckling inom vår delregion och för 
att underlätta i mellankommunala frågor. Som del av Fyrbodal är 
Lysekils kommun också en del av ett regionalt sammanhang. 
Fyrbodal arbetar bland annat med en strukturbild för Fyrbodal där 
Lysekils kommun är en del i de regionala kommunikationsstråken, 
arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är 
viktigt för kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta 
samarbeta kring att utveckla fysiska strukturer som stöder hållbar 
utveckling i regionen. 
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Vägnät 

Väg 161, väg 162 och väg 171 är viktiga kommunikationsleder och 
ingår i Funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för dagliga 
persontransporter och kollektivtrafik. Väg 161 och 162 ingår också i 
FPV för godstransporter. Det är viktigt för Lysekil såväl som 
angränsande kommuner att dessa leder upprätthålls och utvecklas. 

Väg 161 är utpekad som en särskilt viktig vägsträckning då vägen 
är en del av regionalt stråk 5. En åtgärdsvalsstudie för en del av 
vägen, från Rotviksbro fram till nuvarande färjeläge i Skår
(Uddevalla), är i sitt slutskede. Väg 161 sträcker sig dock fram till 
anslutningen till väg 162 vid rondellen i Ulseröd (Lysekil).  

Kommunen anser att det är av största vikt att en åtgärdsvalsstudie 
genomförs även för sträckan Skår – rondellen i Ulseröd, där även 
färjeförbindelsen mellan Skår och Finnsbo (Lysekil) ingår. 
Kommunen anser att det är av största vikt att den nuvarande 
färjeförbindelsen mellan Finnsbo (Lysekil) och Skår (Uddevalla) 
ersätts med en fast förbindelse. 

Hallinden 

Hallinden är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken till och från, och 
emellan Lysekil och Sotenäs kommun. Här möts väg 162 och väg 
171 och Hallinden har en strategiskt viktig roll som porten till både 
Lysekil och Sotenäs kommun. Hallinden är också ett strategiskt 
utvecklingsområde för service och verksamheter och en viktig nod 
för friluftsliv.

Blå översiktsplan 

I samverkan med kustkommunerna Strömstad, Tanum, och 
Sotenäs har Lysekils kommun tagit fram en strukturbild och en 
fördjupning av kommunernas översiktsplaner för havsområdet. 
Genom planeringen finns en samsyn kring utveckling och 
bevarande i det känsliga havs- och kustområdet. 
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Transportkorridor Skagerrak 

Transportkorridor Skagerrak är ett initiativ för att förstärka och
förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo.
Detta innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara
transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling,
förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad
arbetsmarknadsregion.  

Målbilden för samverkan utgår från en transportkorridor som
innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg tillsammans
skapar transportlösningar för passagerare och gods. Smartare
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik
bidrar till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter
och transportslag stärker också den helhet som krävs för
slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.  

Ett enat Bohuslän 

Ett enat Bohuslän, där samtliga Bohuskommuner ingår, är en
samverkansplattform som bygger på samverkan mellan
kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige
AB och besöksnäringsföretagen. Syftet är att tillsammans och på
ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och utvecklingen av
besöksnäringen i Bohuslän. Kommunerna behöver beakta och ta
hänsyn till besöksnäringen i sin fysiska planering. 

Natur- och kulturmiljöer 

Flera av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna, både på land och
till havs, delar Lysekils kommun med andra kommuner. Miljöerna
ingår i en större regional struktur och värdena förstärks eller är helt
beroende av detta större sammanhang.   

Värdefulla miljöer som delas med andra kommuner och som
förvaltas gemensamt är särskilt:  

• Åbyfjorden, där det finns en aktuell fördjupad översiktsplan som
tagits fram i samarbete med Sotenäs kommun. Planen syftar till
att främja en levande landsbygd med en helårsboende
befolkning.
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Hela Bohusläns kustzon är också av mycket stort gemensamt
värde för turism och friluftsliv. Ett bra exempel på detta är
kuststigen som sträcker sig från Tjörn i söder till Oslo i
norr.  Bohusleden är en annan vandringsled med en sträckning
längre inåt från kusten. Leden sträcker sig från Lindome i söder till
Strömstad i norr. Bohusleden går inte genom Lysekils kommun,
men en sammankoppling mellan Bohusleden och kuststigen skulle
kunna utveckla möjligheterna till vandring i Bohuslän.  

Vattenförsörjning 

Lysekils kommun hämtar idag sitt dricksvatten från Kärnsjön i
Munkedals kommun, som också använder den som sin vattentäkt.
Även Preemraff försörjs med vatten från Kärnsjön. Sjön behöver
därför förvaltas som en gemensam resurs. Vattenskyddsområde
finns för sjön och dess omgivningar.  

Ett arbete med en regional vattenförsörjningsplan pågår också, där
Lysekils kommun deltar. Kommunen tittar också på nya källor till
vattenförsörjningen, där avsaltning av havsvatten är ett
alternativ. Kommunen ingår i Bohuskustens vattenvårdsförbund
som är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön. 

• Gullmarsfjorden, diskussioner har förts med Uddevalla och
Munkedals kommuner kring bildandet av en nationalpark.
Gullmarsfjorden har idag har status som Natura 2000 område.

• Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

• Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

• Strömmarna-Koljefjorden.
• Islandsberg-Käringöfjorden.
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Befolkning och bebyggelse

7. Planeringsförutsättningar
I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att förhålla sig till och

som påverkar mark- och vattenanvändningen i kommunen

7. Planeringsförutsättningar

https://www.lysekil.se/
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Lysekils kommun är en kommun i
Västra Götalands län. Kommunen är
belägen i de mellersta delarna av
landskapet Bohuslän invid Skagerrak
och har Sotenäs kommun i nordväst,
Munkedals kommun i nordost,
Uddevalla kommun i sydost och
Orusts kommun i söder. 

Kommunen består av Stångenäset, Härnäset och Skaftö.
Centralorten Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till
Gullmarsfjorden. Tätorter i kommunen är centralorten Lysekil,
Brastad, Fiskebäckskil och Grundsund. 

Befolkning 

Antal invånare i Lysekils
kommun den 31 december
år 2020 var 14 366. 

Tre fjärdedelar av befolkningen bor i
någon av tätorterna. Drygt hälften av
kommunens invånare bor i
centralorten Lysekil. Brastad är näst
största tätort med knappt tretusen invånare. 

Kommunen har i likhet med många andra landsbygdskommuner
haft en minskande och åldrande befolkning, men mellan åren 1015
- 2018 har kommunen haft en viss befolkningsökning, främst
beroende på en stor inflyttning.

Inflyttningen berodde i stor utsträckning på ett stort antal
nyanlända. Födelsenettot har dock hela tiden varit negativt, det vill
säga att det dör fler än det föds. Från 2019 är trenden återigen en
minskande befolkning. 

Förutom den folkbokförda befolkningen finns
många delårsboende, övervägande fritidshus. Under
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semestermånaderna är Lysekil även ett populärt besöksmål för
dagbesökare eller gästboende. Det innebär att antalet människor
som vistas i kommunen är upp till fyra gånger fler än den
folkbokförda befolkningen. 

Demografi 

Kommunen har en allt äldre
befolkning, främst på grund av ett
negativt födelsenetto.  Den största
åldersgruppen är män mellan 70 och
74 år, och kvinnor mellan 60 och 64
år. Medelåldern år 2020 var 48,6 för
kvinnor och 46,5 för män att jämföra
med medelåldern i Sverige som var 42,3 för kvinnor och 40,5 för
män. Det betyder att en allt mindre andel yrkesaktiva kommer att
försörja en växande skara äldre, vilket kommer att medföra att de
offentliga finanserna blir mycket pressade.

Den åldrande befolkningen är en utmaning för Lysekil, där åtgärder
som bidrar till en ökad inflyttning, och att fler yngre stannar kvar
eller flyttar tillbaka till kommunen, blir mycket viktiga för den
framtida samhällsutvecklingen. Det finns skillnader mellan de olika
kommundelarna och även inom centralorten när det gäller
åldersfördelningen, där befolkningen på Skaftö har den äldsta
befolkningen, och området Badhusberget i centralorten Lysekil har
den yngsta befolkningen.  

Bostäder 

Den 31 december 2020 fanns det
14 366 folkbokförda personer i
Lysekils kommun fördelat
på  7 003 hushåll, där över 75 % av
hushållen består av en till två
personer. Antal bostadslägenheter* i
bostadsbeståndet var vid samma
tidpunkt 8 026 där småhusen dominerar.

* Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd
att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.
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Det innebär att det finns 1 023 bostadslägenheter i Lysekil som det
inte finns någon folkbokförd person på. Detta behöver dock inte 
innebära att dessa lägenheter är tomma och tillgängliga på 
bostadsmarknaden. Det kan finnas flera orsaker till detta, till 
exempel fritidsboende eller att man har dubbelt boende (man kan 
bara vara folkbokförd på en bostadslägenhet) eller att lägenheterna 
nyttjas till annat än boende. 

Det är inte oväntat äganderätt som dominerar upplåtelseformen för 
bostäder i Lysekils kommun med tanke på att småhus är den
dominerande hustypen. Därnäst kommer hyresrätter, där ungefär
en tredjedel av bostäderna finns i det kommunala
bostadsbolaget LysekilsBostäder AB.  

I Lysekil fanns år 2020 enligt SCB 716 personer som är
trångbodda enligt norm två. Norm två infördes på 1960-talet och 
definieras som högst två personer per rum och dessutom ska det 
finnas ett kök och ett vardagsrum. Antalet trångbodda hushåll är
störst i centrala Lysekil, och ungefär hälften av dessa hushåll finns
på Badhusberget. Kommunen har ett ansvar för att alla 
kommuninvånare har tillgång till en bra bostad, och därför
ska kommunen enligt
bostadsförsörjningsprogrammet vidta åtgärder för att minska 
antalet personer som upplever att de är trångbodda.  

Andelen kommuninvånare i arbetsför ålder minskar medan andelen 
äldre ökar i samma omfattning. Vi lever dessutom allt längre och är
friskare längre upp i åldrarna. Detta kommer att öka behovet av 
bostäder anpassade för den åldrande befolkningen.  

De flesta bedömare är överens om att det kommer att komma nya 
grupper med folk som är på flykt undan krig, förtryck eller 
naturkatastrofer. Samma förhållande gäller för ensamkommande 
barn och ungdomar. Erfarenheterna visar att det tar tid för en 
betydande del av de nyanlända personerna att etablera sig på 
arbetsmarknaden, och därför är det viktigt att det finns god tillgång 
till bostäder med låga boendekostnader.
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Fritidshus och delårsboende 
Antal fritidshus 2020 var enligt SCB 4 384, men siffran avser endast 
småhus utan folkbokförda personer. Många av våra delårsboende 
bor i lägenheter, och därför är siffran missvisande för hur många 
bostäder i kommunen som ägs eller hyrs av personer som är 
folkbokförda i en annan kommun. Med tanke på
de 1 023 bostadslägenheterna där det inte finns någon folkbokförd 
person, är antalet bostäder som används som delårsbostad troligen 
närmare 5 000.  

Antalet fritidshus, det vill säga småhus utan folkbokförd person har 
ökat med nästan 1 000 de senaste tjugo åren, och man anta att 
utvecklingen för andra typer av fritidsboende i till exempel bostads-
och hyresrätter också har ökat, men där finns det inte något 
statistiskt underlag. 

Efterfrågan på bostäder 

Enligt marknadens aktörer finns det en stor efterfrågan på alla typer 
av bostäder och upplåtelseformer i attraktiva lägen i centrala 
Lysekil, medan det i övriga kommundelar är mindre efterfrågan på 
bostäder. Det finns också en stor efterfrågan på byggklara 
villatomter i centrala Lysekil, men inte i de övriga kommundelarna.   

Näringsliv, arbetsmarknad och pendling 

Lysekils kommuns läge vid havet
formade från början kommunen och
präglar fortfarande dagens näringsliv.
Tidigt utvecklades också
badortsverksamheten och
besöksnäringen är fortsatt en viktig
motor i kommunens utveckling och utbud av upplevelser till både
boende och besökare. 

 Läget vid havet ger goda möjligheter för besöksnäringen genom
exempelvis båtturer, kajak, dykning och havsakvarieupplevelser på
Havets Hus. I inlandet erbjuds möjligheter till vandring, cykling och
internationellt erkänd klättring. Besöksnäringen är en viktig och
växande bransch som täcker in många näringsverksamheter, men
de främsta är boendeanläggningar, handel och restaurang.  

Räkbodarna, Lysekil
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De finns fyra campingar belägna i Trellebystrand, Sivik och två i 
Gullmarsbaden området.  De åtta gästhamnarna (privata och 
kommunala) är belägna i Bastevik, Fiskebäckskil, två i 
Grundsund, Rågårdsvik, Fiskhamnen och Havsbadet i södra 
hamnen och i Norra hamnen i Lysekil. Husbilsparkering finns vid 
Fiskhamnen och intilliggande Kolholmarna i Lysekil, i Valbodalen 
och i Bastevik. 

 Det småskaliga kustfisket är fortfarande en aktiv näring liksom 
ostron- och musselodling. Havet kommer även i framtiden att vara 
en viktig resurs för näringslivets utveckling i Lysekils kommun, 
bland annat genom havsbaserad energiproduktion och samverkan 
kring marin forskning vid Kristineberg Center. 

Förutom havsbaserade verksamheter finns här flera stora 
tillverknings- och beredningsindustrier. Stenbrytning är också 
fortfarande en aktiv näringsgren. Närheten till isfri djuphamn i 
Brofjorden är grunden till att Preemraff, Skandinaviens största och 
ett av Europas modernaste oljeraffinaderier, finns här. Majoriteten 
av företagen i Lysekil är enmans- eller fåmansföretag främst inom 
branscherna byggverksamhet, hotell och restaurang, handel, 
jordbruk/skogsbruk/fiske samt juridik/ekonomi/vetenskap och 
teknik.  

 Efterfrågan av arbetskraft bedöms fortsatt vara hög de närmsta 
åren för arbetssökande med rätt utbildning och kompetens. Även 
de offentliga arbetsgivarna förväntas ha ett fortsatt stort behov av 
personal med rätt utbildning kommande år. Trestadskommunerna, 
grannkommunerna Sotenäs och Munkedal samt Göteborg, är de 
främsta pendlingskommunerna. Kommunen har ungefär lika stor 
inpendling som utpendling.  

Arkitektur och kulturmiljöer

Allt vi omges av bildar tillsammans
vår livsmiljö och vårt gemensamma
landskap, ett landskap som speglar
människors liv och verksamhet i våra
omgivningar och där bevarade
strukturer från olika tidsperioder och Grundsund
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sammanhang ofta är läsbara. Det kan till exempel utgöras av
miljöer med lång bebyggelsekontinuitet eller miljöer med en
speciell epok vilken blir tydlig genom väl synliga spår i
landskapet. Bebyggelsens placering i förhållande till hav o berg ger
karaktär. 

Fornlämningsbilden i kommunen är rik och varierad, och
återspeglar hela den förhistoriska tiden, från den tidiga stenålderns
fångst- och boplatser till de ovanligt rika medeltida lämningarna i
centrala Bro socken.  

Trakterna runt Bro och Brastad är särskilt fornlämningsrika, där
hällristningarna intar en betydande plats. Läget vid havet har varit
avgörande för det historiska förloppet i kommunen, vilket de många
havsbruksbundna lämningarna visar. Exempel på dessa lämningar
är kustlandskapets tomtningar, övergivna fiskeplatser med
husgrunder, fiskelägen och skepparsamhällen, trankokerier och
grumsedammar, lastplatser och färjeställen. 

Kommunens olika verksamheter har formats av de naturresurser
som har funnits på platsen. Till exempel har jordbruket länge haft
en central betydelse i de gamla socknarna Bro och Brastad medan
kusten under lång tid har erbjudit goda möjligheter till fiske, vilket
ett flertal fiskelägen från medeltiden och framåt vittnar om.

Handel och sjöfart har gynnats av kommunens läge vid
betydelsefulla vattenleder, och genom kommunens centrala
placering i Bohusläns granitområde utvecklades stenindustrin till att
bli en av de viktigaste verksamheterna i kommunen under 1800-
talet. Under 1800-talet började även bad- och kurortsverksamheten
med sin luftiga träarkitektur växa fram i kommunen.   

 Med tiden började fisket och fiskberedningen industrialiseras och
under 1800-talets andra del utvecklades Lysekil till att, under en tid,
bli ett centrum för konservindustrin i Bohuslän. Under senare delen
av 1800-talet utvecklades även annan viktig mekanisk industri i
staden, bland annat genom att Lysekils mekaniska
verkstad grundandes år 1899. 
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 Under 1800-talets andra del etablerades också intresset för marin
forskning och Gullmarsfjordens vatten fick genom det rika växt- och
djurlivet en betydelsefull roll inom forskningsfältet.
Gullmarsfjordens betydelse visar sig genom att flera fältstationer
och laboratorier etableras i anslutning till Gullmarsfjorden under
perioden 1877 - 1928.   

 Under 1970-talet anlades oljeraffinaderiet Preemraff (tidigare
Scanraff) vid Brofjordens inlopp. Raffinaderiet är idag det största i
Skandinavien och har ca 600 anställda, vilket gör dem till
kommunens största privata arbetsgivare.   

Handel, service och fritidsanläggningar

Merparten av kommunens handel,
sociala service, fritidsanläggningar
och kulturella utbud finns i
kommunens centralort Lysekil. Här
finns till exempel kommunhuset,
bibliotek, gymnasieskola,
högstadieskola, sjukhus,
äldreboende, vårdcentraler och flera idrottsanläggningar. 

I Lysekils tätort finns ett stort utbud av restauranger och butiker.
Tätorten erbjuder också ett brett kulturutbud med bland
annat gallerier, konsthall och biograf. Grundläggande service finns i
varierande grad i samtliga samhällen från Grundsund och
Fiskebäckskil på Skaftö till Brodalen i den norra kommundelen. 

Offentlig service och fritidsanläggningar 

Barnomsorg 

För barn i åldern 0 - 6 finns elva förskolor fördelade över
kommunens samhällen från Grundsund i söder till Brodalen i norr.
En öppen förskola, Familjens Hus, ligger i centrala Lysekil. På alla
grundskolor i kommunen finns fritidshem som erbjuder
skolbarnomsorg för barn i åldern 6 - 13 år. 

Kungsgatan
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Grundskola 

I Lysekils kommun finns sju grundskolor både små och stora. Tre 
av de mindre skolorna har elever i åldersblandade klasser; Bro-, 
Bergs- och Skaftö skola. De tre större skolorna har elever från 
förskoleklass till årskurs 6; Stångenässkolan, Mariedalsskolan och 
Gullmarsskolan F-6.  

Kommunen har en högstadieskola som ligger i Lysekils tätort och 
heter Gullmarsskolan 7 - 9. 

Gymnasium 

Gullmarsgymnasiet ligger i centralorten Lysekil och erbjuder både 
studieförberedande program och yrkesprogram. 

Bibliotek 

Bibliotek finns i Lysekil, Brastad och i Grundsund. 

Idrottsanläggningar 

I centrala Lysekil ligger Gullmarsborg som innehåller både badhus 
och simhall, ishall och gym. I centralorten finns även ett flertal 
idrottshallar och idrottsplaner. I Brastad finns också både idrottshall 
och flera idrottsplaner.  
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Äldreboende

Det finns tre äldreboenden i kommunen. Stångenäshemmet i 
centrala Brastad, Skärgårdshemmet i tätorten Lysekil och ett nytt 
boende i Fiskebäck strax nordost om Lysekil. 

Stångenäshemmet i Brastad är ett vård- och omsorgsboende med 
40 lägenheter och riktar sig till personer med behov av 
demensomsorg och somatisk vård.  

Skärgårdshemmet i Lysekil ligger i samma byggnad som Lysekils 
sjukhus och är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter 
som riktar sig till personer med behov av demensomsorg och 
somatisk vård. 

I december 2020 stod Lysekils kommuns nya särskilda boende, 
Fiskebäck äldreboende, klart för inflyttning, med sammanlagt 80 
lägenheter. 

Trygghetsboende 

Det finns två trygghetsboende i kommunen, ett i anslutning till 
äldreboendet på Stångenäshemmet med 14 lägenheter och 
trygghetsboendet Slättegården inne i centrala Lysekil med 33 
lägenheter. 

Sjukhus 

På Lysekils sjukhus i centrala Lysekil finns vårdcentral, 
barnavårdscentral, barn- och
ungdomsmedicin, diabetesmottagning, gynekologimottagning, 
hjärt mottagning, ljusbehandlingsenhet, logoped, röntgen, 
ögonmottagni ng och öron-näsa-halsmottagning. 

Vårdcentraler 

Det finns sammanlagt fyra vårdcentraler i kommunen - två i 
centrala Lysekil, en i Fiskebäckskil på Skaftö, och en i Brastad. 
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Grönstruktur 

I Lysekils kommun har alla invånare
nära till naturen. Ett stenkast från
Lysekils centrum finns sällsynta arter,
vackra naturscenerier och
intressanta, skyddsvärda naturtyper.
Framför allt skärgårdsmiljön gör Vägerödsdalar

kommunen till ett mycket populärt
besöksmål under sommarmånaderna. Naturen är en stark 
anledning till att många väljer att bosätta sig i Lysekils kommun. 
Här finns unika värden i form av det karaktäristiska landskapet och 
många skyddsvärda naturtyper.  

 Grönstrukturen både inom tätorter och på landsbygden har många 
funktioner, så kallade ekosystemtjänster, genom att hantera 
luftföroreningar, skapa mötesplatser och attraktiva utemiljöer och 
ge vila och möjligheter till rekreation och friluftsliv. Den gröna 
strukturen av naturmark, parkområden och gröna stråk bidrar 
sammantaget till att bevara och ge förutsättningar för en ökad 
biologisk mångfald.  

 Jordbruksmark, hav och sjöar skapar förutsättning för 
livsmedelsproduktion och produktionsskogar och berg ger viktiga 
råvaror. I en utveckling med ett förändrat klimat fyller 
grönstrukturen viktiga funktioner genom att fungera som buffert för 
dagvatten och begränsa påverkan av stigande havsnivåer.  

 Den biologiska mångfalden har en avgörande betydelse för 
ekosystemens och i förlängningen människans förmåga
att upprätthålla de livsviktiga funktionerna. Med biologisk mångfald 
menas variationen som finns bland allt levande på land, i hav och i 
sjöar och vattendrag, samt de ekologiska relationer och processer 
som organismerna ingår i.  

Den biologiska mångfalden kan delas in i tre olika nivåer: genetisk 
variation, det vill säga skillnader i arvsanlagen mellan och inom 
olika arter, artdiversitet, det vill säga antalet arter och individer 
inom ett område samt slutligen variationen inom och mellan 
ekosystem och biotoper, alltså hela livsmiljöer.
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Areella näringar 

Jordbruk

Åkerareal 

Den totala åkerarealen i kommunen var 2915 hektar år 2019, en 
minskning med 18 % sedan 1981. Kommunen äger en liten del av 
åkerarealen, 93 ha. Den övervägande delen av arealen (1794 
hektar) används till slåtter- och betesvall, följt av havreodling (248 
hektar) och mark i träda (235 hektar). Övriga grödor som odlas är 
bland annat blandsäd (stråsäd), höst- och
vårvete samt grönfoderväxter.  

Betesareal 

Betesarealen var 735 hektar år 2019,
en ökning med 20 % sedan
2003. Ekologiskt odlad jordbruksmark
har ökat från 591 hektar år 2009 till 969 hektar år
2019. Arealen betesmark var som högst år
2013 med 1167 hektar, men har alltså åter sjunkit något sedan 
dess. 

Livsmedelproduktion 

Mjölk, nötkött och äggproduktion står för huvuddelen av 
animalieproduktionen i kommunen. En förskjutning från 
mjölkproduktion till köttproduktion har skett, vilket förklarar 
ökningen av betesarealen. En ökning av antalet kan också utläsas i 
statistiken. 

Skogsbruk

Nästan hälften av kommunens landareal består av skog där 
barrskog dominerar - endast knappt två procent utgörs av 
lövskog. 2019 var den totala arealen produktiv skogsmark 4300 
hektar fördelat på sammanlagt 437 ägare. 40 procent av skogen 
ägs av kvinnor och 60 procent av män. Huvuddelen av 
skogsägarna, 70 procent, är bosatta i kommunen. Kommunen äger 
cirka 850 hektar skog fördelat på 83 områden.  
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Fiske och vattenbruk 

Yrkesfiske 

Fisket är mycket viktigt för den
nordbohuslänska identiteten och
levande kustsamhällen. Yrkesfisket i
Norra Bohuslän består i huvudsak
av räk- och kräfttrålning samt burfiske
efter kräfta och till viss mån hummer.
Även makrill, sill och skarpsill fiskas
till viss del. En del av våra fiskare
arbetar även med fiske ute på
Nordsjön. Fiskbestånden har de
senaste 30 åren minskat väsentligt framför allt kustnära. Under de 
senaste åren har dock en ökning av bestånden ute i Skagerack 
och på Nordsjön noterats, delvis tack vare kvoteringssystem och 
en bättre förvaltning.  

Det kustnära fisket kan definieras som ett lokalt förankrat fiske som 
uppfyller högt ställda krav avseende miljömässig och social 
hållbarhet. Fisket präglas av korta avstånd från hemmahamn till 
fiskeplatser, i huvudsak dagliga landningar och ett fiske med 
anpassade redskap för maximal selektivitet. Vid årsskiftet
2014/2015 fanns ca 450 fartyg med licens i Bohuslän. Den höga 
medelåldern inom fisket är en utmaning för näringen, och 
nyrekrytering är en viktig fråga för framtiden. 

Vattenbruk 

I dagsläget utnyttjas ett större vattenområde
vid Trälebergs kile norr om Lysekil för ostron- och musselodling. 
Både havs- och landbaserad produktion av fisk, skaldjur och andra 
vattenlevande djur och växter förväntas öka i framtiden.  
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Råvarutillgångar 
Grus, berg och sten
I kommunen förekommer inga större 
tillgångar av naturgrus och sand, och 
således förekommer det inte heller 
någon täktverksamhet av grus eller 
sand i kommunen. 

Det finns däremot flera områden med Bergtäkter

bergförekomster lämpade för brytning  
och krossning. Det finns sex bergtäkter med gällande tillstånd. 
Verksamheten vid fyra av täkterna gäller brytning av sten för 
bergkross, och vid två av täkterna är verksamheten inriktad på 
brytning av blocksten.  

Skyddad och värdefull natur 

Det finns flera naturområden och
naturtyper som inom Lysekils
kommun har några av sina främsta
exempel i hela Sverige. Gullmarn,
Sveriges enda riktiga tröskelfjord, är
ett sådant.  Andra unika värden är de Vägeröds dalar

vidsträckta utmarksbetena på Gåsö,
strandvallarna på Stora Kornö, den röda och extremt näringsfattiga 
bohusgraniten i ytterskärgården, de atlantiska ljunghedarna på 
Islandsberg och Jonsborg samt inte minst de små fragment av den 
ursprungliga bohuslänska ädellövskogen som finns bäst bevarade i 
skogarna kring gården Näverkärr. Strax öster om Fiskebäckskil 
ligger det välbesökta naturreservatet Vägeröd, allra mest känt för 
sina blåsippor. De blommar här i stora mängder under våren innan 
lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskogen. Stora delar av 
Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är skyddade 
enligt miljöbalken. Våtmarker är viktiga, dels för biologisk mångfald, 
dels som näringsfällor som minskar belastningen av näringsämnen 
i våra vattendrag. Våtmarker kan också bidra till att reducera 
mängden bakterier, och därmed förbättra badvattenkvaliteten.   
Stora delar av Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är 
skyddade enligt miljöbalken.
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Riksintresse för Naturmiljö
Följande områden av riksintresse för naturmiljövården innefattar 

Lysekils kommun: 

Läs mer i avsnittet Riksintressen. 

Natura 2000 

• Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård
• Bottnafjorden-Åbyfjorden
• Broälven
• Trälebergs kile
• Gullmarsfjorden
• Islandsberg-Käringöfjorden
• Strömmarna-Koljöfjorden

Ett urval av Europas mest värdefulla
naturområden ingår i ett nätverk inom
EU, Natura 2000. Syftet är att bevara
och skydda den biologiska
mångfalden i ett europeiskt
perspektiv. De områden som ingår i
Natura 2000 har valts ut för att de
innehåller naturtyper och arter som är listade i EU:s fågeldirektiv
(fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga arter). 

I Sverige är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen
enligt miljöbalken 4 kap. För att inte skada Natura 2000-områdenas
värden krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Detta kan
även gälla åtgärder som sker utanför Natura 2000-området. 

I Lysekils kommun ingår följande områden i Natura 2000, samtliga
utpekade enligt habitatdirektivet: 

• Gullmarn - havsfjord, estuarium, rev
• Åbyfjorden - smal, grund havsvik, havsstrandäng

Gullmarsfjorden
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Naturreservat 

• Strömmarna - grund havsvik
• Vägeröd - gammal lövskog med bok och ek
• Näverkärr - gammal lövskog med alm, ask och ek
• Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand
• Malmöfjord – livsmiljö för knubbsäl samt revmiljöer

Naturreservat beslutas av kommunen
eller länsstyrelsen med syftet
att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer, tillgodose av områden
för friluftslivet, skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller för att skydda, återställa eller
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. I alla naturreservat finns
föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra.
Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna. 

I Lysekils kommun finns tio naturreservat. Några av de nuvarande
reservaten har från början avsatts som naturvårdsområden med
stöd av 19 § naturvårdslagen, innan miljöbalken trädde i kraft 1999.
Enligt miljöbalken täcker benämningen naturreservat in båda de
tidigare skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde.
Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska vid
tillämpningen av miljöbalken därmed anses som naturreservat,
men de föreskrifter som har meddelats för området gäller
fortfarande. Naturreservaten har en sammanlagd areal av 11 938
ha, varav 8 498 ha är landareal. 

 Naturreservat i Lysekils kommun:

• Gullmarn - den största av Bohusläns fjordar och en äkta
tröskelfjord med ett rikt och delvis unikt marint djurliv

• Gåsöskärgården - sälskyddsområde; sydgränsen för
bohusgraniten; strandängar.

• Vägeröd - gammal lövskog med bok, ek, lind och alm
• Stångehuvud - tätortsnära natur med karakteristiska geologiska

bergsformationer



10/21/21, 11:05 AM 7. Planeringsförutsättningar

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print 163/200

Landskapsbildsskydd

• Trälebergs kile - uppehållsplats för and- och vadarfåglar vår och
höst

• Gullmarsskogen - strövområde
• Näverkärr - Unik högvuxen kustlövskog
• Ryxö ö - hällmarker och lövskogsmiljöer
• Broälven - värdefull miljö för havsöringen
• Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand

Landskapsbildsskyddet är ett skydd
med ursprung i Naturvårdslagen § 19
som gäller till dess Länsstyrelsen
upphäver
det. Landskapsbildsskyddet reglerar
vilka olika typer av byggnation och
arbete som är tillåtet inom området efter tillstånd från
Länsstyrelsen. 

 Landskapsbildsskydd i Lysekils kommun: 

Naturminne 

Ett naturminne är ett särpräglat naturobjekt som behöver skyddas
eller vårdas särskilt. Dispens krävs för åtgärder som inkräktar på
objektet. I Lysekils kommun finns fem naturminnen: 

• Åbyfjorden
• Skaftölandet
• Stora och lilla Kornö
• Stora Bornö - bokskog
• Alsbäck - bokskog
• Holma - två områden med bokskog

• Två ekar vid Brodalen
• Trollhålet i Lysekil
• Gåsevik på Skaftö
• Ett område med jättegrytor vid Skaftö Backa

Kalven, Stora Kornö
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Biotopskydd omfattar små mark- eller
vattenområden som på grund av sina
särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt

skyddsvärda. För biotopskyddade
områden gäller särskilda föreskrifter. Ingen verksamhet får
bedrivas och inga åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om
det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet. 

Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande
våtmarker i jordbrukslandskap, odlingsrösen i
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar.
Länsstyrelsen får lämna dispens för förändringar i områden med
generellt biotopskydd.

 Länsstyrelsen kan även förklara rik- och kalkkärr i jordbruksmark,
ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden. På
liknande sätt kan Skogsstyrelsen utfärda biotopskydd för värdefulla
miljöer i skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade
lövbestånd, ravinskogar och äldre skogsbeten. 

 I Lysekils kommun finns 5 biotopskyddade områden, som
sammantaget upptar ca 21 ha: 

Nyckelbiotoper är ur naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda
miljöer där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Många
nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer med arter som
inte tål skogsbruksåtgärder. I Lysekils kommun har 41
nyckelbiotoper identifierats, med en sammanlagd areal på 149,3
ha.

• En örtrik sumpskog i Skottefjället.
• En ras- och bergbrant bevuxen med ädellövskog söder om väg

855 vid Sötorp.
• Två områden med örtrika allundar och ravinskogar med

blandad ädellövskog norr om väg 831 mot Torgestad.
• En ravinskog vid Tuntorp.

Ejder

Biotopskydd 
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Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas på 50 år
mellan Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade av
naturvård. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa
skogsområden med höga naturvärden. Numera kan även
länsstyrelserna och kommunerna teckna naturvårdsavtal för
naturvärden i ett område av annan typ än skogsmark. Det finns 7
områden med naturvårdsavtal i Lysekils kommun (2019), alla med
Skogsstyrelsen som part. Den sammanlagda arealen är ca 45 ha. 

Djur- och växtskyddsområden 

Om det behövs särskilt skydd för en
växt- eller djurart inom ett visst
område får länsstyrelsen eller
kommunen inskränka rätten till jakt
eller fiske eller
allmänhetens/markägarens rätt att
uppehålla sig i området.  I Lysekils
kommun finns 16 djurskyddsområden (fågel- och sälskydd) med en
sammanlagd areal av 239 ha, varav 68 ha är på land: 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 

Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön. Det kan vara områden som
hyser utrotningshotade växt- eller djurarter eller särskilt ömtåliga
områden som samtidigt är av högt ekologiskt värde.

• En grupp öar sydväst om Brandskären
• Gunnarsskär och Klåveskär sydväst om Stora Kornö
• Gäven och Trillingarna
• Öarna väster om Gåsö från Smedjebrottet till och med Lilla och

Stora Harpö Vrakskären
• Borgmästarna
• Räddjorna
• Bonden

Säl
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I Lysekils kommun finns ett stort antal mark- och vattenområden
som kan anses vara ekologiskt särskilt känsliga, bland annat 25
vattendrag, en sjö (Hällers myr) och flera områden med
ädellövskog, våtmarker och
betesmarker. Broälven, Kvarnebäcken, Färlev älv,
Bärfendalsälven, Skårvebäcken, Holmabäcken, Orme å samt
Fiskebäcksbäcken är tillsammans med sina mynningsområden
viktiga reproduktionsområden. 

Hänsynsområden 

För att bevara lugna områden för besökare och djurliv har
länsstyrelsen tillsammans med kustkommunerna skapat
hänsynsområden på speciellt utvalda, natursköna platser i
skärgården. Hänsynsområdena har ingen juridisk status men en
rad uppmaningar riktas till allmänheten, t ex att hålla låg fart (högst
5 knop), att undvika tomgångskörning och vattenskidåkning, att
dämpa musik och att inte slänga sopor eller släppa ut toalettavfall. 

I Lysekils kommun finns sedan 2008 ett av pilotprojekten,
Vasholmarna sydväst om Gåsö. I Blå ÖP föreslås hänsynsområdet
för Vasholmarna utökas för att omfatta en större del av
Gåsöarkipelagen och kompletteras med ytterligare ett
hänsynsområde för Brandskär, Tån och Borgmästaren i anslutning
till befintliga fågelskyddsområden. Se även Mark- och
vattenanvändningskartan. 

Skyddade arter 

Fridlysta arter 

Regeringen kan besluta om fridlysning av en växt- eller djurart i
hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Det innebär oftast att
arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens
frön, ägg, rom eller bon kan också skyddas. I vissa fall är det
endast förbud mot uppgrävning eller plockning för försäljning.
Länsstyrelsen får i särskilda fall ge dispens från
fridlysningsföreskrifterna. 

Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående
markanvändning i form av till exempel jord- eller skogsbruk. Om
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det finns risk för att artens livsmiljö försvinner eller förändras på
grund av markanvändningen, kan en tillsynsmyndighet vid samråd
komma överens med markägaren om att hänsyn ska tas till de
fridlysta arterna. För närvarande är ca 330 arter fridlysta i Västra
Götalands län men det är bara ca 170 av dessa som normalt
förekommer inom länet.  

Rödlistade arter 

Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade
och sällsynta växt- och djurarter. Ca fem procent av växt- och
djurarterna i Sverige är så hotade att de löper risk att dö ut. Nästan
alla hotade arter är knutna antingen till livsmiljöer med orörd natur,
till natur som under lång tid skötts med traditionella metoder eller
till natur med särskilda, ovanliga förutsättningar.  

Lysekils kommun har ett stort ansvar eftersom det i kommunen
finns så mycket värdefull natur och så många ovanliga eller hotade
arter. Närmare 300 rödlistade arter på land och i sötvatten har
hittills påträffats inom kommunens gränser. Siffran skulle med
största sannolikhet stiga kraftigt om mer noggranna inventeringar
gjordes, inte minst i den marina miljön. 

Naturvärden i övrigt 

En naturvårdsplan för Lysekils kommun antogs 2010. Utöver
formellt skyddade naturområden pekas i denna plan även områden
med tätortsnära naturområden där värdekärnor redovisas i
tregradig klassning: 

Dessa områden har även höga värden för friluftsliv
och närrekreation. 

En grönstrategi för Lysekils stad med kringområden antogs 2019.
Den fastställer utvecklingsmål och inriktningar för tätorternas
utemiljöer, såsom torg, parker, lekplatser och tätortsnära
naturområden. Som underlag för Grönstrategin genomfördes en

• klass 1 - unika naturvärden
• klass 2 - höga naturvärden
• klass 3 - naturvärden
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2016 en naturvärdesinventering. I denna inventering redovisas en
klassning för naturvärdena i Lysekils stad samt spridningsstråk,
såväl fungerande stråk som stråk i behov av förbättringsåtgärder
för en väl fungerande grön infrastruktur. 

Friluftsliv 

Tillgången till friluftsliv och
friluftsområden främjar invånares och
besökares hälsa genom att
uppmuntra till aktiviteter. De har
också en viktig betydelse som platser
för återhämtning och för att uppleva
naturens växlingar. Tillgång till
friluftsområden utgör även tillskott till skolors och förskolors
verksamheter och möjligheter till utomhuspedagogik. 

Lysekils kommun har genom ett varierat landskap med skog, berg
och hav förutsättningar för ett varierat friluftsliv med en bredd av
upplevelser och aktiviteter. För de flesta boende i kommunen är
närheten till naturen och den ständiga kontakten med havet en
viktig anledning till att man vill bo och leva i kommunen. Den
storslagna naturen, ett friskt hav och rena stränder är också av
betydelse för att så många människor har valt och fortfarande
väljer att besöka Lysekils kommun på sin fritid.

Outdoorverksamheter attraherar allt fler boende och besökande.
Bad, klättring, kajakpaddling, vandring, cykling samt besök i unika
naturmiljöer är viktiga delar av kommunens friluftsliv. Lysekils
kommun har med sina fantastiska och delvis unika naturmiljöer
goda möjligheter att utveckla friluftsliv. Kuststigen är en
vandringsled som slingrar sig genom hela Lysekils kommun och på
Skaftö finns flera vandringsleder med varierad
terräng. Infrastrukturen och tillgängligheten till friluftsområden och
aktiviteter är till viss del bristfällig. Det saknas en
sammanhängande struktur med fokus på åtkomst till
friluftslivet. Stora delar av kommunens mark- och vattenområden
omfattas av riksintresse för Friluftslivet. Se kapitel om riksintressen
i avsnittet "värden och hänsyn". 
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Mobilitet 

Vägar 

Tillgång till goda kommunikationer är
av yttersta betydelse för utvecklingen
av näringslivet och för möjligheten att
bo och leva i Lysekil. Väg 161 över
Gullmarn mot Uddevalla, övriga Väg 162, avfart Alsbäcksvägen 

Fyrstad och Göteborg samt väg 162
norrut mot väg E6 är viktiga kommunikationsleder till kommunen 
som behöver kunna erbjuda ett effektivt och säkert
resande.Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som rör det 
allmänna vägnätet.  

Länsväg 161 

Västra Götalandsregionen har identifierat ett antal regionala stråk 
som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv. Länsväg 161utgör 
en del av regionalt stråk 5 som sträcker sig från Lysekil (Ulseröd) 
till Karlsborg via Uddevalla, Trollhättan, Lidköping och Skövde. 

Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en bristlista för 
prioriterade brister i det statliga regionala vägnätet. Bristlistan 
består av 14 objekt där väg 161 Lysekil-Uddevalla står som brist nr 
1 och har såsom Fyrbodals högst prioriterade brist av Västra 
Götalandsregionen redan prioriterats för genomförande (etapp
1: Rotvik-Bäcken) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2: Bäcken-Skår).  

Etapp 1 utgör ett namngivet objekt i gällande plan och skulle redan 
påbörjats, men har försenats p.g.a. regeringens upphävande av 
vägplanen för denna etapp. En ny åtgärdsvalsstudie pågår för 
närvarande och var under hösten 2020 ute på remiss för hela 
sträckan Rotviksbro – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen 
kommer när utredningen färdigställts att fatta beslut om det 
fortsatta arbetet med väg 161. 

Förbindelsen över Gullmarn 

Över Gullmarn utgörs väg 161 idag av färjeförbindelse med bilfärja
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(Finnsbo-Skår). Fast förbindelse som 
bro över eller tunnel under Gullmarn 
har diskuterats i kommunen under

Bilfärjan Gullbritt

olika tidpunkter. Att anlägga en bro
(eller en tunnel) medför många nya frågeställningar i planeringen 
såsom den geografiska placeringen och konsekvenser för miljön, 
ekonomin och markanvändningen. 
En fast vägförbindelse över Gullmarn utgör brist nr 14 i Fyrbodals 
kommunalförbunds bristlista för prioriterade brister i det statliga 
regional vägnätet. En fast förbindelse över Gullmarn är en 
avgörande satsning för en framtida utveckling i Lysekils kommun. 
Att ersätta färjeförbindelsen med en fast förbindelse skulle i ett 
regionperspektiv vara av stor betydelse. Lysekil skulle genom en 
sådan lösning komma tidsmässigt betydligt närmare Göteborg och 
Trestadsområdet, dvs. Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan. Den 
regionförstoring som blir resultatet ger en breddad arbetsmarknad 
genom betydligt ökade möjligheter till arbetspendling. 

 Länsväg 162 

Väg 162 finns med i bristlistan för regional transportinfrastruktur i 
det statliga regionala vägnätet för sträckan Hallinden-
Gläborg. Efter att väg E6 färdigställts som motorväg från Gläborg 
genom Bohuslän söderut och norrut kom trafiken att öka på väg 
162 från Lysekil, eftersom denna väg tidsmässigt är ett likvärdigt 
alternativ till att använda färjan från Finnsbo över Gullmarn. 
Kvaliteten och säkerheten på väg 162 från Lysekil och norrut 
genom kommunen varierar för olika sträckor och vägen är som 
helhet mycket olycksdrabbad.  
Sträckorna Buabacken-Gåseberg och Hallinden-Gläborg har 
särskilt dålig standard med avseende på vägbredd, utfarter och 
skymd sikt. På dessa sträckor finns behov av ökad vägbredd och 
höjd standard. Trafikverket har under 2020-2021 tagit fram en 
åtgärdsvalsstudie för sträckan Gläborg-Kungshamn som omfattar 
väg 162, väg 171 och väg 174. Det rekommenderade 
huvudalternativet i åtgärdsvalsstudien är att sträckan mellan 
Gläborg-Hallinden görs om till mötesfri landsväg. 
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Ett sätt att höja trafiksäkerheten är att bygga om hela väg 162 till
en ”1+2 väg” med mitträcken. Rondeller i de mest trafikerade
korsningarna kan bidra till att höja säkerheten och få jämnare
hastighet. Korsningar där rondell kan lösa trafikproblem längs väg
162 är avfarten mot Preemraff och fyrvägskorsningen i Brodalen.   

Brastad 

2004 byggdes en rondell i korsningen mellan väg 162
och Lyckevägen i Brastads samhälle. Detta har förbättrat
trafikmiljön. Med hänsyn till den påverkan som trafikökning trots
förbättringsåtgärder har för Brastad genom en försämring av miljön
kvarstod en redovisning av förbifart väster om Brastad i ÖP 2006
med syfte att avlasta trafiken genom centrum. Efter avstämning
med Trafikverket anses det inte längre rimligt att reservera den
mark som en förbifart förbi Brastad innebär. Vägen delar samhället
i två delar. Genom att anlägga gångbroar/GC tunnlar skulle
Brastad kunna knytas samman bättre än i dag. 

 Ny infart till Lysekil 

Lysekils tätort har endast en in- och utfart, Landsvägsgatan nedför
Åkerbräckan och ner i Södra hamnen. I början av 1970-talet
reserverades mark för en s.k. Norra in-/utfart, som skulle vara en
direkt förbindelse mellan Norra hamnen och väg 162. Vägen skulle
minska trafiken på Landsvägsgatan och i Lysekils centrum genom
att trafikanterna till områdena norr om centrum och till bostäder och
verksamheter i Norra hamnen skulle använda denna nya väg. Den
första etappen mellan väg 162 och Trötemyren byggdes i samband
med utbyggnaden av Trötenområdet. Kommunen har under tiden
genomfört en omfattande ombyggnad av Landsvägsgatan med
gång- och cykelväg och en rondell.  

Sedan vägen planerades på 1970-talet har det skett en omfattande
utbyggnad av både bostäder och verksamheter i Norra
hamnen. Detta har lett till ökad trafikbelastning på Valbogatan och
på den enda in- och utfarten från tätorten. Ett sätt att minska
trafiken på Valbogatan som har dåliga geotekniska förutsättningar
är att leda trafiken runt staden från Dalskogen och ner mot norra
Hamnen.  
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Vägnätet på Skaftö 

Väg 785 mellan Skaftöbron och Fiskebäckskilskrysset har låg
standard i förhållande till den trafikmängd som förekommer under
sommar och storhelger. Trafiken kan vara mer än dubbelt så stor
då som den är under vinterhalvåret. En trafikutredning har
genomförts för delen Skaftöbron till Utmarksvägen på Östersidan i
september 2021. Trafikutredningen föreslår att: 

Parkering 

Vintertid räcker parkeringsplatserna i kommunen till. Parkering på
Skaftö och i Lysekils tätort sommartid är däremot en
utmaning. Kommunen har gjort en inventering av beståndet och
beläggningsmätningar. Dessa visar att det finns en balans mellan
parkeringar för besökare och arbetsplatser i tätorterna. De visar
också att läget är ansträngt på sommaren trots de externa
parkeringsplatserna.  

I Grundsund byggs fler parkeringar vid Bottnahallen. När de är
klara finns en bra kapacitet med parkeringar även på sommaren.  I
Lysekils tätort är det en hög belastning på sommaren. Externa
parkeringar finns i utkanten av centrum som räcker till på
sommaren. Beläggningsmätningar görs och är viktigt i
fortsättningen för att kontrollera att det finns en viss överkapacitet
av parkeringar. En översyn av parkeringssituationen i kommunen
pågår.

Kollektivtrafik 

• antalet enskilda väganslutningar ses över och minskas
• ett vänstersvängfält anordnas vid Evensås
• åtgärder vidtas i kurvan vid Skaftögård
• GC-väg anläggs mellan Evensås och infarten

till Vägeröds dalar
• sidoområdesåtgärder genomförs.

Kollektivtrafiken nyttjas vintertid
främst för
arbetspendling från kommunen och
av gymnasieelever till- och från
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Lysekil mot Uddevalla och till- och från Sotenäs mot Lysekil. Under

sommaren har kollektivtrafiken stor betydelse för turister och 
delårsboende i kommunen.  

Kvaliteten i kollektivtrafiken har stor betydelse för möjligheten att 
bo och leva i kommunen dels för arbetspendling inom och utanför 
kommunen, dels för transporter till service och andra viktiga 
målpunkter.  

Hur kollektivtrafiken är uppbyggd är också avgörande för 
möjligheten att minska bilberoendet och övergå till miljövänligare 
transportsystem. Eftersom den övervägande delen av 
kollektivtransporterna i kommunen sker med buss på det allmänna 
vägnätet är kvaliteten i detta och framkomligheten på vägarna 
liksom turtätheten av stor betydelse för människors möjligheter och 
lust att välja kollektiva färdmedel i stället för den egna bilen.  

Kommunens kollektivtrafikmedel utgörs av bussar och båt för 
persontransporter över Gullmarn mellan Lysekil och Fiskebäckskil -
Östersidan på Skaftö. Busslinjer utgår från Lysekil mot Uddevalla, 
Trollhättan och Göteborg med trafikering över färjeleden Finnsbo -
Skår samt norrut mot Munkedal via Brastad och Hallinden. 
Kollektivtrafik till och från Skaftö försörjs via buss från Grundsund, 
Fiskebäckskil och Rågårdsvik till Bokenäs, Torp, Uddevalla 
Centralstation och Kampenhof (Uddevalla). Turtätheten mot 
Uddevalla och Göteborg från Lysekil är relativt god.  

På Skaftö finns pendelparkeringar i Fiskebäckskil och på 
Östersidan för pendlare med färjan mellan Skaftö och
Lysekil. Pendelparkeringar finns även vid busstationen
i Hallinden och vid busstationen i Brastad. 

I samverkan med Västtrafik tittar kommunen på en lösning för 
angöringsplats med möjlighet till laddning för en laddhybridfärja vid 
Ångbåtsbryggan i Lysekil. Det är personfärjan Carl Wilhelmsson 
som går mellan Lysekil och Skaftö som eventuellt kommer att bytas 
ut till en laddhybridfärja. 
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Gång- och cykelvägnät 

Att säkert och enkelt kunna förflytta
sig till fots och med cykel inom
kommunens orter och mellan dessa
bör vara en rättighet för boende och
besökare i kommunen. Att röra sig till
fots och med cykel är dessutom
mycket betydelsefullt för hälsan och välbefinnandet samtidigt som 
minskat bilberoende gynnar miljön i allmänhet.  

 Gång och cykelvägnätet är mest utbyggt i tätorten Lysekil, men 
även tätorten Brastad har gång- och cykelvägar. Dessutom finns 
delsträckor med gång- och cykelvägar längs 162 och en gång- och 
cykelväg från väg 162 längs väg 839 ut till
oljeraffinaderiet Preemraff. På Skaftö finns gång- och cykelväg 
mellan Fiskebäckskil och Östersidan längs väg 785 och delsträckor 
som binder samman Fiskebäckskil och de södra delarna av Skaftö. 
Det finns dock inga sammanhängande gång- och cykelvägar, 
varken i tätorterna eller mellan tätorterna. En cykelplan är under 
framtagande. 

Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där 
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör 
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket 
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt 
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst. 
Finansieringen kan komma att bli en fråga för kommunen och 
Trafikverket att lösa gemensamt. 

Järnväg 

Persontrafiken
på Lysekilsbanan lades ned 1981
och därmed också stationerna
i Hallinden, Brastad och Lyse, liksom
också stationen i Lysekil med
stationshus och perronger. 2010
upphörde godstrafiken på Lysekilsbanan. Sedan dess finns det
ingen ordinarie trafik på banan.  
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 Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik
med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges på grund
av bristande säkerhet. Banan är elektrifierad och har manuell
trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle
det behövas ett nytt ställverk och lokal tågklarerare i
Lysekil. Trafikverket beslutade år 2018 att upphöra med underhållet
av Lysekilsbanan (Munkedal-Lysekil) i december det året, då ny
tågplan började gälla.  

 Nu finns det tre framtida scenarion: 

Färjor och båttrafik 

Trafikverkets bilfärjor trafikerar leden Finnsbo - Skår över Gullmarn
med två färjor var tjugonde minut under dagtid och en färja i
timmen under nattetid utom för ett kortare avbrott under den
tidigaste morgonen. Vardagar går färjan med fyra turer i timman
mellan kl. 06-08 och mellan kl. 16-18.  

• Underhållet återupptas, förutsatt att någon vill bedriva trafik i
tillräcklig omfattning

• Banan upplåts till extern part för fortsatt drift
• Banan läggs på sikt ned om ingen visar intresse för att trafikera

den

Genom färjetrafiken över Gullmarn
förkortas restiden och avståndet
mellan Lysekil och Uddevalla -
Trollhättan och söderut avsevärt i
förhållande till om all trafik skulle åka
landvägen runt Gullmarsfjorden.
Färjeleden binder också ihop
kommundelarna Skaftö och Lysekil med biltrafik. Färjetrafiken är en
för kommunen synnerligen viktig förbindelseled, och det är av
väsentlig betydelse att inga inskränkningar görs i trafikeringen.

Personfärjan Carl Wilhelmsson trafikerar leden mellan Lysekil och
Fiskebäckskil-Östersidan på Skaftö. Se även rubriken
Kollektivtrafik.    

Personfärjan Carl Wilhelmsson
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Handelshamnar och sjöfart 

Det finns två kommersiella hamnar i kommunen: oljehamnen i
Brofjorden, som är Sveriges näst största hamn i tonnage
räknat, samt Lysekils hamn, vilken däremot hör till de mindre
kommersiella hamnarna i landet. Brofjorden och Lysekils hamn är
tillsammans en så kallad TEN-T-hamn vilket innebär att den ingår i
det prioriterade transeuropeiska transportnätet.  

I Lysekils hamn bedrivs kommersiell trafik vid Grötökajen samt på
det nyare området Grötö rev. I Lysekil finns även kajer för olika slag
av yrkesmässig trafik i mindre skala samt en fiskehamn. Sedan
2019 har forskningsfartyget Svea sin hemmahamn vid
Gullmarskajen i Lysekil.  

Lysekil har betydelse som hemmahamn för fiskebåtar, vilket även
gäller Grundsund och Norra Grundsund. Goda hamnförutsättningar
finns även i Rixö och Lahälla. En hamnanläggning har byggts
vid Basteviksholmarna som användes för inskeppning av material i
samband med den stora utbyggnaden av raffinaderiet i
Brofjorden.  

Sjöfarten har anspråk på framkomlighet i farleder,
ankringsmöjligheter och goda hamnar. Dessa intressen skall
beaktas vid planering av kommunens vattenområden.
Inseglingsleden till Brofjorden är livligt trafikerad. Fartyg med ett
djupgående av 25 meter kan tas in till råoljekajen. Skyddade
ankarplatser finns både i den inre och i den yttre delen av fjorden. 

Farleden till Brofjordens industriområde och ankarplatserna i
anslutning till farleden är av riksintresse. Farlederna via Gäven till
Lysekil är de som vanligen används för trafiken på hamnen i
Lysekil. Djupgåendet i den norra farleden är 10 m. I de nord -
sydgående farlederna förekommer en livlig trafik med alla sorters
fartyg och båtar; kommersiella fartyg, fiskebåtar, statsfartyg av
olika slag samt sommartid en intensiv trafik av fritidsbåtar. 

IT-kommunikation

Digitalisering skapar helt nya
förutsättningar och möjligheter för
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digitala tjänster inom alla delar av
samhället. För att kunna nyttja dessa
nya möjligheter krävs en väl utbyggd
digital infrastruktur. För den fysiska 

planeringen är den digitala infrastrukturen mycket viktig då säkra 
och snabba uppkopplingar möjliggör mer flexibelt arbete, 
verksamheter och tjänster blir mindre platsbundna och resfria 
möten möjliggörs.  

 Tillgängligheten till information och kunskap ökar och kommunens 
attraktivitet ökar för både näringslivet och kommuninvånare. För 
den kommunala verksamheten finns många nya 
användningsområden som kan ge bättre service och ökad 
tillgänglighet för medborgarna.  

I oktober 2018 hade 100 procent av hushållen i Lysekils kommun 
tillgång till fast bredband. 73 procent av hushållen i Lysekils 
kommun hade tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/
s. Kommunen strävar efter att nå målen i den nationella
bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025”. Målen innebär
att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till
minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång
tillstabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig
senast år 2023.

Teknisk försörjning

Dricksvatten 

Dricksvattnet från den allmänna VA-
anläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Råvattnet
transporteras via en drygt tre mil lång
råvattenledning till vattenverket i
Lysekil för dricksvattenproduktion. Det är det kommunala bolaget 
LEVA som ansvarar för dricksvattenledningarna i kommunen.
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Möjligheten till vattenuttag från Kärnsjön kan försämras i framtiden
på grund av ett antal faktorer. Förändrade nederbördsförhållanden
medför risk för mer intensiva skyfall samt längre perioder med
torka. Skyfall kan medföra ökad avsättning av organiskt material i
vattentäkten. Analyser av råvattenkvaliteten ur ett längre
tidsperspektiv visar att försämring sker över tid. Längre torrperioder
innebär risk att inte kunna tillhandahålla erforderlig
dricksvattenmängd.

Det finns flera intressenter kring Kärnsjön som konkurrerar om
vattnet. Den hydrologiska regimen, som handlar om hur Kärnsjön
och Örekilsälven regleras, påverkar miljökvalitetsnormerna för
vatten. Länsstyrelsen ser därför över den aktuella tappningsplanen
vilket medför att förutsättningarna för framtida vattenuttag kan
försämras.

Det kommunala vattenverket är i behov av omfattande ombyggnad.
LEVA planerar därför att ersätta befintligt vattenverk med ett nytt. I
detta sammanhang utreds möjligheten att producera dricksvatten
med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det framtida
vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras invid det
befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs och ett
antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.

Fastigheter på landsbygden är inte anslutna till det kommunala
dricksvattennätet, utan har istället så kallad enskild
dricksvattenförsörjning i form av antingen en helt egen brunn eller
en gemensam brunn som försörjer ett antal fastigheter. Det finns
idag ingen samlad bild över hur vattentillgången och
vattenkvaliteten ser ut i dessa områden, men i vissa av områdena
förekommer problem med tidvis vattenbrist och/eller dålig
vattenkvalitet förekommer.

Avlopp

Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för det kommunala vatten-
och avloppsnätet och de tre avloppsreningsverken i Långevik
(Lysekil), Loddebo (Brastad) och Stockevik (Skaftö). Det är främst
tätorterna som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. En
successiv utbyggnad sker till nybyggda områden samt till befintliga
områden med samlad bebyggelse. LEVA utreder förutsättningarna
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för att koncentrera all avloppsvattenrening till Långeviks
avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avloppsreningsverk
kan då avvecklas. Det är mer resurseffektivt att koncentrera all
avloppsvattenrening till ett avloppsreningsverk, sett till bland annat
transporter av avloppsslam, energiförbrukning,
kemikalieförbrukning etcetera. 

På samma sätt som för dricksvatten har fastigheterna på
landsbygden enskilda lösningar, antingen i form av en egen
anläggning för fastigheter eller i form av gemensamhetslösningar
som omfattar ett mindre antal fastigheter. I kommunen finns det
uppskattningsvis ca 4 000 enskilda avlopp. Vid enskild
avloppsförsörjning ansvarar fastighetsägarna för att avloppsutsläpp
inte orsakar skada på miljö eller på människors hälsa, exempelvis
genom förorening av andras vattentäkter. Uppskattningsvis
uppfyller mindre än hälften av de enskilda avloppen dagens krav
på enskilda avloppsanläggningar.

Dagvattenhantering

Dagvatten ska vara en naturlig del i planeringen och utvecklingen
av Lysekils kommun och dagvattnet ska tillvaratas som en positiv
resurs i stadsbyggandet. Utgångspunkten för planering och arbete
med dagvatten ska vara ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils
kommun”. 

Avfallshantering

 I Lysekils kommun sköts avfallshanteringen av det kommunägda
miljöföretaget Rambo AB. Bolaget samägs av Lysekils, Sotenäs,
Munkedals och Tanums kommuner. Rambo samlar in
hushållsavfall och slam från enskilda avloppsanläggningar i
samtliga ägarkommuner. Rambo tar också emot verksamhetsavfall
av olika slag. Verksamheten bedrivs på fyra avfallsanläggningar, en
i varje ägarkommun, samt på ytterligare tre mindre
återvinningscentraler (Skaftö, Bohus-Malmön och
Hunnebostrand). 

Lysekils kommuns avfallsanläggning Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den är högt belägen omedelbart norr om Lysekils tätort
och anlades officiellt i början på 1960-talet som upplagsplats och
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deponi för hushållsavfall och verksamhetsavfall som uppstått i
kommunen. Rambo arrenderar och bedriver idag
avfallsverksamheten på en yta som omfattar 130 000 m2. 

På avfallsanläggningen tas hushållsavfallet från Lysekils kommun,
liksom producentansvars-materialet förpackningar och tidningar
från samtliga ägarkommuner, emot och omlastas. Rambo tar på
Sivik också emot verksamhetsavfall för sortering, mellanlagring,
kompostering och/eller omlastning för transport till annan
slutmottagare.

Sivik inrymmer också Rambos enda deponi för inert material med
en kapacitet för mångårig ytterligare användning. Deponeringsplan
framtagen 2018-09-18 (bifogas) visar att den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande deponeringstakt. Därefter kan
ytterligare deponeringsetapper öppnas. 

Energiproduktion och distribution

Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för den lokalt producerade
energin och för energidistributionen .

Distribution av el

Elnätet på Stångenäset har idag ingen direkt kapacitetsbrist men
utmaningen för nätet med tillhörande mottagningsstationer är den
framtida elektrifieringen av transport- och industrisektorn. Ett ökat
effektuttag kan innebära utökat behov av reinvestering av elnätet
än vad som är planerat. 

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet försörjer området från Lyse industriområde via 
Dalskogens industriområde samt stora delar av Lysekils tätort. 
Utbyggnadsmöjligheter finns men kräver tilläggsinvesteringar i 
bland annat nya pumpar för att öka överföringskapaciteten från 
Preemraff. Behovet i Lysekil är idag begränsat då stora delar av 
potentiella bostäder och anläggningar redan är anslutna till 
fjärrvärmenätet. 
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Energiproduktion

Av det aktuella energibehovet står kommunens samlade 
produktion av förnyelsebar el för ca 16 %. Produktionen kommer i 
huvudsak från vindkraft och en mindre del från solkraft. 
Mikroproduktion från elanvändare med solcellsanläggningar 
motsvarar knappt 0,3 % av totala produktionen.

LEVA har en ambition att öka den förnyelsebara elproduktionen till
50 % av kommunens energiuttag till 2030 vilket kräver en starkt 
ökad utbyggnadstakt med start redan 2020. Produktionen planeras 
i huvudsak komma från vindkraft och solkraft. 

I kommunen finns 10 vindkraftverk,
vilka är driftagna under perioden
1992-2008. I Skalhamn samt Lyse
Hogen finns tillstånd att bygga 7 nya
vindkraftsverk. Projektet har
intensifierats under 2019 och
byggnation planeras starta inom ett par år.

Vindkraft

Etablering av vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och
orsaka störningar för enskilda och allmänna intressen i dess
närhet. God planering för lokalisering av vindkraftsanläggningar är
därför viktig både för att minska störningar och intrång på allmänna
och enskilda intressen, men också för att etableringen skall vara
lämplig utifrån vindenergisynpunkt. 

Solkraft

Förutsättningar för solcellsproduktion i Lysekil är mycket god.
Solstrålningen i kommunen ligger på dryga 50% direkt- och 50 %
diffusinstrålning, vilket är mycket gynnsamt för solcellsproduktion.

Det finns sedan 2018-08-01 inte längre bygglovskrav vad gäller
solceller/-fångare i områden som inte är intressanta ur
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt vilket får ses
positivt för mikroproduktion utav förnyelsebar energi. Det saknas
dock riktlinjer för hur storskalig produktion skall hanteras, och vilka
markarealer som ur ett fysiskt planeringshänseende kan anses
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vara lämpliga, inte minst utifrån kapacitet mm på det befintliga
elnätet och sett till skyddet av brukningsvärd jordbruksmark.
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Miljökonsekvenser

Vägeröds dalar

8. Konsekvenser
I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska) konsekvenser

som ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

8. Konsekvenser

https://www.lysekil.se/
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till översiktsplan för Lysekils
kommun hittar du i sin helhet här. Miljökonsekvensbeskrivningen är
framtagen av AFRY på uppdrag av Lysekils kommun. 

Sammanfattning

Nollalternativet utgår från befintlig översiktsplan samt
aktualitetsförklaringen av den samma som gjordes 2010, inklusive
genomförande av Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå
översiktsplan för norra Bohuslän.  

Planförslaget utgår från kommunens framtidsvision, Vision 2030,
där översiktsplanen kan sägas vara det fysiska avtrycket av
visionen. Lysekils kommun har inom framtagandet av planen
arbetat fram utvecklingsstrategier inom tre strategiområden:
Bebyggelse, Grönstruktur samt Infrastruktur. Utvecklingskoncept
har tagits fram för fem prioriterade geografiska områden för vilka
utvecklingen inom de tre strategiområdena beskrivs: 

• Lysekils stad.
• Brastad – Bro – Brodalen.
• Lysehalvön.
• Hallinden.
• Skaftö

Den huvudsakliga skillnaden mellan befintlig ÖP för Lysekils
kommun och planförslaget är att förslaget införlivar och
harmoniserar med de planer och program som tagits fram inför
översiktsplanens formulering, med mer tydlighet kring klimat- och
översvämningsfrågor, grön infrastruktur och fokuserad utbyggnad
av VA i utpekade områden. Strategierna har sin grund i en
ekosystemansats, dvs att utveckling av kommunens
markanvändning sker genom att ta tillvara naturens nyttor och
tjänster för att få ett motståndskraftigt och robust samhälle. 

Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för en svag
befolkningsökning men också utveckling av nya verksamheter
samt utveckling av befintliga, med fler anställningstillfällen som
följd och därmed fler människor som kommer att bo och verka i

https://gisinfo.sml-it.se/LYK/agol/oversiktsplan/dokument/MKB_OP_Lysekil.pdf
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Lysekil. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen
av befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna
utveckling. 

En viktig skillnad mellan gällande ÖP och det nya planförslaget är
att planförslaget i högre utsträckning förordar förtätning och
nyttjande av befintliga bebyggelsemiljöer.  

Det finns en tydlig ambition att utveckla gång- och cykelvägar och
öka tillgängligheten till grönområden, kust och hav samt
ställningstaganden kring infrastrukturens utveckling. 

Betydande miljöaspekter för planförslaget har bedömts vara: 

• Hushållning med naturresurser.
• Klimat och hållbara transporter.
• Naturmiljö.
• Vattenmiljö.
• Risk.
• Rekreation

Hushållning med naturresurser 

Planförslaget och nollalternativet har liknande markanspråk, vilket
medför ungefär liknande förutsättningar avseende fysisk påverkan
på markbundna lokala naturresurser. Planförslagets
planeringsprinciper medför dock en ökad effektstyrning utifrån ett
grönstruktur- och ekosystemtjänstperspektiv, samt att
jordbruksmark och viktiga samband för naturmark värnas, vilket
kan ge positiva konsekvenser. Det finns en risk för att bygga in
behov av resursanvändning i utvecklingsområden där infrastruktur
och samhällsservice inte finns idag, om satsningar inte görs på
hållbara lösningar, exempelvis avseende transporter och
energiförsörjning. För att minska konsekvenserna till följd av
energiförbrukning, transporter, uppvärmning osv krävs omfattande
satsningar på dessa områden om helårsbefolkningen här
ökar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra liten negativ
konsekvens för naturresurser som helhet, med hänsyn till den
påverkan som bedöms uppstå på havets och skogens
naturresurser. 
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Klimat och hållbara transporter 

Sammantaget bedöms planförslaget på kort sikt ge måttligt eller
t.o.m. stor ökad klimatpåverkan genom exploatering i byggskede
och uppförande av byggnationer och anläggningar, samt
exploatering av tidigare obebyggd mark. Jämfört med
nollalternativet bedöms den kortsiktiga påverkan på klimatet bli
ungefär likvärdig då utbyggnad och de stora projekten hos
Trafikverket genomförs även i nollalternativet.

På längre sikt är exploatering med ny bebyggelse och infrastruktur
en investering för en växande befolkning och om förutsättningarna
för en hållbar och klimatanpassad livsstil och verksamhetsutövning
tas till vara under exploateringen finns möjligheten att det på lång
sikt – med nytillkommen bebyggelse centrerad kring kollektivtrafik
och service samt lösningar för urban och industriell symbios – finns
förutsättningar för att konsekvenserna av planförslaget avseende
klimatpåverkan kan bli positiva jämfört med nollalternativet. Om
konventionell utbyggnad sker, där hänsyn inte tas till cirkulära
flöden och gemensamma lösningar, och satsningar på hållbara
transporter uteblir, finns risk för stora negativa konsekvenser för
klimatet. Utbyggnad av bro över Gullmarn samt järnvägens
utveckling har också mycket stor betydelse för slutlig
klimatpåverkan. 

Naturmiljö 

Flera av planförslagets utvecklingsstrategier bedöms ge goda
förutsättningar för att minska negativa konsekvenser för
naturmiljön. Planförslaget och nollalternativet bedöms ha ungefär
liknande markanspråk, varför planförslagets konsekvenser jämfört
med nollalternativet i det hänseendet bedöms bli små. Jämfört med
nollalternativet bedöms planförslaget som helhet medföra positiva
konsekvenser i och med de utvecklingsstrategier som föreslås, den
s.k. 4-stegsprincipen, samt de grön- och blåstrukturer som pekas
ut.

Jämfört med nuläget bedöms konsekvenserna av planförslaget för
naturmiljön bli måttligt negativ då det medger utbyggnad av idag
orörda områden och förtätning i flertalet områden. Eftersom det
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inte finns några naturvärdesinventeringar eller någon kartläggning
av ekosystemtjänster för berörda områden är det svårt att i det här
skedet bedöma effekterna av den planerade utvecklingen i
respektive område, samt om samtliga föreslagna områden
ianspråktas. Vid detaljerad planering där naturmark tas i anspråk
bör inventeringar göras, som underlag för anpassningar och
möjlighet att skydda värdefull natur. 

Vattenmiljö 

Planförslaget medför en påverkan på yt- och dagvatten. Med
skyddsåtgärder för dagvattenhantering, VA-utbyggnad och
bevarande av vattenmiljöer som en tillgång vid exploatering
bedöms planförslaget medföra låga effekter och små negativa
konsekvenser för vattenmiljön jämfört med nuläget.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms vara likvärdiga med
konsekvenserna av planförslaget. Försiktighetsmått måste också
vidtas vid byggskeden för att undvika större negativa
konsekvenser.  

Risk 

De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs
i första hand av risker förknippade till förutsättningar inom
kommunen. De delaspekter som bedöms ge betydande
miljöpåverkan är framförallt klimatrisker/klimatanpassning (stigande
havsnivåer, översvämning/skyfall, värmeböljor, skred) samt farligt
gods. Aspekterna miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
beskrivs och bedöms endast översiktligt. 

Planförslagets konsekvenser för riskläget är svårt att bedöma. I
stort kommer riskbilden styras av yttre omständigheter som inte
kan styras genom översiktsplaneringen, exempelvis investeringar i
väg 162, nyetableringar av verksamheter och eventuella ändringar
i verksamheten hos raffinaderiet. Planförslagets
utvecklingsstrategier ger dock förutsättningar för och föreskriver
åtgärder som skulle medföra positiva konsekvenser för riskläget
om de genomförs, framförallt avseende infrastruktursatsningar.
Utpekade verksamhetsområden nära bostäder kan dock innebära
negativa konsekvenser avseende riskläget.  
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Vad gäller klimatanpassning och risker avseende översvämning,
skyfall och ras bedöms planförslaget innebära positiva
konsekvenser jämfört med nollalternativet då föreskrivna åtgärder
kan få genomslag i fortsatt detaljplanering.  

Rekreation 

Enligt planförslaget ska viktiga naturområden och vatten bevaras
och utvecklas genom att göras mer tillgängliga för friluftslivet,
t.ex. med vandringsleder och förbättrade kommunikationer till och
från områdena. För att grönområden ska hänga samman har stråk
och kopplingar pekats ut mellan dem. Att utveckla och stärka
kopplingarna syftar till att öka möjligheterna att röra sig mellan
områdena lättare för både människor, djur och växter, vilket
bedöms bidra positivt till värden för rekreation samt landskapsbild.

Genom planförslaget ska tillgängligheten till flera naturområden
stärkas, vilket främjar och ökar möjligheterna till rekreation jämfört
med nuläget och nollalternativet. Nya vägar, ny bebyggelse och
befolkningsökning kan bidra till mer buller i närliggande
friluftsområden vilket leder till minskade upplevelsevärden i berörda
områden och negativa miljöeffekter. Nya infrastrukturer kan också
skapa barriärer i rekreationsområden och utgöra störande inslag i
landskapsbilden i en i övrigt orörd miljö. Även barriäreffekter
minskar områdens upplevelsevärde. Barriäreffekter kan minskas
med noggrann planering, val av lokalisering och skyddsåtgärder.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation bli positiva
jämfört med nollalternativet och nuläget till följd av de främjande
åtgärder som planeras. 

Kumulativa effekter 

Det föreligger många osäkerhetsfaktorer kring planförslagets och
nollalternativets kumulativa effekter varför konsekvenserna endast
bedöms översiktligt. Nedan listas ett antal områden där risk för
kumulativa effekter har identifierats för planförslaget.  

• Exploatering
• Påverkan på vatten
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Exempel: Ökad tillförsel av näringsämnen inom området kan ihop
med andra flöden skapa en ökad belastning nedströms, t.ex. som
en följd av fler åretruntboende, fler verksamheter, fler hårdgjorda
ytor.  

• Påverkan på naturmiljö

Exempel: Klimatförändringar i kombination med planförslagets
störningar på naturmiljön kan ge ökad negativ påverkan på
naturvärden och arter inom området. Skogsavverkning inom
området ger förlust av skogsområden vilket i sin
tur medför negativa kumulativa effekter och konsekvenser för de
arter som lever inom området. Exempelvis nya vägar och
infrastruktur skapar barriäreffekter, nya utvecklingsområden tar
naturmark i anspråk. I samverkan med nya
industrier/verksamheter, klimatförändringar kan kumulativa effekter
uppstå. 

• Påverkan på naturresurser.

Exempel: Nya etableringar av verksamheter inom marin miljö,
exempelvis livsmedel eller energiproduktion, i kombination med
ökat kollektivt resande med båt kan medföra negativa kumulativa
effekter på de marina naturvärdena och havets naturresurser. 

• Trafik.
• Hållbart resande.

Exempel: Möjligheter att genom en god planering av kollektivtrafik
öka kollektivt regionalt resande, genom att samordna framtida
plan- och programarbete med kranskommunerna. Utveckling av
Hallinden som nod medför positiva kumulativa effekter även för
kringliggande kommuner.  

Slutsatser 

Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget i stort medföra
positiva eller små negativa/oförändrade miljökonsekvenser. De
största positiva effekterna medför de utvecklingsstrategier som
planförslaget pekar ut, som om de följs kan ge positiv
miljöpåverkan för flera aspekter. Markanvändningen skiljer sig
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något mellan planförslaget och nollalternativet, framförallt genom
att utpekade utvecklingsområden som i nollalternativet tar
jordbruksmark i anspråk har tagits bort i det nya planförslaget. Till
följd av detta har en viss utökning av områden i skogsmark pekats
ut istället. Flera utvecklingsområden har också minskats i storlek i
jämförelse med nollalternativet. En skillnad är också att fler
grönytor i Lysekils tätort lämnas orörda i det nya planförslaget.  

De största negativa miljökonsekvenserna av planförslaget jämfört
med nollalternativet bedöms vara konsekvenser för hushållning
med naturresurser (hav och skog), som bedömts medföra liten –
måttliga negativa konsekvenser. Detta framförallt till följd av de
markanspråk som pekas ut. Effekterna bedöms främst bli lokala,
varför konsekvenserna bedöms som små - måttliga. Ur
resursanvändningsperspektiv bedöms dock planförslaget medföra
positiva konsekvenser med hänsyn till planens
utvecklingsstrategier.  

För klimat och hållbara transporter bedöms måttligt negativa
konsekvenser uppstå under anläggnings- och byggskede, medan
det på lång sikt ges goda förutsättningar för minskad
klimatpåverkan och hållbara transporter genom planförslagets
utvecklingsstrategier, under förutsättning att potentialen för hållbart
resande samt urban- och industriell symbios tas tillvara i
kommande planering och utveckling. Nollalternativet bedöms ge
liknande konsekvenser i byggskede, men medför inte samma
styrning och möjligheter för hållbart resande och andra åtgärder för
minskad klimatpåverkan. 

Avseende naturmiljö och ekologisk hållbarhet bedöms
planförslaget medföra positiva konsekvenser jämfört med
nollalternativet. Detta härrör till de utvecklingsstrategier som
föreslås, där 4-stegsprincipen ska gälla för ianspråktagande av
orörd mark, att utpekade områden för markanvändning minskats
jämfört med nollalternativet samt de grön- och blåstrukturer som
pekas ut. Detaljerad utredning och anpassning krävs dock i
kommande detaljplanering vid eventuell utveckling av
nybyggnadsområden för att främja ekologisk hållbarhet och att
konsekvenser inte uppstår för lokala naturvärden. Planförslaget
bidrar även positivt till ekologisk hållbarhet jämfört med
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nollalternativet genom strategier för hållbar mobilitet och minskad
klimatpåverkan. 

Generellt bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser
jämfört med nollalternativet framförallt genom de utpekade
utvecklingsstrategierna och specifika ställningstaganden inom olika
utvecklingsområden, som omhändertar ett brett spektrum av
hållbarhetsaspekter med fokus att värna ekologiska värden,
rekreation och hållbart resande samtidigt som utveckling för
verksamheter, landsbygd och bostäder främjas. Markanvändning
har fokus på förtätning i utvecklingsområden och utpekande av
viktiga ekologiska samband för naturvärden och rekreation.  

Planförslaget bedöms generellt innebära bättre förutsättningar
för uppfyllnad av nationella, regionala och lokala miljömål jämfört
med nollalternativet.  

Sociala konsekvenser

De sociala konsekvenserna som ett genomförande av
planförslaget bedöms få kan sammanfattas under
utvecklingsstrategins riktlinjer.

De vackra landskapet- att äta kakan och ha den kvar

Livskvalitet är ett viktigt begrepp för kommunens dragningskraft för
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boende och besökare. Planförslaget syftar till att säkerställa
tillräckligt stora naturområden i tillräcklig omfattning, med varierat
innehåll och i strategiska lägen för att långsiktigt säkerställa de
grundläggande förutsättningarna som landskapet har för
livskvaliteten. Ur ett socialt perspektiv innebär det säkerställande
av miljöer för närrekreation, friluftsliv och återhämtning. I Lysekils
kommun innebär det inte minst att säkerställa en god åtkomst till
en variation av platser i och vid havet - mötesplatser, badplatser,
vandringsleder och kajer där identiteten i att vara invånare i en
kustkommun blir tydlig. 

I planförslaget redovisas stora markområden som utifrån olika
värden ska prioriteras som obebyggd mark. För att den obebyggda
marken ska nyttjas och utvecklas på ett så effektivt sätt som möjligt
föreslår planen att en kommunomfattande ekosystemtjänstanalys
ska genomföras. Analysen är ett viktigt underlag i den fortsatta
planeringen och i övriga beslut som rör användningen av mark och
vatten, dels för att säkerställa områden och viktiga samband för
befintliga ekosystemtjänster, och dels för att öka förståelsen för var
nya ekosystemtjänster bäst kan utvecklas och hur flera
ekosystemtjänster kan samordnas.

En kommun för alla - under hela året

Planen lyfter vikten av att Lysekils kommun ska vara en god plats
att bo och leva på under hela året. Både genom att befintliga
fritidshusområden ges förutsättningar att fungera som goda
boendemiljöer under hela året och genom att lyfta vikten av att
mötesplatser i alla delar av kommunen utvecklas utifrån de
helårsboendes perspektiv och behov för en attraktiv och väl
fungerande vardag. En utveckling som gynnar helårsboende är
med få undantag positiv även för delårsboende och besökare,
vilket därmed gynnar besöksnäringen. 

En omvandling av fritidshusområden till ett ökat nyttjande under
hela året kan bidra till nya ”levande” boendemiljöer med ökad
trygghet utifrån en ökad närvaro av människor. Planförslaget pekar
ut de mest tätortsnära fritidshusområden för omvandling, vilket ger
förutsättningar för en integrering av områdena som en del i
tätortens utveckling. Kompletteringar i form av servicefunktioner
och en utbyggnad av gång- och cykelvägar kan dock vara
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nödvändiga för att säkerställa hållbara boendemiljöer där god
tillgång till skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och service finns och
ett bilberoende därmed kan begränsas.

Planen ger förutsättningar för bostäder i en variation av miljöer
inom alla delar av kommunen. Därmed finns goda möjligheter att
tillgodose kvalitativa bostäder för människor i alla åldrar och utifrån
ett brett spektra av livsmiljöer.

Inom begreppet en kommun för alla ligger viljan att säkerställa
goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. I den tidiga dialogen
inför att programmet till översiktsplanen togs fram deltog
högstadie- och gymnasieelever, vilket har gett viktiga inspel i
planarbetet. Under samrådet kommer särskilda insatser göras för
att även involvera barn i åldrarna 10-12 i dialogen kring
kommunens utveckling av den fysiska miljön. Dialog och inkomna
yttranden under samrådet ska nyttjas för att ta fram en
barnkonsekvensanalys av planen, som ska utgöra en del av
utställningshandlingens konsekvensavsnitt.

Att bygga kvalitativt och bohuslänskt- i ny tappning

Planen lyfter fram värdet av de kulturhistoriska miljöerna av god
kvalitet. Värnandet av dessa miljöer, såväl byggda som
obebyggda, är en viktig del av kommunens identitet och i
förankringen till vår plats historia. Ett samhälle är samtidigt i
ständig förändring och förutsättningarna för varje generation att
göra avtryck i sin tid är viktig. 

Gör närheten tillgänglig - och hållbar 

Att ”allt är nära” är en viktig kvalitet i Lysekils kommun. Planen
lyfter behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar som ger
långsiktigt hållbar och trygg åtkomst till målpunkter i olika delar av
kommunen. För ökad livskvalitet är, utöver högprioriterade
målpunkter som skola och arbetsplatser, även tillgången till
badplatser, friluftsområden och fritidsaktiviteter viktiga att bygga ut i
det sammanhängande g/c-vägnätet. Utbyggnaden av gång- och
cykelinfrastrukturen är en långsiktig process där prioriteringar
behöver göras. Dessa prioriteringar görs i den cykelplan som är
under framtagande. I denna översiktsplan görs inspel med förslag
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till sträckningar och principer för utbyggnaden som bidrar till
samhällsutvecklingen i stort. Planen lyfter viljan av en utveckling av
persontransporter med båt för att nyttja kommunens läge vid vatten
och korta transportvägarna. Befintliga hamnar värnas i förslaget,
liksom säkerställande av utrymme för knutpunkter där land- och
sjötransporter kan samordnas. Den önskvärda utvecklingen
påverkas dock i stor utsträckning av frågeställningar och beslut
som inte ryms inom översiktsplanens mandat. En samordning
mellan processer och även mellan kommuner och andra instanser
är därmed avgörande för att förverkliga viljan.

Ekonomiska konsekvenser

Nyttja befintliga strukturer och värden

Planen utgår huvudsakligen från avvägningen om vilken mark som
är lämplig att bebygga och vilken mark som är som mest värdefull
obebyggd. Dessa avvägningar lägger även grunden för de
samhällsekonomiska konsekvenser som ett genomförande av
planen får. Att bevara och utveckla obebyggd mark som innefattar
befintliga ekosystemtjänster eller har stor potential att tillföra nya
ekosystemtjänster är grunden för en långsiktig samhällsekonomisk
hållbarhet. Det gäller bevarandet av områden med höga
naturvärden och områden av värde för folkhälsa. Det gäller även
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ställningstaganden om att undvika byggnation inom områden som
riskerar att översvämmas till följd av ett förändrat klimat.

Att nyttja befintliga strukturer för bebyggelse, mobilitet och teknisk
försörjning för förändring, förtätning och utbyggnad innebär
begränsade kostnader i förhållande till en spridd
bebyggelseutveckling där utvecklingen av ny bebyggelse till stor
del tar oexploaterad mark i anspråk och kräver omfattande
utbyggnad av vägar och ledningar.

Planen lyfter en 4-stegsprincip för bebyggelseutvecklingen som
främjar hushållningen av mark för bebyggelseutveckling och
bedöms ha positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Principen
innebär på kort sikt kostnader för analyser kring var tillgängliga
byggrätter och byggbar mark finns att tillgå samt utredningar kring
förutsättningar för förtätning och omvandling av exempelvis
fritidshusområden.

Behovet av fortsatta utredningar

Planen redovisar tre utredningsområden - strategiskt viktiga
geografiska områden där någon form av fördjupad studie krävs
som med utgångspunkt i översiktsplanens viljeinriktning kan
klargöra konkreta förslag kring den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen. De tre områdena är:

• Södra hamnområdet, Lysekil.
• Brastads centrum.
• Brofjordens verksamhetsområde.

Sådana fördjupade studier innebär kostnader, men förväntas på
sikt ge samhällsekonomiska fördelar genom att områdenas
strategiska resurser nyttjas på bästa sätt.

Klimatanpassningsåtgärder

Planen föreslår som huvudprincip strategin att undvika
exploatering inom markområden där påverkan av ett förändrat
klimat med stigande havsnivåer och översvämningar till följd av
skyfall riskerar att ge konsekvenser (bland annat
samhällsekonomiska konsekvenser). Planen redovisar dock två
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områden i centrala Lysekil, Norra och Södra hamnområdena, där
en mer offensiv inriktning föreslås då dessa omvandlingsområden
är av strategiskt värd för stadens och stadskärnans utveckling.
Inom och i anslutning till dessa områden krävs fysiska
klimatanpassningsåtgärder för att säkra nya och befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Sådana åtgärder innebär stora
kostnader och därmed stora ekonomiska konsekvenser.

Ett antal befintliga bebyggda miljöer och vägsträckningar behöver
skyddas från konsekvenserna av ett förändrat klimat. För dessa
områden krävs utredningar och på sikt åtgärder med stora
kostnader som följd.

Nya vägar

För att minska sårbarheten i vägnätet och öka effektiviteten och
trafiksäkerheten redovisas i planen flera förslag till
förändringar/kompletteringar i vägstrukturen som kortsiktigt innebär
stora kostnader, men som är viktiga investeringar på lång sikt. Det
gäller följande vägförändringar:

• Ny infart i norra delen av Lysekils stad. Genomförbarhet
(kostnad och framkomlighet) kommer att utredas inför
framtagande av utställningshandlingen av denna översiktsplan.

• Förbindelsen över Gullmarn. Första steget innebär förbättringar
på befintlig väg och på färjeförbindelsen. Ett andra steg innebär
en fast förbindelse över Gullmarn.

• Väg 162. Förbättringsåtgärder krävs bland annat för att öka
trafiksäkerheten genom Brastads centrum och förbi
Häggvallsbacken väster om Brastad.
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Samråd
Det här är samrådsförslaget till ny 
översiktsplan för Lysekils kommun. Vi 
vill gärna veta vad du tycker! 

Under samrådet kan alla lämna
synpunkter på förslaget och bidra med kunskap till det framtida 
arbetet. Det innebär att boende, föreningar, markägare, företagare, 
myndigheter och andra intresserade är välkomna att tycka till. 

Du kan lämna synpunkter på förslaget i formuläret nedan, du kan 
markera i kartan vilket område i kommunen det gäller. Om du 
önskar går det bra att fylla i flera formulär.

Vill du inte använda det digitala verktyget nedan eller vill skicka filer 

går det bra att delge oss dina tankar och förslag via e-post till 
registrator@lysekil.se . Ange ”Översiktsplan” i ämnesraden.

Du kan även skicka ett brev till:

Översiktsplan, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

10. Vad tycker du?
Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan!

10. Vad tycker du?

https://www.lysekil.se/


10/21/21, 11:07 AM 10. Vad tycker du?

https://storymaps.arcgis.com/stories/b685fcc2c4804a13a9ebd7c2c7c7de19/print 198/200

Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en 
utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Brastad Folkets 
Hus och Skaftö Folkets Hus. 

Lämna dina synpunkter senast den 31 december 2021.

Vad händer sedan?
När samrådet är slut kommer kommunen att sammanfatta alla 
synpunkter som kommit in. De sammanställs i ett dokument som 
heter samrådsredogörelse och som du kan ta del av på 
kommunens hemsida. Alla synpunkter granskas men det innebär 
inte att alla kan uppfyllas. 

Under våren 2022 kommer förslaget till ny översiktsplan att 
bearbetas. Under våren/sommaren 2022 planeras för att förslaget 
ställs ut för granskning. Då finns det återigen möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Under hösten/vintern 2022 kommer 
förhoppningsvis den nya översiktsplanen antas i 
kommunfullmäktige.
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Besökande

Annat

Vill inte uppge

0-19

20-64

65+

Vill inte uppge

Hur gammal är du?

Jag godkänner att kommunen lagrar mina personuppgifter

GDPR Information
För att kunna lagra dina synpunkter behöver du godkänna att vi hanterar dina uppgifter, 
vänligen kryssa i nedan för att godkänna detta.  

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter här

*

Skicka in mitt bidrag

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter


  
 

Inbjudan till samråd 

Förslag till översiktsplan för Lysekils kommun 
 

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.  

Under perioden 1 november till och med 31 december 2021 är planen ute på så kallat samråd. 

Samrådet 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. 

Planen redovisas i tio avsnitt med text och kartor i en digital handling och i en utskrivbar rapport som 

ett komplement. I planen beskrivs en utvecklingsstrategi och ett förslag till mark- och 

vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön fram emot år 2050. 

Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som utgör första steget i framtagandet av en 

ny översiktsplan. Utvecklingsstrategin anger riktlinjer för utvecklingen av tre huvudstrukturer; 

grönstruktur, bebyggelsestruktur och mobilitet. Mark- och vattenanvändningen beskrivs dels i ett 

avsnitt för kommunen som helhet med en tematisk inriktning, och dels i ett avsnitt med inzoomning 

på fem geografiska utvecklingsområden. 

Det finns flera olika sätt att ta del av förslaget. 
Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en digital plattform som nås via kommunens hemsida 

www.lysekil.se/oversiktsplan 2022.  

Förslaget kommer att finnas tillgängligt som en fysisk utställning på kontaktcenter i kommunhuset, 

på Brastad Folkets Hus och på Skaftö Folkets Hus. 

Kommunen bjuder in till tre 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. 

Skaftö Folkets Hus   15 november klockan 18-20 

Brastad Folkets Hus   16 november klockan 18-20 

Kommunhuset, Lysekil   23 november klockan 18-20 

http://www.lysekil.se/oversiktsplan%202022


 

Process och tidplan 
Framtagandet av översiktsplanen följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Samrådet är 

det första skedet när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre kunskapsunderlag och 

påverka innehållet. 

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån 

de synpunkter som kommit in och en utställningshandling tas fram. Under maj och juni 2022 kommer 

utställningshandlingen finnas tillgänglig på samma sätt som samrådshandlingen, och då finns det 

återigen möjlighet att komma med synpunkter. Efter utställningen är det dags att ta fram ett förslag 

som ska antas av kommunfullmäktige i oktober 2022.     

 

 

 

Vi vill ha dina synpunkter 
Under perioden 1 november till och med 31 december 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. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-23 Dnr KS 2021/00425 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Råssbyns förskola 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. Skolan skall byggas i två plan 

med en BTA på ca 1500 kvm. Förskolan skall planeras till 8 avdelningar och 160 barn. 

Förskolan Ljungs-Hälles koncept skall kopieras till denna förskola i största möjliga 

mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna. 

 

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

 

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

 

Tidplanen medger att  

 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas under sommaren 2022.  

 LOU upphandling för totalentreprenad sker under årsskiftet 2022 / 2023  

 Byggstart 2023 mars.  

 Tillträdesdatum 2024 december  

 Invigning 2025 februari 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-23 Dnr KS 2021/000425 

  

 

 

 

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 5 571 750 kr. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-11-23. 

 Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

 Bilaga 2 Programbudget. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Råssbyns förskola 

 

att godkänna Projektets tidplan, bilaga 1 

 

att godkänna Projektbudget på 5 571 750 kr enligt bilaga 2. 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Sara Gustafsson Maria Jacobsson 

t.f. Projektägare Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 



 



  BILAGA 1 
  KS-2021/00425 

 

 
 

     

      

      

     
 

 
 

 Programbudget     

 Projekt: Råssbyn förskola      

 Upprättad av: Johanna Nyström      

 Datum: 2021-11-15     

 Rev:      

      

      

      

 Konsulter SEK     

 Arkitekt 800 000    

 Landskapsarkitekt 300 000    

 Byggkonstruktör, statiker 150 000    

 Yttre VA 75 000    

 Brandkonsult 150 000    

 VVS (luftbehandlingssystem, värme, VA, ev. sprinkler ) 200 000    

 El-/belysning/hiss/larm/ lås/nätverk  150 000    

 Kylkonsult 50 000    

 Storkökskonsult 200 000    

 Akustiker 80 000    

 Tillgänglighet 100 000    

 Miljökonsult/certifiering Breem Silver  200 000    

 Delsumma 2 455 000     

 Utredningar     

 Buller 70 000    

 Geoteknisk undersökning  350 000    

 Delsumma 420 000     

 Övriga kostnader     

 Projektledning 800 000    

 Projekteringsledare  800 000    

 Kalkylator  150 000    

 Bygglov 200 000    

 Projektportal  20 000    

 Delsumma 1 970 000     

 Oförutsett     

 15% 726 750    

 Total programbudet 5 571 750     

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-11-23 Dnr KS 2020/00630 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Skäretskolan 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Skärets skola. Nybyggnation av skola och 

idrottshall som är en fullmåttshall och kan delas i två delar. Skolan skall planeras till åk 

F-6 och 600 elever. Skolan skall använda samma koncept som nya Ljungskileskolans åk 

F-6 i största möjliga mån. Uddevalla kommun kommer att hyra lokalerna. 

 

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

 

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

 

Tidplanen medger att  

 Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas 2022 sep-nov.  

 LOU upphandling för totalentreprenad sker 2023 jan-apr  

 Byggstart 2023 september 

 Tillträdesdatum 2025 juni  

 Invigning 2025 augusti 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-23 Dnr KS 2020/000630 

  

 

 

 

Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 9 894 000 kr. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-11-23. 

 Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

 Bilaga 2 Programbudget. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Skäret skolan 

 

att godkänna Projektets tidplan, enligt bilaga 1 

 

att godkänna Projektbudget på 9 894 000 kr enligt bilaga 2. 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Sara Gustafsson Maria Jacobsson 

t.f. Projektägare Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 



  BILAGA 1 
  KS -2020/00630 

 



 

 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-11-24 Dnr KS 2020/00718 

  

 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 

Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras för kapitalkostnader som inte 

ryms inom tilldelat kommunbidrag, omklassificering av regeringens äldreomsorgs-

satsning samt kompensation för att vissa taxor och avgifter har varit nedsatta under året. 

Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader 

och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 2 970 tkr för ökade kapitalkostnader, 

 

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 23 230 tkr avseende regeringens 

äldreomsorgssatsning 2021, 

 

att socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillförs kommunbidrag om 2 901 tkr 

som kompensation för nedsatta avgifter 2021, 

 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserven, reserv för riktade statsbidrag samt 

minskning av kommunens budgeterade resultat. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utökad ersättning kapitalkostnader 
I flerårsplanen 2021-2023 finns en central reserv för kapitalkostnader som inte ryms i 

nämndernas tilldelade kommunbidrag. Dessa medel fördelas till nämnderna när 

investeringen är färdigställd.  

 

Kommunstyrelsen har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökad hyra till 

följd av ombyggnation av brandstationen i Ljungskile. Budgeterad investering för 2021 

är 4,6 mkr och utfallet är 4,8 mkr. Kommunstyrelsen föreslås kompenseras med 498 tkr 

för ökad hyra juli-december 2021. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökade 

kapitalkostnader enligt nedanstående tabell:  

 
Belopp mkr 

Projektnamn Datum 
färdigst 

Budgeterad 
investering 

Utfall 
Investering 

Budgeterad 
kapitalkostn 

Utfall 2021 
kapitalkostn 

Utfall 2022 
kapitalkostn 

Kungsgatan etapp 2 201201 15,0* 21,2 0,7* 0,796 0,743 

Kungsgatan etapp 3 211101 15,0 17,7 0,7 0,111 0,621 

Planerat Underhåll gator 
o vägar 

200501-
211130 

25,0 21,2 0,6 0,410 0,508 

Gator mm i anslutning till 
ny brandstation 

210901 12,0 13,2 0,6** 0,188 0,532 

Mindre investeringar för 
genomf handlingsplan 

201001-
210430 

10,0 10,9 0,5 0,378 0,392 

Temalekplats Ljungskile 210601 3,0 3,7 0,3 0,173 0,287 

Översvämningsskydd mm 200101 50,0 3,5 4,8 0,115 0,106 

Övr mindre investeringar 201001-
210630 

9,7 10,5 0,7 0,255 0,645 

Summa  139,7 101,9 8,9 2,426 3,834 
 

*Budgeterad i flerårsplan 2020-2022  

** Budgeterad i flerårsplan 2022-2024 

 

Nämnden föreslås kompenseras med 2 426 tkr för ökade kapitalkostnader 2021 för 

dessa projekt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran om kommunbidrag för 

kapitalkostnader för konstnärlig gestaltning för åren 2019 och 2020. Budgeterad 

investering för dessa två år är 5,0 mkr och utfallet är 3,7 mkr. Nämnden föreslås 

kompenseras med 46 tkr för ökade kapitalkostnader 2021. 

 

Sammantaget föreslås nämnderna kompenseras med 2 970 tkr vilket finansieras av 

kapitalkostnadsreserven. 

 

Äldreomsorgssatsning 
Regeringens äldreomsorgssatsning för 2021 innehöll från början ett återbetalningskrav, 

vilket medförde att bidraget klassificerades som en intäkt som bokfördes direkt hos 

socialtjänsten. Under året har återbetalningskravet slopats, vilket gör att bidraget ska 

klassificeras som ett generellt statsbidrag och bokföras centralt. Socialnämnden tillförs i 

stället ett kommunbidrag på motsvarande belopp, 23 230 tkr. 

 

Nedsättning av taxor och avgifter 
I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet har 

kommunfullmäktige beslutat att vissa taxor och avgifter ska nedsättas under 2021.  
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Socialtjänsten och samhällsbyggnad har beräknat intäktsbortfallet till 969 tkr respektive 

1 932 tkr, vilket tillförs nämnderna som ett extra kommunbidrag. Finansiering sker 

genom minskning av kommunens budgeterade resultat. 

 

 

Totala justeringar per nämnd framgår av nedanstående tabell. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Helena Olsson 

Tf. förvaltningschef Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 

Kommunbidragsjusteringar 2021, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Kapital-

kostnader

Äldreomsorgs-

satsning

Nedsatta 

avgifter

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 11 972 11 972

Kommunstyrelsen 371 204 498 371 702

Barn och utbildningsnämnden 1 579 062 1 579 062

Socialnämnden 1 429 259 23 230 969 1 453 458

Samhällsbyggnadsnämnden 113 305 2 426 1 932 117 663

Kultur och fritidsnämnden 149 160 46 149 206

Valnämnden 100 100

Summa nämnder/styrelse 3 654 062 2 970 23 230 2 901 3 683 163

Kapitalkostnadsreserv 10 100 -2 970 7 130

Riktade statsbidrag tillskott -1 544 -23 230 -24 774

Årets resultat 33 765 -2 901 30 864
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 

Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2022 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2022 behöver justeras för kapitalkostnader som inte 

ryms inom tilldelat kommunbidrag, ökade personalkostnader, omklassificering av 

regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar i generella statsbidrag. Justering 

görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader och 

kommunbidrag. Därutöver ges kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag 

på fördelning av 7 mkr i upphandlingseffekter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna tillförs kommunbidrag om 11 176 tkr för ökade kapitalkostnader, 

 

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 1 732 tkr för ökade personalkostnader, 

 

att kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på fördelning av 7 mkr 

i upphandlingseffekter, 

 

att socialnämnden tillförs kommunbidrag om 23 230 tkr avseende regeringens 

äldreomsorgssatsning 2022, 

 

att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med 1 079 tkr på grund av 

förändringar i generella statsbidrag,  

 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserven, pris- och lönereserven samt ökade 

generella statsbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Utökad ersättning kapitalkostnader 

I flerårsplanen 2022-2024 finns en central reserv för kapitalkostnader som inte ryms i 

nämndernas tilldelade kommunbidrag. Dessa medel fördelas till nämnderna när 

investeringen är färdigställd.  
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Kommunstyrelsen har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökad hyra till 

följd av ombyggnation av brandstationen i Ljungskile. Budgeterad investering för 2021 

är 4,6 mkr och utfallet är 4,8 mkr. Kommunstyrelsen föreslås kompenseras med 996 tkr 

för ökad hyra 2022. 

 

Barn och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om kommunbidrag för 

ökade kapitalkostnader för delaktiveringar av Ramnerödsskolan (hus C och D), vilka är 

färdigställda hösten 2021. De ökade kapitalkostnaderna för 2022 uppgår till 6 300 tkr, 

och nämnden föreslås kompenseras med samma belopp. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökade 

kapitalkostnader enligt nedanstående tabell: 

 

Projektnamn Datum 
färdigst 

Budgeterad 
investering 

Utfall 
Investering 

Budgeterad 
kapitalkostn 

Utfall 2021 
kapitalkostn 

Utfall 2022 
kapitalkostn 

Kungsgatan etapp 2 201201  15,0* 21,2 0,7* 0,796 0,743 

Kungsgatan etapp 3 211101 15,0 17,7 1,1 0,111 0,621 

Planerat Underhåll gator 
o vägar 2021 

200501-
211130 

25,0** 21,2 0,6** 0,410 0,508 

Gator mm i anslutning till 
ny brandstation 

210901 12,0** 13,2 0,6 0,188 0,532 

Mindre investeringar för 
genomf handlingsplan 

201001-
210430 

10,0** 10,9 0,5** 0,378 0,392 

Temalekplats Ljungskile 210601 3,0** 3,7 0,3** 0,173 0,287 

Översvämningsskydd mm 200101 50,0** 3,5 4,8** 0,115 0,106 

Övr mindre investeringar 201001-
210630 

9,7** 10,5 0,7** 0,255 0,645 

Summa  139,7 101,9 9,3 2,426 3,834 

 
*Budgeterad nivå i flerårsplan 2020-2022    

** Budgeterad nivå i flerårsplan 2021-2023 

 
Nämnden föreslås kompenseras med 3 834 tkr för ökade kapitalkostnader 2022 för 

dessa projekt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran om kommunbidrag för 

kapitalkostnader för konstnärlig gestaltning för åren 2019 och 2020. Budgeterad 

investering för dessa två år är 5,0 mkr och utfallet är 3,7 mkr. Nämnden föreslås 

kompenseras med 46 tkr för ökade kapitalkostnader 2022. 

 

Sammantaget föreslås nämnderna kompenseras med 11 176 tkr vilket finansieras av 

kapitalkostnadsreserven. 
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Löneavtal 2021 
Socialnämnden har tidigare kompenserats för ökade kostnader till följd av nya 

löneavtal. I kompensationen ingick en uppräkning av OB-tillägg med 2 %. Vid en 

genomgång av de faktiska kostnaderna är ökningen 4,4 %. Socialnämnden föreslås 

därför kompenseras med ytterligare 2,4 %, vilket innebär 1 732 tkr.  

 

Fördelning centrala upphandlingseffekter 

I flerårsplanen 2022-2024 finns en central post avseende upphandlingseffekter på 7 000 

tkr.  Kommundirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning 

mellan nämnderna. 

 

Äldreomsorgssatsning 
Regeringens äldreomsorgssatsning för 2021 innehöll från början ett återbetalningskrav, 

vilket medförde att bidraget klassificerades som en intäkt som bokfördes direkt hos 

socialtjänsten. Under året har återbetalningskravet slopats, vilket gör att bidraget ska 

klassificeras som ett generellt statsbidrag och bokföras centralt. Socialnämnden tillförs 

istället ett kommunbidrag på motsvarande belopp, 23 230 tkr. 

 

Förändring generella statsbidrag 
Vid omräkning av kommunbidragen till löpande pris kompenserades barn- och 

utbildningsnämnden för de riktade statsbidrag som ingår i de generella statsbidragen, 

bl.a. ingick obligatorisk lovskola fyra veckor åk 6-9 med 33 kr per invånare. Denna har 

sedan sänkts till 12 kr per invånare samtidigt som prövning av gymnasial utbildning 

tillkommit med 1 kr per invånare. 1 079 tkr återförs därför från barn- och 

utbildningsnämnden till central statsbidragsreserv. 

 
 

Totala justeringar per nämnd framgår av nedanstående tabell. 

 

 

Kommunbidragsjusteringar 2022, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Kapital-

kostnader

Löneavtal 

2021

Äldreomsorgs-

satsning

Riktat 

statsbidrag

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 12 144 12 144

Kommunstyrelsen 392 587 996 393 583

Barn och utbildningsnämnden 1 591 536 6 300 -1 079 1 596 757

Socialnämnden 1 451 491 1 732 23 230 1 476 453

Samhällsbyggnadsnämnden 119 923 3 834 123 757

Kultur och fritidsnämnden 151 173 46 151 219

Valnämnden 1 600 1 600

Summa nämnder/styrelse 3 720 454 11 176 1 732 23 230 -1 079 3 755 513

Kapitalkostnadsreserv 32 500 -11 176 21 324

Upphandlingseffekter -7 000 -7 000

Riktade statsbidrag 3 660 1 079 4 739

Pris- och lönereserv 48 636 -1 732 46 904

Generella statsbidrag och 

utjämning -1 032 300 -23 230 -1 055 530
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Sara Gustafsson Helena Olsson 

Tf. förvaltningschef Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson 

Telefon 0522 – 69 74 99 
Ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

  

Ansökan om stöd till SSF Stöldskyddsföreningen 2021 - Grann-

samverkan 

Sammanfattning 

Den 2 februari 2021 inkom en ansökan om stöd till Grannsamverkan från SFF Stöld-

skyddsföreningen. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre at-

traktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området 

samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet 

är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsom-

råden. 

Uddevalla kommun och polisen gör nu en omstart för att få i gång nya grannsamverkans-
områden men också för att aktivera och stödja redan befintliga områden. Enheten för 
trygghet och samhällsskydd anser att omstarten bör göras med samma förutsättningar som 
under tidigare år, skyltar och material skall vara gratis för de som medverkar, då kommu-
nen har ansvaret för grannsamverkan. För att stärka de ideella krafterna och få aktiva 
grannsamverkansområden är det viktigt att vi i det brottsförebyggande arbetet inte lägger 
kostnaden för material på områdena därför bör vi betala en summa till Samverkan mot 
brott på 10 000 SEK för år 2022. 
 

Nuläge för arbetet kring grannsamverkan i Uddevalla: 
• Uppdaterat kontaktuppgifter. 
• Personligt brev och mail om att det är en omstart på gång. 
• Möte med fastighetsägarna på Jarlsgatan, information om grannsamverkan. 
• Uppstart på Jarlsgatan inom kort. 
• Planering pågår för uppstart av grannsamverkan i flerfamiljshus på Hovhult, Da-

laberg, Skogslyckan och Tureborg. 
• Informationsmöte inplanerat den 18/1 på Bohusläns museum.    
• Utdelning av foldrar, skyltar med mera sker löpande. 

 
Planering för år 2022: 

 Utveckla informationen på sociala medier, ex uddevalla.se. 

 Möjlighet att intresseanmälan. 

 Brottsstatistik från polisen, evidensbaserad information. 

 Råd och tips till grannsamverkansområden kring hur de kan före-

bygga brott.  
 Nyhetsbrev en gång i kvartalet. 
 Få i gång grannsamverkan i flerfamiljshus, främst DHTS. 
 Undersöka möjligheter för företagssamverkan, ex Lillesjöområdet. 
 Trygghetsvandringar i grannsamverkansområden. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan om stöd till SFF stöldskyddsförening 2021 – Grannsamverkan. 

 

Sammanfattning Grannsamverkan resultat. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utbetala 10 000 SEK.  

 

 

 

Sara Gustafsson Ulrika Engelbrektsson 

Tf. förvaltningschef Säkerhetssamordnare 

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Handläggare för vidare expediering.  



Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
 

 



     

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 

 

 

 



     

Diagram över resultaten 
 

 

 

 



                                                                                             
      

     Stockholm 1 februari 2021 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 

Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 

Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 

sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 

trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 

Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 

Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 

Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 

Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 

ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 

medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 

behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 

informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 

tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 

upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 1 maj 2021. 

20 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
på startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, 
ni får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs 
i en kommun. Denna går av stapeln så snart det går att anordna sammankomster igen. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 

Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 

http://www.grannsamverkan.se/
http://www.grannsamverkan.se/
mailto:lina@ssf.nu


                                                                                             
 

Stöd till Grannsamverkan år 2021–2022 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2021.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2021–2022. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 

SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

E-post: lina@ssf.nu 

mailto:lina@ssf.nu
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 

Telefon 0522-69 65 65 
Bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen med anledning av den redan 

tidigare besvarade motionen om Huskurage att senast 2021-12-

15 besvara på hur man idag arbetar med det våldspreventiva 

arbetet utifrån det brottsförebyggande rådets arbete  

Sammanfattning 

Arbetet med trygghet så som våldspreventiva åtgärder i olika miljöer bör bedrivas i ett 

spektrum av aktiviteter. Att särskilt separera verksamheter eller aktiviteter från varandra 

är i brottsförebyggande sammanhang inte en framgångsrik metod.   

 

Det finns ett antal olika pågående och planerade aktiviteter runt just trygghet och säkerhet 

i hemmet. Dessa aktiviteter får ses som delar ur det lokala brottsförebyggande rådets 

verksamhet även om de bedrivs av enskilda samhällsaktörer ingående i BRÅ.  

 

Bland de verksamheter som bedrivs med inriktning mot trygghet i hemmiljön kan nämnas 

trygga trappan, grannsamverkan mot brott och det familjefritids som bedrivs av kultur 

och fritidsförvaltningen. Samtliga dessa aktiviteter är beprövade, ger effekt och innebär 

ingen ökad riskbild för inblandande.  

 

Utöver detta kommer kommunens kommande system för trygghetsövervakning, EM-

BRACE i egenskap att användas för att hitta hot-spots avseende olika former av ordnings-

störningar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 6, motion om att införa Huskurage. 

 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-27 § 263 Medborgarförslag från Malin 

Göthberg om att införa huskurage. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna informationen 
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Ärendebeskrivning 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Uddevalla kommun består av en 

mängd olika former av verksamheter. Våldspreventiva åtgärder måste i dessa samman-

hang anses som samma sak som brottsförebyggande arbete då de är brott i nästa alla situ-

ationer.  

 

Några är att betrakta som strikt brottsförebyggande och trygghetsskapande så som ord-

ningsvakter, kameraövervakning och olika former av jour. Andra har inslag trygghets-

skapande verksamhet men har även stora inslag av socialt arbete så som exempelvis fa-

miljefritids, kvinnonätverk och informationsfrågor. 

 

Brottsförebyggande rådet är kommunens huvudsakliga instans för att arbeta med Brotts-

förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. BRÅ är sammansatt av flera samhällsak-

törer med koppling till det trygghetsskapande området. Avsikten är att på ett bra sätt sam-

ordna och stödja de ingående verksamheternas aktiviteter inom området.  

 

BRÅ:s tveksamma hållning till just aktiviteten ”huskurage” grundar sig i ett det dels inte 

finns evidens för att metoden fungerar eller ger positiv effekt, dels att aktiviteten ger upp-

hov till farliga situationer med risk för eskalerat våld. Utöver detta skulle aktiviteten kräva 

mycket resurser. Aktiviteten kan även upplevas som en övervakningsfunktion och leda 

till konflikter mellan olika etniska, politiska och religiösa grupper. Det finns redan nu en 

utbredd misstänksamhet mellan grupper.  

 

Våld oavsett miljö omfattar kan ha flera orsaker och beror ofta på kombinationer av saker. 

Arbetslöshet, utanförskap, dålig ekonomi, kriminalitet, hedersfrågor eller andra negativa 

normförskjutningar kan vara några. Det är beroende på detta helt nödvändigt att ha ett 

spektrum av åtgärder och aktiviteter.  

 

Det finns många primärt och sekundärt riktade aktiviteter som har en våldpreventiv in-

verkan. Nedan beskrivs några av de större projekt som är aktuella. 

Ordningsvakter 

Kommunen användning av ordningsvakter i centrala stan är en tydlig trygghetsskapande 

aktivitet. Antalet våldsbrott går generellt ner när man använder ordningsvakter.  

Uddevalla kommunen har nu även begärt ett liknande område för Dalabergs centrum för 

att på samma sätt trygga verksamheten där. Avsikten på Dalaberg är att främst att skydda 

de verksamheter som finns på Dalaberg och som genom andra former av socialt arbete 

kan påverka den upplevda tryggheten positivt. Exempel på sådan verksamhet är skolor, 

förskolor, fritidsgårdar och bibliotek.   

Trygga trappan 

Uddevallahem tillsammans med Polisen startar projektet ”trygga trappan” vilken innebär 

att få stopp på det allmänna ”häng” som finns i trappuppgångar på platser där man inte 
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har tillträde. Avsikten är att få en lugnare boendemiljö och göra främst hyresbostäder 

tryggare.  

Brottsförebyggande rådet 

BRÅ rapporterar löpande till kommundirektörens ledningsgrupp i syfte att synliggöra 

olika former av trygghets- och brottsförebyggande frågor. Avsikten är att förvaltningarna 

skall kunna fatta väl avvägda brottsförebyggande beslut inom egen verksamhet.  

Fokusgrupp Dalaberg 

BRÅ bedriver en särskild fokusgrupp riktat mot Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Grup-

pen innehåller aktörer verksamma i de angivna områdena och har som uppgift att följa 

upp läget inom dessa områden. Det är främst inom denna grupp som nya tendenser till 

otrygghet har identifierats.   

Grannsamverkan i flerbostadshus.  

Enheten för trygghet och samhällsskydd bedriver sedan oktober ett större projekt med att 

få till så kallade grannsamverkansområden i flerfamiljshus. Avsikten är att den boende 

skall kunna ta större ansvar för den egna tryggheten i närområdet. Projektet måste dock 

få ta tid då detta är en förhållandevis ny företeelse och det finns många intressenter inom 

ett bostadsområde.  

FUT – projekt avseende felaktiga utbetalningar 

Kommunen har startat ett projekt avseende bidragsfusk med koppling till svarta hyres-

kontrakt. Enheten för trygghet och samhällsskydd är samordnande enhet. Avsikten är att 

reducera mängden kommunala bidrag som används på ett felaktigt sätt. Evidens från 

andra kommuner visar att en utbrett felaktigt användande av bidrag innebär en normför-

skjutning som in sin tur drar med sig brottslig verksamhet och synnerligen dåliga lev-

nadsvillkor för personer som fastnar i dessa parallella system.  

Tjej- och familjefritids 

Kultur och fritid bedriver kvällstid varje vecka ett tjejfritids vilket aktiverar flickor sär-

skilt. Då det finns evidens för att en bra fritid minskar risken att hamna i oönskade och 

till och med kriminella sammanhang måste verksamheten ses som mycket viktig även i 

ett brottsförebyggande sammanhang.  

Kvinnoinformation Fritidsgården 

Det finns möjligheter för kvinnor att få råd vid exempelvis våld i nära relationer på fri-

tidsgården Dalaberg. Detta är en avknoppning av det sommarprojekt som bedrevs som-

maren 2021. Det uppdagades då att det fanns ett behov av praktisk rådgivning vid exem-

pelvis hedersvåld och våld mot kvinnor och att de språkbarriärer som fanns måste över-

kommas. Funktionen är dock inte permanent men sträcker sig fram till sommaren 2022. 
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Medborgarlöfte 

Kommunen och Polismyndigheten har upprättat ett medborgarlöfte med särskild inrikt-

ning på central stan och bostadsnära miljöer. Avsikten är att göra bägge områdena så 

trygga som möjligt och förflytta brottslighet bort ifrån områdena.  

Nattvandring  

Svenska kyrkan tillsammans med kommunen bedriver nattvandring varannan fredag på 

dalabergsområdet.  

EMBRACE – trygghetsuppföljning 

Kommunen inför vid årsskiftet ett uppföljningssystem för trygghet. Avsikten är att genom 

att samordna polisanmälningar, ordningsstörningar och aktiviteter för en tydlig bild av 

vad som händer och var.  

Inför framtiden 

Enheten för trygghet och samhällsskydd gör bedömningen att det finns punkter som inte 

hanteras på ett tillräckligt effektivt sätt avseende trygghet. Detta gäller främst frågan av-

seende hedersproblematik. Hedersproblematikfrågan är tyvärr många gånger kopplat till 

språkbarriärer vilket försvårar handläggning och aktiviteter. Kommunens tidigare hante-

ringsmetod att genom information eller möten nå ut med exempelvis kvinnors rättigheter 

når ofta inte den grupp som behöver det mest. Vill kommunen arbeta med frågan heder-

svåld krävs på många sätt språkkunskaper från början, det är ofta inte möjligt att använda 

tolk i dessa sammanhang då det krävs att man upprättar ett förtroendekapital innan man 

börjar hantera frågan. Ett tydligt problem med hedersfrågor är att de kvinnor som initialt 

anmäler våld ibland tar tillbaka anmälan då de överraskas av myndigheters regler. Att 

överbrygga denna barriär ses som en nyckelfaktor i sammanhanget.   

 

Möjligheterna att strategiskt och operativt verka mot våld, brott och otrygghet nergår 

kraftigt om man inte har en evidensbaserad lägesbild. EMBRACE som installeras i kom-

munen från 2022 har syftet att ge just denna evidens. Det är av synnerlig vikt att detta 

system är det normgivande avseende lägesbilder för att förebygga brott, våld och otrygg-

het. Alternativa metoder kommer att urholka vår förmåga till lägesbedömning. 
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Sara Gustafsson Björn Segelod 

Tf. förvaltningschef Säkerhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Handläggare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 263 Dnr KS 2021/00110 

Medborgarförslag från Malin Göthberg om att införa huskurage  

Sammanfattning 

Malin Göthberg inkom i februari 2021 med medborgarförslag om att kommunen bör 

införa ”huskurage”. Förslaget motiveras bl.a. av att det är viktigt att kommunen agerar 

och visar att våld i nära relation är någonting det jobbas aktivt med att motverka. 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 

genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy 

som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. 

Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och 

fråga hur det står till, vid behov ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt 

ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner 

och föreningar har infört huskurage. Kommunfullmäktige behandlade en motion om 

införande av huskurage i november 2019. Motionen bifölls inte. I 

kommunledningskontorets beslutsunderlag framgick bl.a. att det, åtminstone initialt, 

skulle kräva en relativt stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och 

besvara frågor kring denna. Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana 

medborgare att intervenera i potentiellt farliga situationer. Göthbergs medborgarförslag 

behandlades av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i augusti 2021. Rådet ställer 

sig inte bakom huskurage då det inte finns resurser att genomföra det eller någon 

evidens bakom metoden. Med anledning av brottsförebyggande rådets ställningstagande 

och vad som framkom vid beredningen av motionen 2019 kvarstår 

kommunledningskontorets bedömning och medborgarförslaget föreslås därför avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30. Medborgarförslag 2021-02-11. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 6.  

 

Yrkanden 
Camilla Johansson (C): att uppdra åt kommunledningskontoret med anledning av den 

redan tidigare besvarade motionen om Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att 

motionen och inkomna remissvar skulle överlämnas till kommunens brottsförebyggande 

råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a. 

information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i hemmiljö och för 

grannsamverkan, 

 

att senast 2021-12-15 få svar på hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet 

utifrån det brottsförebyggande rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad, 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 263 

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppdra åt kommunledningskontoret med anledning av den redan tidigare besvarade 

motionen om Huskurage 2020-01-08 § 6 där det föreslogs att motionen och inkomna 

remissvar skulle överlämnas till kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och 

som ett bidrag i arbetet utifrån rådets uppdrag om bl.a. information om 

brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i hemmiljö och för grannsamverkan, 

 

att senast 2021-12-15 få svar på hur man idag arbetar med det våldspreventiva arbetet 

utifrån det brottsförebyggande rådets arbete som skett sen motionen ansågs besvarad, 

 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-10-29 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-10-29 

Förslagsställare  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2017/00339  

Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Björk 
Joelsson (C) om att införa Huskurage i kommunens 
bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör 
detsamma 

Sammanfattning 

Elving Andersson (C) m.fl. har inkommit med motion om att införa Huskurage i 

kommunens bostadsstiftelser samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma.   

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation 

genom att ge grannar verktyg att agera. Föreningen beskriver huskurage som en policy 

som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. 

Metoden innebär att en granne som misstänker att våld pågår ska ringa på dörren och 

fråga hur det står till, vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden samt 

ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först). Ett antal kommuner 

och föreningar har infört huskurage. 

  

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till de kommunala 

bostadsstiftelserna, riksbyggen, villaägarna och ett antal privata hyresvärdar. Svar har 

inkommit från Uddevallahem som är positiva till förslaget och kan bistå med inbjudan 

till hyresgäster och upplåta lokal för möten, men anser att fastighetsägarna inte ska driva 

arbetet utan att det ska vara kommunens ansvar att stå för material, föreläsare och annat 

som behövs. Svar inkom också från Skanskullen som meddelade att företaget ser 

positivt på införande av huskurage.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt 

stor arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring detta. 

Riskerna måste också beaktas om kommunen ska uppmana medborgare att intervenera i 

potentiellt farliga situationer. I nuläget finns inte resurser för att genomföra ett sådant 

uppdrag. Istället föreslås att motionen och inkomna remissvar överlämnas till 

kommunens brottsförebyggande råd för kännedom och som ett bidrag i arbetet utifrån 

rådets uppdrag om bl.a. information om brottsförebyggande insatser, arbeta mot brott i 

hemmiljö och för grannsamverkan.     

  

Camilla Olsson (C) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 324 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

Remissvar från Uddevallahem. 

Remissvar från Skanskullens förvaltning.     

Yrkanden 

Camilla Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Forts. § 6 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (S) yrkande mot Martin Petterssons 

(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons (C) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anse motionen besvarad då underlaget tas vidare i arbetet genom brottsförebyggande 

rådet och fortsatt dialog med fastighetsägare. 

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-01-13 av 

Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-01-14 till 

motionärerna 
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Handläggare 

Säkerhetssamordnare Nicklas Rudolfsson 

Telefon 0522-69 69 99 
Nicklas.rudolfsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Länsstyrelsen om beredskapsplan för civilt försvar 

Sammanfattning 

Den 29 september 2021 inkom en remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland angående 

en reviderad beredskapsplan för civilt försvar i Västra Götaland. Uddevalla kommun för-

väntades läsa och yttra sig över missiv, huvuddokument, bilaga 1, bilaga 7.1, bilaga 7.2, 

bilaga 7.3, bilaga 13 samt bilaga 14. Länsstyrelsen ville ha yttranden om planens syfte 

och målbild. Om innehållet i de olika dokumenten är förståeligt samt om något behöver 

läggas till eller om något behöver tas bort. Länsstyrelsen önskade kommunens synpunkter 

och kommentarer senast den 31 december 2021.  

 

Enheten för trygghet och samhällsskydd bedömer samtliga bilagor som mycket väl-

skrivna där syftet med beredskapsplanen når fram med ett förståeligt och pedagogiskt 

språk. Innehållet är kärnfullt och det uppfattades inte som att det saknades några centrala 

delar. Således har enheten för trygghet och samhällsskydd inget att tillägga till några av 

bilagorna.  

Beslutsunderlag 

Följebrev till remiss från Länsstyrelsen avseende beredskapsplan för civilt försvar 

Västra Götaland. 

Missiv till remiss från Länsstyrelsen avseende beredskapsplan för civilt försvar Västra 

Götaland. 

Huvuddokument remiss från Länsstyrelsen avseende beredskapsplan för civilt försvar 

Västra Götaland. 

Bilaga 1 Ledning och samordning tillhörande remiss och beredskapsplan om civilt för-

svar. 

Bilaga 7.1 Befolkningsskydd Skyddsrum tillhörande remiss och beredskapsplan om ci-

vilt försvar. 

Bilaga 7.2 Befolkningsskydd Utrymning och inkvartering tillhörande remiss och bered-

skapsplan om civilt försvar. 

Bilaga 7.3 Befolkningsskydd Räddningstjänst HB tillhörande remiss och beredskaps-

plan om civilt försvar. 

Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg tillhörande remiss och beredskapsplan 

om civilt försvar. 

Bilaga 14 Undanförsel och förstöring tillhörande remiss och beredskapsplan om civilt 

försvar. 

Skrivelse från Länsstyrelsen om förlängd svarstid avseende remiss och beredskapsplan 

om civilt försvar. 

Reviderad bilaga 7.3 Befolkningsskydd – Räddningstjänst under höjd beredskap.  
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som Uddevalla kommuns 

svar. 

 

 

Sara Gustafsson Nicklas Rudolfsson 

Tf. förvaltningschef Säkerhetssamordnare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Länsstyrelsen  



Remiss för yttrande - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
 

Bifogat finns utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar. Syftet med planen är att den ska vara 

inriktande, vägledande och stödjande för kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett 

stöd för myndigheter med anknytning till länet. 

Av bifogat missiv framgår vilka bilagor som bifogas huvuddokumentet samt vilka bilagor som 

kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle.  

Samtliga aktörer förväntas yttra sig över missiv, huvuddokumentet, bilaga 1 (ledning och 

samordning), bilaga 7.2 (utrymning och inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring).  

Kommun och räddningstjänst förväntas yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3 

(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet och barnomsorg).  

De frågor vi vill ha svar på är: 

 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på vad som 

behöver förtydligas. 

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag. 

 Bör något läggas till? 

 Bör något tas bort? 

Vi önskar era synpunkter och kommentarer senast den 22 oktober 2021. Svaren skickas till 

carolina.sundelin@lansstyrelsen.se.  

Målet är därefter att bifogade dokument ska beslutas och delges aktörer i länet kring årsskiftet 

2021/2022. Dokumenten kommer vid färdigställandet att infogas i Länsstyrelsens dokumentmall med 

emblem.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

 

Carolina Sundelin 

Beredskapshandläggare för civilt försvar  

Samhällsavdelningen 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Tel: 010-224 43 15 

Mobil: 0730714301 

Växel: 010-224 40 00  

carolina.sundelin@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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Bakgrund 
Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 

2020/21:30), och om nya och utökade mål för det civila försvaret;  

 värna civilbefolkningen 

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

 upprätthålla en nödvändig försörjning 

 bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

 upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka 

försvarsviljan 

 bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred  

 med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och 

humanitära insatser 

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp, inbegripet 

krigshandlingar på svenskt territorium. Därutöver behövs även en ökad förmåga och planering för att 

kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt som är aktuell i alla konfliktnivåer.  

Länsstyrelsen ska samarbeta med statliga myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer 

och näringsliv. Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner, 

näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. I 

fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Det civila 

försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 

påfrestningar på samhället i fredstid. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av 

nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar. 1 

Om Sverige blir angripet ska Försvarsmakten med stöd av övriga totalförsvaret försvara Sverige för 

att vinna tid, skapa handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Motståndet ska 

vara beslutsamt och uthålligt.2  

Länsstyrelsen Västra Götaland tog 2019 fram en regional grundsyn. Regional grundsyn för Västra 
Götalands län kompletterade och var en anpassning av den nationella grundsynen som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten undertecknat och den högre regionala 
grundsynen som tagits fram för Västra militärregionen och MSBs samt SKLs (dåvarande Sveriges 
kommuner och Landsting) överenskommelse om civilt försvar för kommuner och landsting. Den 
regionala grundsynen syfte var att främjar planeringen inom länet och bidra till en sammanhängande 
totalförsvarsplanering från nationell till lokal nivå.   
Grundsynen avsåg att vara ett stöd för aktörernas totalförsvarsplanering i länet och ge en riktning för 
var vi bör vara vid utgången av 2021. Dokumentet syftade till att bidra till att konkretisera arbetet, 
inrikta Länsstyrelsens stödverksamhet och ska underlätta för aktörerna att ta stöd av varandra i 
planeringen. Den regionala grundsynen har två övergripande mål; 1) att Länsstyrelsen som högsta 
civila totalförsvarsmyndighet har i samverkan med länets aktörer skapat en beredskap och förmåga 
till ledning och samordning under höjd beredskap, och 2) att inom länet ha en aktörsgemensam och 

                                                           
1 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för 
försvarsbeslutsperioden 2021-2025 
2 Regeringsbeslut nr 29, 2020-12-17, Inriktning för en sammanhängande planering av totalförsvaret  



 

väl förankrad planering och säkerställa en långsiktig kompetenshöjning och hög 
säkerhetsmedvetenhet som genomsyrar alla berörda aktörer.3 
 
I augusti 2021 gav MSB och Försvarsmakten ut Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och 

utveckla en sammanhängande planering för det civila försvaret 2021-2025. I Handlingskraft beskrivs 

behovet av förmåga att kunna ställa om samhället till krigsförhållanden genom effektiv användning 

av tillgängliga personella och materiella resurser, att det finns dokumenterade och övade 

beredskapsplaner och att det ska finnas planering för den verksamhet som ska bedrivas och för den 

organisation som ska intas vid höjd beredskap. Handlingskraft lyfter även fram vikten av att utveckla 

ledning och samverkan.4 

Syfte och mål med Plan för civilt för svar för Västra Götaland 
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, kategori 1 kommuner i länet5, Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, 

Migrationsverket, Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, 

Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 

varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet har fått möjlighet att ge sin syn på Plan 

för civilt för svar för Västra Götaland. 

I planen för civilt försvar för Västra Götaland finns information samlad som vi tillsammans inom länet 

valt att prioritera och koncentrera våra aktiviteter till. Planen utgår från de resurser som finns här 

och nu och utifrån gällande lagstiftning om höjd beredskap.  

Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) typfall 1 till 4 samt 5 används som hotbildscenarion i syfte att 

belysa den bredda hotbild från främmande makt som är aktuell i olika konfliktnivåer. Plan för civilt 

för svar för Västra Götaland bygger på en eskalerande gråzonsproblematik och ett väpnat angrepp 

mot Sverige som påverkar Västra Götalands län och angränsande län.  

Syfte 
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida krishantering 

och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha 

beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda 

och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med 

anknytning till länet. 

Mål 
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter. 

 

  

                                                           
3 Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021, Rapportnr: 2019:22, Diarienr: 457-13158-2019 
4 Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum 2021-08-27, diarienummer 
FM2021-1768:2, MSB2020-16261-3, sid 21-22 
5 Diarienr SKL 18/01807, MSB 2018-05681, MSB och SKR överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar 2018-2020, sid 8. 



 

 

Bilagor i Plan för civilt försvar för Västra Götaland 
De olika bilagorna kommer att ges ut i olika tidstempon beroende på nationell planläggning och 

riktlinjer. Bilagorna kommer vid behov att uppdateras. Uppdateringen kan komma att ske i olika 

tidstempo. Allteftersom planläggningen för totalförsvaret utvecklas kan bilagor tillkomma eller utgå. 

En del av bilagorna kan omfattas av sekretess och ha en restriktiv delgivning.  

Plan för civilt försvar har följande delar: 

Nummer Bilaga  Sammanhållande Status 

  Missiv  Länsstyrelsen Bifogad 

  Huvuddokument Länsstyrelsen Bifogad 

1 Ledning och samordning Länsstyrelsen Bifogad 

2 Livsmedel och dricksvatten Länsstyrelsen  

2.1 Livsmedel och dricksvatten_Krigsveterinärtjänst Länsstyrelsen   

3 Energi    

3.1 Drivmedel Länsstyrelsen  

4 Ordning, Skydd och säkerhet, Gränsövervakning Polisen   

4.1 Ordning Polisen   

4.2 Skydd Polisen   

4.3 Gränsövervakning (Öppen del) Länsstyrelsen 2021-05-03 

5 Transporter Trafikverket   

6 Hälso- och sjukvård  VGR   

7 Befolkningsskydd och räddningstjänst  Länsstyrelsen   

7.1 Skyddsrum  Länsstyrelsen Bifogad 

7.2  Utrymning och inkvartering  Länsstyrelsen Bifogad 

7.3 Räddningstjänst under höjd beredskap  Länsstyrelsen Bifogad 

8 Krigsgravtjänst    

9 Information och kommunikation Länsstyrelsen   

10 Finans    

11 Ransonering och prisreglering Länsstyrelsen   

12 Försvarsmaktens behov av stöd  MRV  

13 Utbildningsväsendet och barnomsorg  Länsstyrelsen Bifogad 

14 Undanförsel och förstöring  Länsstyrelsen Bifogad 

 



 

 

Huvuddokument – Plan för civilt försvar Västra Götalands län (Öppet 
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Huvuddokumentet 
Avsikten med Huvuddokumentet är att belysa vikten av Västra Götaland ur ett strategiskt perspektiv, 

översiktligt beskriva viktiga områden och infrastruktur, beskriva olika scenarion och delge en öppen 

hotbildsbeskrivning för länet. 

Beskrivningen av hotbilden är öppen information och kan delas och användas för egen planläggning. 

Resultatet av planläggningen kan däremot komma att omfattas av sekretess. Det ligger hos 

respektive aktör att beakta sekretessnivån i den egna planläggningen. Avsikten med avsnittet om 

Folkrätten är att redan i beredskapsplanläggningen värna civilbefolkningen och viktiga civila objekt. 

Strategiskt viktiga områden1 
Ur ett svenskt perspektiv är Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. Där finns rikets 

ledning inklusive regering, riksdag samt flera viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället. 

Regionen är också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor befolkningskoncentration.   

För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för 

Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av 

tredje part. De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller 

krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och 

Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via västkusten och Göteborg, via västra 

Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna 

Trondheim och Narvik. Förbindelserna över Öresund till Danmark kan också vara relevanta men 

bedöms i ett krigsfall snabbt få stora begränsningar. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för 

försörjningen av Sverige, Finland och Norge.  

Andra delar av Sverige, t.ex. marinstridskrafternas baseringsområden och flygstridskrafternas baser 

samt arméstridskrafternas koncentreringsvägar och koncentreringsområden är åtminstone initialt 

viktiga för möjligheten att försvara Sverige mot ett angrepp. 

För att säkerställa förbindelser för tilltransport av förstärkningar i händelse av kris och krig krävs 

säkra luft- och sjövägar. Ett framskjutet luftförsvar med mark- eller fartygsbaserade luftvärnssystem 

och stridsflyg är viktigt för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra militära operationer i regionen. 

Gotland (och Bornholm), Östersjöinloppen med Öresund och svenska västkusten samt luftrummet 

över södra Sverige är därför viktiga för Natos försvar av norra Europa. 

  

 
1 ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-
2025, sid 73-74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar olika tänkta förbindelser och flöden till Sveriges strategiskt viktiga områden. 

 

 

  



 

 

 

Länets geografi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tio största orterna är2: 

 

 

 

 

 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Götalands_län, hämtad 2020-11-17, kl. 16.33. 

       Fakta om Västra Götaland:  

• 49 kommuner 
 

• 1,6 miljoner invånare 

 

• 17 procent av landets befolkning 

 

• 67 invånare per kvadratkilometer  

 

• 24 000 kvadratkilometer landyta 

 

• 6 procent av landets yta 

 

• 24 mil från norr till söder och från väster 

till öster 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Götalands_län


 

 

Viktig infrastruktur i länet 

Vägar; E 6 Göteborg-Oslo, E 6 Göteborg-Malmö, E 45 Göteborg – Karesuando, E 20 Göteborg – 

Stockholm, Rv 40 Göteborg – Västervik 

Järnväg; Västra Stambanan, Norgebanan Göteborg-Oslo, Bohusbanan Strömstad-Göteborg, 

Västkustbanan, Kust till kust-banan Göteborg – Karlskrona 

Flygplatser; Landvetter flygplats, Trollhättans flygplats 

Hamnar; Göteborgs hamn med järnväg, Strömstads hamn med järnväg, Lysekils hamn med järnväg, 

Uddevalla hamn med järnväg, Wallhamn Tjörn 

Vattenleder; Göta älv, Trollhättekanal 

 

 

 

I nordost angränsar Sverige och Västra Götalands län till Norge. Angränsande län är, Värmland och 

Örebro län i norr. Östergötlands län i väster, Halland och Jönköpings län i söder. 

Landpassagen mellan Vänern och Vättern samt norska gränsen och Vänern är kritisk för flöden ut och 

in i länet. 

Bild Länsstyrelsen Västra Götaland 



 

 

I norr (Dalsland) karaktäriseras länets terräng av gott om sjöar, slätter, låga bergsplatåer och 

vildmark.3 Vattendragen Stora Le och Lealången med Dalslands kanal, Västra och Östra Silen 

begränsar rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning mellan landgränsen till Norge och Vänern. 

Landskapet och kusten i väster (Bohuslän) är relativt bergigt, särskilt de östra delarna. Det är ganska 

fattigt på större sjöar. Större sjöar att nämna är Öresjö (11 km²) och Södra Bullaresjön på 10 km². 

Andra större sjöar är Kornsjöarna (på gränsen mot Dalsland), Kärnsjön, Norra Bullaresjön och Stora 

Hällungen. Det största vattendraget är Göta älv som vid Kungälv delar sig och med sin övre gren, 

Nordre älv, rinner genom landskapet. Andra betydande vattendrag är Örekilsälven, Enningdalsälven 

och Kynne älv.4 

Centrala och östra delen av länet (Skaraborg) karaktäriseras av jordbruksbygd med öppna fält och 

med skog i det norra området mellan Vänern och Vättern. I norra området mellan Vänern och 

Vättern begränsas rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning av sjöarna Skagern och Ungern samt 

även av övergångar över Göta kanal. 

Inlandet av Västra Götaland (Sjuhärad) är tämligen kuperat och rik på skogar och sjöar. Bland stora 

sjöar i, eller delvis i, Sjuhäradsbygden märks Fegen, Lygnern, Lönern, Sämsjön, Säven, Viaredssjön, 

Tolken, Visen, Yttre Åsunden, Åsunden, Öresjö, Östra Nedsjön och Östra Öresjön.5  

 

Hotbilden  
Hotbilden som beskrivs nedan är hämtad från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och är öppen 

information. Hotbilden beskriver olika situationer och vad som kan föranleda att beredskapen höjs. 

Fem olika situationer beskrivs. I fyra av situationerna beskrivs förutsättningar för att; kunna värna 

civilbefolkningen, säkerställa de samhällsviktiga funktionerna, stöd till Försvarsmakten samt exempel 

på variationer.   

Beredskapshöjning, mobilisering av Försvarsmakten och transport till 

utgångsområden6  

Situation som beskrivs berör mobilisering och koncentrering av Försvarsmaktens krigsförband i ett 

läge där ett begränsat väpnat angrepp ännu inte inträffat, men kan vara förestående. 

Situation och händelseförlopp   

Detta avser en situation där ett internationellt skeende och en hotbild mot Sverige föranleder 

regeringen att besluta om höjd beredskap. Ett angrepp på Sverige föreligger inte, men kan tänkas 

vara nära förestående. Det militära försvaret ska då mobiliseras, varvid mycket korta tidskrav gäller. 

Huvuddelen av krigsförbanden ska, efter beslut om höjd beredskap, kunna påbörja lösande av 

uppgift inom några dagar och samtliga delar inom en vecka. Efter mobilisering ska krigsförbanden 

transporteras från mobiliseringsorten till områden enligt grundförsvarsplan eller särskilt beslut.  

Parallellt med ovan ska det civila försvaret vidta åtgärder på sitt område som föranleds av beslut om 

höjd beredskap. Dessa två parallella processer torde medföra en avsevärd belastning på 

samhällsmaskineriet, inte minst på ledningsfunktionerna.    

 
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalsland, hämtad 2020-11-17, kl. 17.17. 
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bohuslän, hämtad 2020-11-17, kl. 17.18. 
5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuhäradsbygden#Geografi, hämtad 2020-11-17, kl. 17.19. 
6 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 5–8. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Kornsj%C3%B6arna
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Bullaresj%C3%B6arna
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llungen
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llungen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kung%C3%A4lv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordre_%C3%A4lv
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Mobilisering och utgångsgruppering av Försvarsmaktens krigsförband innebär bland annat att:   

• huvuddelen av krigsförbandens personal, vilken normalt inte tjänstgör på förband, ska ta sig 

till förbanden. 

• vid förbanden ska personalen inmönstras, utrustas, förplägas, förläggas och sättas i arbete. 

Eventuellt genomförs inskjutning av vapen etc.  

• materiel och förnödenheter som lagras centralt ska fördelas och föras ut till förbandens 

mobiliseringsplatser  materiel och förnödenheter från lokala förråd utanför 

garnisonsområdet ska föras till förbanden och där fördelas – vissa av transporterna enligt 

denna och ovanstående punkt behöver skyddas.  

• materiel på verkstad ska snabbt göras användbar och återföras till förbanden  

• sådan materiel och sådana förnödenheter som Försvarsmakten/Försvarsmaktens 

logistik/Försvarets materielverk inte lagerför (i tillräcklig mängd) ska upphandlas, tas emot 

och distribueras till förbanden  

• civila fordon (eller andra resurser) som Försvarsmakten ska ta i anspråk under längre tid ska 

ställas till Försvarsmaktens förfogande och inmönstras, samt att  

• förband som fyllts upp med personal, materiel och förnödenheter ska förflyttas från 

mobiliseringsplats till tänkt operationsområde.  

Ovanstående kan endast i ett fåtal fall genomföras enbart med Försvarsmaktens egna resurser. I de 

flesta fall krävs tillförsel av resurser inte bara från Försvarsmaktens logistik och/eller Försvarets 

materielverk (FMV), utan också i hög grad från civila aktörer. Som exempel kan nämnas den sista 

punkten ovan, där civilt stöd krävs såväl för själva transportrörelsen som för tankning, förplägning, 

inkvartering etc., under transporten och (initialt) i operationsområdet. Ett annat exempel är 

förnödenheter som skall köpas upp eller rekvireras vid mobilisering, såsom fordonsbränsle, 

livsmedel, hygienartiklar, bärbara datorer och batterier.   

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Eftersom situationen inte omfattar några militära angrepp riktade mot Sverige är det inte fråga om 

att genomföra någon verksamhet som ska skydda befolkningen mot verkningar av direkta 

krigshandlingar. Däremot innebär beredskapshöjningen i sig att eventuella förberedelser som behövs 

för att få den nödvändiga förmågan på plats inför ett eventuellt förestående angrepp snabbt måste 

initieras och genomföras. Dessa åtgärder kan dock vidtas utan att samtidigt behöva hantera 

konsekvenser av ett angrepp mot Sverige.   

I en utvidgad mening om att värna befolkningen kan andra tidiga åtgärder vara angelägna i händelse 

av att beredskapen höjs, inte minst för att informera befolkningen om vad detta kan innebära för 

”det dagliga livet” hos den enskilde. Det är också viktigt att sprida korrekt information om 

händelseutvecklingen för att undvika panik och oro i befolkningen i samband med 

beredskapshöjningen. Vikten av sådana åtgärder skulle öka mångfaldigt i händelse av att Sverige är 

utsatt för spridning av desinformation, rykten eller andra inslag av påverkanskampanjer.   

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
I den här situationen ska hela samhället samtidigt ställa om från fredsmässiga förhållanden till höjd 

beredskap. Det civila försvaret behöver snabbt kunna växla från ett fredstida planeringsläge till att 

kunna lösa sina uppgifter under höjd beredskap.  

Det finns här en utmaning i att upprätthålla förmågan inom olika sektorer under själva omställningen 

av den egna verksamheten från fredstida förhållanden till höjd beredskap.  Vid ett beslut om höjd 

beredskap och mobilisering av Försvarsmakten kan befolkningen komma att tolka åtgärderna som att 



 

 

kriget står för dörren, vilket kan tänkas utlösa spontan evakuering, hamstring av förnödenheter, 

finansiell oro, stora kontantuttag, trafikstockningar etc. Detta, i kombination med mobiliseringen, 

kan leda till behov av reglering av rörelser, ingripanden i varuhandel och finansväsende, kraftigt 

ökade behov av polisiära insatser, förstärkt information till allmänheten etc.  Samhällets olika 

sektorer påverkas också, i olika utsträckning, av Försvarsmaktens brådskande behov av stöd för att 

genomföra mobilisering och koncentrering.  

Försvarsmaktens behov av bl.a. transportmedel och förnödenheter leder rimligen till utträngning av 

fredstida civila behov. Lastbilar och förare kommer att tas ur civil trafik för att köra åt försvaret, 

framkomligheten på vissa vägar och järnvägar kan åtminstone temporärt nedgå, och dieselolja och 

livsmedel i bensinstationer och stormarknader längs med aktuella transportleder kan komma att 

reserveras för Försvarsmaktens behov. Även om mobiliseringen av personal är försumbar i relation 

till den totala arbetskraften, kan den dock lokalt få effekter. Slutligen kan det inte uteslutas att 

konkurrens om vissa resurser kan uppstå mellan det militära försvaret och det civila.   

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret   
Detta typfall innebär att det militära och det civila försvaret samtidigt ska genomföra omställning 

från ett fredsläge till höjd beredskap. För det militära försvarets del innebär det mobilisering med 

mycket korta tidskrav. Tidskraven för det civila försvarets uppgift att bidra till Försvarsmaktens 

förmåga behöver motsvara tidsförhållandena för det militära försvaret och tidsmässigt spegla dess 

behov av stöd. Stora lokala och regionala skillnader kommer att finnas avseende vilket och hur 

mycket stöd det militära försvaret behöver i denna situation. Om planering för mobilisering och 

uppmarsch inte finns och är känd och övad även av de civila aktörer vars hjälp behövs, kan läget bli 

kaotiskt på ett sätt som både försenar/försvårar mobiliseringen och ställer till betydande problem på 

civil sida, åtminstone i de regioner som är direkt berörda.  

Exempel på variationer  
Partiell mobilisering: Situationen förutsätter att en fullständig mobilisering av det militära försvaret 

ska genomföras och att mobiliseringen kan ske utan yttre störningar. Partiell mobilisering av olika 

grader kan också tänkas, liksom mobilisering endast av förband för vissa funktioner eller avsedda för 

vissa landsdelar. Partiell mobilisering av vissa delar av Försvarsmakten torde kombineras med 

beredskapshöjningar inom återstående delar. Mobilisering med brevinkallelse kan vara ytterligare en 

variation, liksom olika grader av höjningar av beredskapen på den civila sidan i samband med militär 

mobilisering. Slutligen bör möjligheten att extern aktör stör mobiliseringen beaktas.   

Förvaringstid: Situationen kan variera genom olika förvaringstider, dvs. under hur lång tid före själva 

mobiliseringen den har kunnat förutses och förberedas. Ju längre den tiden är, desto bättre 

samarbete mellan militärt och civilt försvar kan förutses.   

Förtida angrepp utan användning av militärt våld: Situationens utgångsläge är att det finns en hotbild 

mot Sverige som en del av ett större internationellt skeende och utan att det genomförs några 

identifierade fientliga aktiviteter riktade mot Sverige. Förutsättningarna för övergången till höjd 

beredskap skulle skilja sig i ett läge där Sverige under detta skeende istället är föremål för angrepp i 

form av t.ex. cyberattacker mot olika institutioner i samhället, sabotage riktade mot olika 

samhällsfunktioner och påverkanskampanjer riktade mot befolkningen. Å ena sidan skulle 

medvetenheten om risken för upptrappning av konfliktskeendet öka, men å andra sidan kan 

belastningen på enskilda samhällsfunktioner vara så stor att det tärt på uthållighet och 

förstärkningsresurser innan beslut om höjd beredskap fattas.   



 

 

Angrepp med fjärrstridsmedel m.m. riktat huvudsakligen mot civila mål7  

I den här situationen riktar sig angriparen mot civila mål som elförsörjning, telekommunikationer, 

transportsystem etc. Syftet är att försvaga eller lamslå Sveriges vilja och förmåga att agera i en 

konflikt. Ytterst är syftet att påverka Sveriges vilja att agera i en pågående och eskalerande 

internationell kris. Angriparen vill inledningsvis dels demonstrera sin kapacitet, dels skapa allmän 

osäkerhet och rädsla. I ett senare skede är syftet främst att försvåra reparationer/återuppbyggnad 

och svensk mobilisering.  

Situation och händelseförlopp 

Händelseförloppet i situationen är eskalerande, från mindre, dolda (dvs. med okänd angripare) och 

för Sverige svårtolkade attacker, till öppet angrepp från främmande makt. I ett första skede riktas 

dolda angrepp mot en rad samhällsfunktioner och ansträngningar görs för att dölja spåren och/eller 

att rikta misstankar åt annat håll. Sabotagegrupper och cyberangrepp används inledningsvis för att 

lokalt orsaka avbrott i el-, tele- och IT-system.  

Angriparen iscensätter även olyckor i form av explosioner, haverier m.m. Geografiskt är målen 

utspridda över riket, även om storstadsområdena är något mer utsatta. Avbrott i kommunalteknisk 

försörjning i form av vatten, avlopp och fjärrvärme drabbar enskilda kommuner. Angreppen skapar 

successivt allt större osäkerhet i samhället och försvårar kommunikation och ledning. Utsatta 

kommuner får svårt att hantera situationen och behöver olika typer av stöd. Angriparen övergår 

efter en tid från dolda till mer öppna attacker och ett hastigare förlopp. I det här skedet använder 

angriparen cyberangrepp, sabotagegrupper och fjärrstridsmedel, t.ex. kryssningsrobotar, mot viktiga 

funktioner i samhället. Obemannade system används för såväl underrättelseinhämtning som 

vapenbärare.  

Det står nu klart för Sverige att angreppen är antagonistiska och regeringen förbereder beslut om att 

höja beredskapen och mobilisera.  Efter 3-5 dagar med allt fler öppna attacker anbefaller regeringen 

höjd beredskap. Angriparen utökar i detta skede målkategorierna; symboliska och politiskt viktiga 

mål angrips nu öppet. Upprepade attacker mot knutpunkter lamslår transporter och 

kommunikationer, vissa ledningsfunktioner och -system slås ut, sjukvården blir allt mer överbelastad 

och allt större delar av landet saknar fungerande el- och VA-försörjning. Betalningssystemet fungerar 

endast i begränsad omfattning. Det finns i detta skede en stor vilja hos befolkningen att ”göra något”.   

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Civilbefolkningen drabbas framförallt allt av indirekta effekter av fientliga angrepp, i första hand 

genom att flera grundläggande funktioner såsom elförsörjning och telekommunikationer delvis slås 

ut och lokalt slås ut helt.  

De inledande angrepp som utförs innan beredskapen höjs innebär att den fredstida krisberedskapens 

strukturer och resurser är hårt ansträngda när beslutet om höjd beredskap fattas. Situationen ställer 

krav på förmåga att hantera såväl direkta som indirekta effekter av förstörd infrastruktur.  Eftersom 

angreppen sker mot ett brett spektrum av mål, utspridda över landet, är det svårt att förutsäga vilka 

områden som står på tur att drabbas av angrepp och därmed är särskilt farliga att vistas i. Även 

beslut om evakuering av vissa områden försvåras. Lokalt uppstår förluster och skadeutfall inom 

civilbefolkningen efterhand som fjärrstridsmedel sätts in mot olika infrastrukturanläggningar.  

Träffsäkerheten varierar mellan olika fjärrstridsmedel och därmed också skadeutfallet i området 

kring de egentliga målen. I några av de värst angripna områdena sker spontan evakuering till 

 
7 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 8–13. 



 

 

områden som anses säkrare.  Viktigt blir förmågan att flytta resurser dit behoven av stöd till 

civilbefolkningen blir som störst, såväl i de områden som drabbas och i de områden dit de som 

spontan evakuerar tar sig. Vid organiserad evakuering förutsätts detta ske till områden där 

mottagandet kan hanteras med ordinarie eller i förväg tillförda resurser. Information till allmänheten 

är av största vikt för att undvika panik i samband med de allvarliga händelser som drabbar samhället. 

De rikstäckande systemen för information och kommunikation antas bara delvis fungera, så 

möjligheterna att nå allmänheten med information via ordinarie kanaler är kraftigt begränsade. 

Behoven av att upprätta olika alternativa kanaler för att nå ut med information är stora.  

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
Elektroniska kommunikationer i form av bl.a. telefoni och internettrafik, energiförsörjning och 

transporter är de sektorer som sannolikt utgör primära mål eftersom avbrott snabbt får 

följdverkningar för övriga sektorer.  Nästan alla tjänster i samhället är idag beroende av datoriserade 

styrsystem. Industriella system, som i dag sammankopplas med andra datorsystem och med internet, 

gör t.ex. att en angripare kan sitta var som helst i världen och genomföra attacker. Angrepp som 

leder till störningar eller avbrott i energisektorn, medför snabbt ökande behov av 

reservkraftförsörjning.  

Angreppen sker inledningsvis i mindre skala och slår mot enskilda kommuners verksamhet (främst 

kommunalteknisk försörjning) vilket leder till ett hårt tryck på kommunerna, som snart tvingas 

prioritera resurser.   

I ett senare skede angrips viktiga knutpunkter på nationell nivå med stora störningar i elförsörjning 

och kommunikationer som följd. På respektive nivå finns ett stort behov av reservkraft för att 

upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Elsektorn är i sig beroende av reservkraft och en fungerande 

distribution av drivmedel. För elektroniska kommunikationer finns enligt Post- och telestyrelsen (PTS) 

reservkraft för kortare avbrott. Även här finns dock ett beroende av drivmedelsförsörjning, liksom 

hos enskilda verksamheter och användare som förfogar över egna reservelverk. Sammantaget gör 

detta att tillgång till reservkraft och fungerande distribution av drivmedel blir kritiska resurser för 

flera funktioner i detta typfall.  Drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer att utgöra en 

kritisk resurs relativt tidigt i detta typfall.  

Transportsektorn, som spelar en central roll för distribution av varor, handel etc. kan utgöra mål för 

direkta angrepp (på vägar, broar, hamnar, flygfält) eller drabbas indirekt vid angrepp mot 

drivmedelsförsörjningskedjan, IT och/eller elförsörjning.  

I och med ”just-in-time”- principen är lagringstider för de flesta varor (inklusive livsmedel) korta och 

lagren finns ofta i praktiken i transporterna, vilket ökar sårbarheten. Beslut om prioriteringar blir 

nödvändiga och utöver det ökade behovet av drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer 

försörjning av varor, förflyttningar etc. behöva prioriteras ytterligare gentemot det civila och militära 

försvarets behov.  Sekundärt riskerar samtliga el-, tele- och IT-beroende verksamheter att drabbas, 

med avbrott i information, ledning, betalningssystem, distributionssystem m.m. som följd.  

Störningar i betalningssystemet i form av brist på kontanter, uteblivna transfereringar och inga 

möjligheter att betala med kort etc. skapar oreda i samhället.  

Störningar i handels- och industrisektorn leder till brist på viktiga varor och reservdelar samt problem 

med lagring, hantering av gods och transporter.  

Även om lagerhållningen har minskat finns fortfarande en viss lagerhållning av jordbruksprodukter 

och livsmedel i alla delar av livsmedelssektorn. Givet ett relativt snabbt händelseförlopp torde 



 

 

livsmedelssektorn, trots problem med el-avbrott och störningar i distributionskedjan, kunna leverera 

vissa förnödenheter till befolkningen (försvaret inräknat).   

Hälso- och sjukvårdssektorn kan bli överbelastad lokalt vid angrepp och få hantera skador som kräver 

specialistvård och särskild utrustning (t.ex. vid brännskador och strålskador). Trots att 

avbrott/störningar i el och IT försvårar verksamheten antas sektorn fungera, genom prioriteringar 

och omfördelningar av patienter, läkemedel och utrustning. Enligt Socialstyrelsen finns reservkraft 

som kortvarigt täcker sjukhusen, men förutsättningen för drift vid längre avbrott är, som beskrivits 

ovan, att drivmedelsleveranserna fungerar.  

Sektorn skydd och säkerhet är el- och IT-beroende. Försvar, polis, räddningstjänst, kustbevakning etc. 

är i huvudsak rikstäckande och bör fungera med hjälp av prioriteringar samt omflyttningar av 

personal och utrustning.   

Sektorn offentlig förvaltning/ledning/stöd antas trots beroende av el, tele och IT kunna fungera 

tillräckligt väl. Större ledningsplatser etc. kan i ett senare skede utgöra primära mål, men antas ha 

fysiskt skydd och reservkraft. Beroende på målval kan störningar i främst nationell ledning uppstå.  

Direkta attacker tillsammans med generella IT- och teletrafikstörningar innebär en risk för att viktiga 

beslut feltolkas eller fastnar i beslutskedjan.    

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
Situationen ger att samhällets förmåga att stödja det militära försvaret är försvagad på grund av 

angrepp mot infrastruktur och vitala funktioner. En trolig utveckling inledningsvis är att de civila 

delarna av samhället kommer att efterfråga stöd från Försvarsmakten för att kunna hantera 

konsekvenserna av angreppen.  

En viktig fråga är i vilken utsträckning det militära försvaret kan stödja de civila delarna av samhället, 

målkonflikt för att uppnå sådant stöd kan förekomma – särskilt i ett skede där de själva har höjt sin 

fredstida beredskap och när förberedelser kan antas pågå inför ett eventuellt regeringsbeslut om 

höjd beredskap. Det senare innebär bl.a. större tonvikt på gränsövervakning, skyddsobjekt, skydd av 

transporter, egenskydd, samt spaning mot tänkbara angripares förberedelser för angrepp.  I ett 

senare skede med öppna angrepp, kommer försvarets behov av stöd att öka på flera områden (t.ex. 

bevakning, reparationer, drivmedelstillförsel) samtidigt som de civila delarna av samhällets resurser 

och förmåga i varierande grad är hårt pressade och i vissa fall uttömda.  

Elförsörjning, telekommunikationer, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning, sjukvård och 

transporter/logistik är områden där Försvarsmakten bedöms ha särskilda behov av stöd från det 

omgivande samhället. Detta ställer krav på gemensam planering med Försvarsmakten. Exempel där 

samverkan mellan det civila och militära försvaret är extra viktigt är inom områden gällande kunskap 

om prioriteringar, skyddsobjekt samt sekretessfrågor.  

Exempel på variationer – se gul markerat längst ner i stycket 
Öppna angrepp från start: Angriparen kan t.ex. gå direkt till öppet angrepp (se avsnittet om militärt 

angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning) utan föregående dolda attacker, för att söka 

full effekt direkt (inom gränsen för de resurser som kan avvaras). Dock kan en eskaleringslogik 

tillämpas även här. Detta beror bl.a. på angriparens avsikt att agera i det korta eller längre 

tidsperspektivet. En variant på dolt uppträdande under ett upptrappningsskede syftar till att höja den 

lamslående effekten av en öppen attack. Cyberangrepp kan t.ex. genomföras som smygande 

operationer, där det inte går att avgöra vem som är måltavla, angreppets syfte eller hur angreppen 

genomförs. Angreppen kan även döljas så att de som drabbas är ovetande om själva angreppet. 



 

 

Utdragen period med dolda angrepp mot samhällsviktiga funktioner: Dolda inledande angreppen 

sprids ut över en lång period. Det finns möjligheter att anpassa krisberedskapen och utnyttjandet av 

befintliga resurser till den situation som råder. Skyddet av ännu icke angripna system och 

installationer kan anpassas och förstärkas. Försvarsmakten får längre tid på sig att förbereda ett 

eventuellt kommande beslut om höjd beredskap.   

Tyngdpunkt i angreppen: I en upptrappning kan angriparen välja att slå ut stora delar av 

elförsörjningen och landets elektroniska kommunikationer. Förutom konventionella vapeninsatser 

använder angriparen en palett av cybervapen och andra medel som riktas mot IT-system, elektronik 

och kommunikation såsom elektromagnetisk puls. Samhällsviktig verksamhet, skyddsobjekt, 

geografiska förutsättningar, befolkningstäthet etc. kan skilja åt och kräva olika åtgärder. Situationen 

kan även variera genom att om angreppen främst drabbar nationell, regional och/eller lokal nivå.  

Angrepp med CBRN-vapen och/eller mot CBRN-anläggningar: Angriparen utnyttjar även kemiska, 

biologiska eller radiologiska stridsmedel, som bl.a. orsakar till synes oförklarliga sjukdomsutbrott. 

Många sådana kan t.ex. tillsättas till mat eller dricksvatten vilket kan ske under hela kedjan av 

hanteringen. Även om spridning och effekter i form av smitta och andra skador kan vara svåra att 

förutsäga för angriparen, skapar sådana händelser stor oro i samhället (jämför mjältbrandsbreven 

2001). Direkta attacker mot exempelvis en transport av farligt gods skulle kunna resultera i svåra 

konsekvenser om platsen är väl vald. Kärntekniska anläggningar kan också utgöra primära mål, men 

detta är inte troligt i typfallet eftersom konsekvenserna kan bli långvariga och svåra att förutsäga.  

CBRN-attacker drar stora resurser för sanering (där resurserna är knappa), specialistsjukvård, 

hantering av smittämnen, smittskydd och inte minst information till allmänheten. Det civila försvaret 

och de förmågor som finns inom krisberedskapen kommer med största sannolikhet att vara 

otillräckliga vid sådana attacker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är förmågan att motstå 

allvarliga störningar bristfällig, vilket även gäller ”ett scenario med kärnvapeninsats i vårt närområde 

eller mot Sverige”.   

Om taktiska kärnvapen används för angrepp mot mål i Västra Götaland kommer hela länet att 

påverkas på olika sätt. FOI skriver i Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk 

faktors regionala betydelse att ett kärnvapen som används för bekämpning av militära förband även 

kan hota civilbefolkningen. Militära förband kan vara ledningscentraler, trupp i det fria eller i 

stridsvärn, pansarförband, ytstridsfartyg, marin- och flygbaser. Det är intentionen snarare än tekniska 

begränsningar som avgör vilket mål som kommer ifråga. Explosionen hos en kärnladdning ger 

upphov till en stötvåg som åstadkommer direkta övertrycksskador på både människa, materiel och 

byggnader. För verkan mot människa tillkommer också sekundära skador till följd av kringflygande 

föremål, till exempel splitter från krossade fönster. Dessutom kan skador på människor uppstå 

genom att man kastas mot väggar eller liknande i omgivningen. Om explosionen sker vid eller under 

markytan blir markstötvågen av betydelse, och detsamma gäller avseende vattenstötvåg. De höga 

temperaturer som uppnås i en kärnladdning avger värmestrålning. Denna ger verkan främst genom 

brännskador på oskyddade människor, samt uppkomst av brand. Det radioaktiva nedfallet kan 

kontaminera avsevärda ytor. Slutligen bör elektromagnetisk puls (EMP) nämnas. Denna kan förstöra 

ledningsnät och elektronisk utrustning, och blir särskilt betydelsefull för mål som är så hårdgjorda att 

övriga verkansformer har begränsad effekt.8 

 
8 FOI-R--4430—SE, maj 2017, Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk faktors 
regionala betydelse, sid 15-17. Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI, hämtad 2021-
08-09 
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Angrepp med fjärrstridsmedel mot främst militära mål9  

Angriparens syfte är att varna och straffa Sverige för ett visst agerande i en pågående internationell 

kris, vilken utgör den primära konflikten. Angreppen syftar också till att begränsa Sveriges militära 

förmåga att agera i den aktuella krisen. Ett annat syfte är att avväpna Sverige, det vill säga skapa ett 

läge där Sverige – oavsett politisk vilja – inte militärt kan påverka den fortsatta krisens utveckling.  

Situation och händelseförlopp 

När angreppen inleds har Sverige inte fattat beslut om eller genomfört militära eller civila 

beredskapshöjningar. Det gör man dock efter att de första angreppen skett.  Angriparen vill skapa 

goda förutsättningar för handlingsfrihet och vidare agerande från sin sida, politiskt och militärt. Detta 

inkluderar både agerande mot tredje part och mot Sverige, om Sverige efter ett inledande angrepp 

inte fogar sig. Angriparen strävar inledningsvis till att undvika att orsaka civila förluster, för att inte 

uppfattas som hänsynslös.   

De medel som angriparen använder initialt är olika former av fjärrstridsmedel, inklusive 

kryssningsrobotar och ballistiska robotar, cyberattacker och specialförband för att utföra sabotage. 

Obemannade system utnyttjas för såväl vapeninsatser som spaning och underrättelseinhämtning. 

Attackflyg med styrda vapen används för uppföljningsangrepp. I en första fas om 1–2 dagar utgörs 

målen för angreppet i första hand av Sveriges svenska flyg- och marinstridskrafter, främst i bas, samt 

de lednings- och understödsfunktioner dessa behöver för att nå effekt och ha uthållighet. Därtill 

bekämpas infrastruktur av kritisk militär betydelse (elkraft, telekommunikationer, kritiska 

broar/vägar). Därvid föredras mål med låg påverkan på omgivningen i form av döda och skadade.  

Efter ett par dagar, där den svenska regeringen inte har vikit ner sig och svenska flyg- och 

marinstridskrafter har bekämpats, riktas angrepp även mot svenska markförband samt mot 

eventuella marina enheter till sjöss. I detta ingår att begränsa eller hindra Försvarsmaktens 

möjligheter att mobilisera, förflytta förband, skydda sig mot angrepp, uppfatta läget och att 

genomföra väpnad strid.  

Därtill anfaller angriparen i denna fas civil och militär infrastruktur av särskild betydelse för 

mottagande av hjälp från tredje part, med syftet att få stöd till Sverige att framstå som farlig och 

osäker. Angreppen pågår 3–5 dagar. Angriparen har möjlighet att eskalera konflikten i olika 

hänseenden, inkl. landstigning m.m. på svenskt territorium. 

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Förvarningen förmodas vara kort. Samtidigt riktas de inledande angreppen mot mål där de direkta 

förlusterna bland civilbefolkningen är små vilket ger viss tid för åtgärder innan större grupper 

drabbas.  Civilbefolkningen kommer efterhand drabbas av indirekta effekter genom att viktig 

infrastruktur slås ut vilket åtminstone lokalt och regionalt kraftigt påverkar levnadsbetingelserna.  

Det finns behov av att kunna flytta resurser dit behoven är som störst och vikten av att nå 

allmänheten med information. Det militära försvarets behov av stöd och resurser är mycket stora, 

exempelvis i fråga om sjukvårdsresurser då många av de mål som angrips är militära. Situationen 

kommer att ställa stora krav på förmågan att prioritera resurser mellan landets olika delar och olika 

funktioner i samhället.   

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
De samhällssektorer som är utsatta för direkta angrepp är, förutom skydd och säkerhet, 

energiförsörjning (främst elkraft), elektroniska kommunikationer och transporter 

 
9 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 13-16. 



 

 

(transportinfrastruktur). Övriga sektorer, såsom livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård, finansiella 

tjänster osv., påverkas dock indirekt, dels av bortfallet av elström och telekommunikationer samt 

transportsvårigheter, dels av de utträngningseffekter och andra påfrestningar som ett överraskande 

krigsutbrott medför.   

Energiförsörjning (elkraft) framstår som den enskilt mest betydelsefulla sektorn. Utslagning av 

produktion och distribution av elektrisk kraft kan väntas få mycket stora effekter dels direkt, dels i 

andra och tredje led på nästan alla de andra sektorerna och på det militära försvaret. Vårt samhälle 

är starkt elberoende och det är inte alla samhällsfunktioner som har tillgång till fungerande 

reservkraft. Till saken hör att även partiell utslagning av systemen för produktion och distribution av 

elkraft kan leda till överbelastning, varvid systemen kan upphöra att fungera, helt eller delvis.   

Vad gäller elektroniska kommunikationer kan man förvänta bortfall/degradering av kapaciteten på 

grund av direkt bekämpning, cyberattacker och andrahandseffekter av bortfall av elektrisk kraft. 

Samtidigt kan belastningen på de civila elektroniska kommunikationssystemen öka, dels genom 

ökade kommunikationsbehov för de militära och civila försvaren, dels till följd av ökad 

kommunikation kopplad till allmänhetens oro på grund av kriget. Det sammantagna resultatet kan bli 

överbelastning, varvid behov uppstår att kunna prioritera och leda trafik.   

Transporter är den tredje civila sektorn som i detta typfall utsätts för direkt bekämpning, främst mot 

broar/vägar och flygplatser/hamnar av kritisk betydelse för det militära försvaret. Utan el återstår 

främst väg- och flygtrafik, och denna blir svår att leda utan el och telesamband. Sjötransport är en 

möjlighet, dock främst för längre transporter, men denna är dels sårbar, dels beroende av lämpligt 

tonnage, samt vägtransport till/från hamn. Utslagning av viktiga knutpunkter bör ge stockningar 

uppströms och brister nedströms avbrottet. Kringgång bör vara möjligt, men kostar tid och resurser. 

Totalt sett torde dock i detta typfall de indirekta effekterna av bortfall av elström och 

telekommunikationer påverka transportsektorns funktionalitet mer än resultatet av den direkta 

bekämpningen.  

 Övriga sektorer (finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård, information och 

kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, socialförsäkringar, samt ledning och 

förvaltning) torde i detta typfall främst drabbas av sekundära och tertiära effekter, dels på grund av 

bortfall av el, tele och transporter, dels på grund av den oro bland befattningshavare och allmänhet 

som ett krigsutbrott rimligen leder till.  

Inom sektorn skydd och säkerhet är Försvarsmakten ett primärt mål och det är inte heller otänkbart 

att t.ex. Kustbevakningen eller system för sjöövervakning m.m. kan vara potentiella mål. Övriga 

aktörer inom sektorn som t.ex. polis och räddningstjänst blir också sannolikt hårt belastade, dock 

utan att vara huvudsakliga mål för angriparen.   

Sektorn ledning kan föranleda ett eget omnämnande. Den centrala ledningen borde ha viss 

beredskap för denna typ av scenario, samt ha tillgång till reservkraft och skyddade lokaler m.m. 

Samtidigt kan den centrala ledningen tänkas bli utsatt för direkta angrepp, vilket skulle försvåra 

verksamheten påtagligt. Belastningen på den centrala ledningsnivån torde under alla förhållanden bli 

stor i händelse av ett överraskande krigsutbrott. Om därtill inte regional och lokal ledning, samt 

bevakningsansvariga myndigheter och berörda företag, har ett fungerande maskineri för detta slag 

av händelse torde belastningen på den centrala nivån bli än större. Om man lägger på bortfall av 

elförsörjning och telekommunikationer så är potentialen för kaos och paralys inte obetydlig, med 

uppenbara följdkonsekvenser för de militära och civila försvaren, särskilt under den första tiden efter 

ett angrepp. Av fundamental betydelse och särskild vikt är att regeringen snabbt kan besluta om 

mobilisering och högsta beredskap, samt eventuellt om att riket befinner sig i krig, samt 



 

 

kommunicera dessa beslut till berörda. Om så kan ske, och om civila och militära aktörer har en 

aktuell, relevant och välövad planering för ett sådant läge, borde dock problemen kunna mildras.  

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
I den här situationen inleds angreppet när det svenska militära försvaret i allt väsentligt står på 

fredsfot, och därpå ska påbörja mobilisering under pågående angrepp.  

Ett rimligt antagande bedöms vara att det militära försvarets beroende av civila aktörer avseende 

elkraft, telekommunikationer och transporter är högst betydande, särskilt i ett läge som ovan.  

Ledningskaos, civilt och militärt och på olika nivåer, torde också i hög grad ha negativa konsekvenser 

för det militära försvarets möjligheter att fungera på fredsfot och att skifta till krigsfot. Detta gäller 

särskilt om planering för ett sådant fall inte finns färdig och har övats.  

I den här situationen påverkas de civila sektorernas förmåga att stödja det militära försvaret allvarligt 

av direkta angrepp på sektorerna el, tele och transporter, medan övriga sektorer påverkas indirekt 

genom bortfall av el, tele och transporter, överbelastning och ledningskaos. Sådana förnödenheter 

och tjänster som kan finnas gripbara lokalt kan dock ställas till Försvarsmaktens förfogande, om 

förutsättningarna i övrigt finns, men detta torde vara av övergående betydelse om inte påfyllnad från 

centralt håll kan ske. Om bortfallet av elkraft och teleförbindelser kan hävas eller mildras, så borde 

dock de civila sektorerna totalt sett ha möjlighet att stödja det militära försvaret  

Exempel på variationer   
Utvidgat målval: Angreppen kan breddas mot att också civila mål som inte är av uppenbar militär 

betydelse blir primära. Angreppen på de civila sektorerna blir då både bredare och djupare. 

Typfallets tyngdpunkt på angrepp med kryssningsrobotar kombineras i högre grad med angrepp 

såsom sabotage mot infrastruktur m.m., attentat mot nyckelpersoner och attacker syftande till att 

sprida skräck i samhället eller anstränga sjukvården. Angriparen fäster här mindre avseende vid 

opinionen i världssamfundet än vad som beskrivs i händelseförloppet ovan.  

Längre förvaringstid: Sverige kan ha genomfört vissa militära och civila beredskapshöjningar innan 

angreppet sker. Sådana torde dock inte göra större skillnad om de inte påtagligt reducerar 

sårbarheten mot angrepp med fjärrstridsmedel, och/eller ökar förmågan i samhällets olika delar att 

återhämta sig efter ett angrepp. Sverige kan också ha tagit konkreta politiska och militära steg för att 

underlätta snabb hjälp utifrån. I en mer långtgående variation ingår tredje part redan från början 

som aktiv deltagare och är då angriparens egentliga huvudmotståndare. Denna tredje part har 

rimligen allierade som deltar i konflikten. Utdraget förlopp I ett läge där Sverige efter de inledande 

angreppen inte visar några tecken på att foga sig fortsätter motståndaren med motsvarande angrepp 

ytterligare ett antal dagar. Även om det inte pågår väpnad strid mellan stridskrafter på svenskt 

territorium (krig i traditionell mening) så motsvarar situationen krig i en samtida kontext.   

Militärt angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i 

Sverige10 

Den här situationen innebär mycket stora påfrestningar för såväl det militära som civila försvaret. Det 

militära försvaret genomför mobilisering och strid samtidigt, trots att man fått sina spetsigaste delar 

försvagade av de inledande attackerna, och de civilas möjligheter att stödja Försvarsmakten är 

allvarligt kringskurna.  

 
10 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 16-26. 



 

 

Angreppet kan riktas mot olika mål, civil och militära, över Sveriges yta. Luftlandsättning av 

fallskärmstrupp och andra markstridsenheter bedöms främst indirekt beröra västra Sverige och i 

mindre omfattning i ett sekundärt område.  

Situation och händelseförlopp 

Angriparens syfte är att kraftigt reducera Sveriges förmåga att agera i en aktuell internationell kris, 

genom att fysiskt förneka oss och tredje part militär handlingsfrihet i närområdet och samtidigt öka 

sin egen handlingsfrihet. Angriparen söker att uppnå sina mål så fort som möjligt, samt att kraftigt 

försvaga Sveriges möjligheter till ledning, beslutsfattande och agerande. Strävan är att genomföra 

angreppet så snabbt som möjligt, med utnyttjande av överraskningsmomentet, och nå effekt innan 

Sverige eller tredje part hunnit agera effektivt.  

Operationens strävan till överraskning och snabbhet betyder att angriparen tar större 

taktiska/operativa risker än vad som är doktrinärt ”normalt” och att landstigning/luftlandsättning 

påbörjas så snart Sveriges fjärrstridskrafter, ledningssystem och infrastruktur m.m. har reducerats i 

tillräcklig omfattning.  

En ökad politisk och militär spänning inklusive tecken på anfallsförberedelser före angreppet har 

noterats, varför Sverige har vidtagit smärre förberedelser inom militär, polisiär och övrig civil 

beredskap. Dock sker angreppet utan föregående tydlig strategisk/operativ varning, varför 

förberedelserna inom det militära försvaret och enstaka myndigheter endast är marginella.  

Angreppet inleds med en våg av fjärrstridsmedel mot Sverige (om ca 100-200 stycken), dock bedömt 

avsevärt färre antal mot Västsverige. Fjärrstridsmedel är kryssningsrobotar kombinerade med 

ballistiska robotar och sabotagegrupper. Cyberattacker sker mot viktiga funktioner.  

Mål är svenskt flyg och flotta i bas, reservbaser, förråd för kvalificerad ammunition, bränsle, 

reservdelar etc., markförband med hög tillgänglighet, det militära försvarets ledningsorgan och 

kommunikationsnoder, samt centralförråd. Ett mindre antal insatser görs mot civil infrastruktur av 

särskild betydelse (el, tele och väg/järnväg). Vissa insatser som stör den politiska och den militära 

ledningen genomförs med sabotagegrupper. Områden och infrastruktur av särskild betydelse för 

tillförsel av hjälp utifrån blockeras eller neutraliseras med sabotage eller fjärrstridsmedel.  

El- och telenät i Mellansverige och vissa regioner är utslagna för minst några dagar och förflyttningar 

på väg/järnväg försvåras allvarligt. Fortsatta angrepp försvårar berörda aktörers försök till 

reparationer och mättar Sveriges motståndskraft. Skadeutfallet militärt och civilt på svensk sida är i 

de flesta fall måttligt, utom på ett fåtal särskilt drabbade orter, samt på platser där fjärrstridsmedel 

av misstag har träffat bostadshus.  

Ett svenskt område av stor strategisk/operativ betydelse besätts av fallskärmstrupp och andra 

markstridsenheter. Luftlandsättning och landstigning sker även i mindre omfattning mot ett 

sekundärt område. Luftlandsättningarna och landstigningarna understöds av attackflyg.  

Efter de första attackerna beslutar regeringen om högsta beredskap och om mobilisering. Ansvariga 

aktörer försöker bedöma vad som har skadats och den påverkan skadorna får, samt vad som inom 

angripna system inte slagits ut och därmed har blivit mer skyddsvärt.  

De militära resurser som inte har slagits ut reorganiseras på bästa möjliga sätt för verkan och 

överlevnad, samtidigt som mobilisering ska genomföras. Detta är mycket krävande och försvåras av 

att ledningsfunktioner har varit mål. Svåra prioriteringar är nödvändiga.  



 

 

Angriparen framgrupperar attackhelikoptrar, kvalificerat luftvärn och kustrobotar till tagen terräng i 

syfte att öka sin egen och minska Sveriges och tredje parts handlingsfrihet.  

Ett ultimatum utfärdas av angriparen, med innebörden att Sverige inte kommer att tillfogas 

ytterligare skada och angriparen kommer att dra sig tillbaka, på villkor att Sverige avbryter samarbete 

med tredje part och i stället samarbetar med angriparen.  

Total förfluten tid från angreppets inledning till när ultimatumet löper ut är tre dygn.  

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Den stora omfattningen av angreppet i kombination med överraskningen skapar stora utmaningar i 

att värna civilbefolkningen på de platser som är under angrepp. Behov uppstår av att evakuera 

befolkning från ett stort antal platser samtidigt. Omfattande spontanevakuering från områden som 

direkt berörts av angreppen innebär samtidigt behov av att kunna hantera snabbt uppkomna icke 

planerade strömmar och ansamlingar av människor som lämnat sina ordinarie bosättningsorter. 

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
Hela samhället påverkas av händelserna som typfallet omfattar.  

Den påverkan som de tidigare beskrivna typfallen medför är också aktuell för detta typfall, med 

skillnaden att den geografiska isoleringen blir mer framträdande, då det finns främmande trupp i 

territoriet. Situationen ter sig mycket krävande för såväl för ledning på central, regional och lokal 

nivå. Med de specifika angreppen mot ledning och infrastruktur, betydande skadeutfall på vissa 

platser samt landstigning/ luftlandsättning, torde problemen bli mycket stora. 

Påverkan på transportsektorn blir stor, delvis till följd av att elförsörjningen områdesvis slås ut, delvis 

som följd av direkta attacker vid viktiga angöringspunkter och andra noder såsom hamnområden, 

särskilt i närheten av strategiskt viktiga områden. Attacker mot t.ex. elförsörjningen i Mälardalen 

innebär att bl.a. tågtrafiken påverkas. Flera operatörer, transportföretag, åkerier etc. minskar 

omfattningen av sin verksamhet, delvis på grund av svårigheterna att komma fram men även med 

anledning av riskläget. En följd av att attacken är fragmenterad är att delar av transporter inom delar 

av samhället på sina ställen fungerar lokalt och regionalt.  

Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att 

angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte 

bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som 

har påverkats negativt av angreppen. 

Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att 

angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte 

bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som 

har påverkats negativt av angreppen.  

Energi- och vattenförsörjning påverkas direkt i de kommuner som påverkas av angrepp. Det faktum 

att elektriciteten bitvis är utslagen får stora konsekvenser även för annan kommunalteknisk 

försörjning.  

Hälso- och sjukvårdssektorn belastas lokalt och momentant på de platser där angreppen är mest 

omfattande. Skadorna är i stor utsträckning splitter- och brännskador. Möjligheter till omsorg 

påverkas av förhöjda risker i vissa områden samt möjlighet till kommunikation.  

Sabotagen riktade mot rikets ledning får direkta konsekvenser för beslutsfattandet men även 

offentlig förvaltning, ledning och stöd i stort. Nedsatta möjligheter till kommunikation, på grund av 



 

 

utslagen teletrafik, påverkar på kort sikt kontakter mellan myndigheter och kommuner samt viktigare 

aktörer som har behov av t.ex. stöd genom fattade beslut.  

Räddningstjänsten blir belastad i angripna områden. Därmed blir dess möjligheter till stöd till det 

militära försvaret begränsade.  

I sektorn skydd och säkerhet påverkas ett flertal myndigheter, inte minst polisen (och förstås 

Försvarsmakten). 

Uteblivna samhällsfunktioner, t.ex. inom hälso- och sjukvård samt omsorg samt skydd och säkerhet 

skapar osäkerheter och riskerar att öka på skräck samt minska moralen hos allmänheten. Detta 

accentuerar effekter som hör hemma under psykologiskt försvar.  

Den militära aktiviteten i svenskt luftrum påverkar icke-militär luftfart – tillförsel av varor till Sverige 

och Sveriges möjlighet till hjälp utifrån påverkas. Civila flygrörelser begränsas kraftigt och uteblir 

tidvis helt i vissa områden.  

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
I den här situationen med en angripare som med överraskningsmoment besätter del eller delar av 

svenskt territorium, påverkas det civila försvarets förutsättningar att stödja det militära försvaret 

redan innan beslut om höjd beredskap. Hela samhället (och därmed i princip hela det civila försvaret) 

påverkas av angreppet. Geografisk isolering förekommer vilket i sig medför utmaningar. 

Grundläggande samhällsfunktioner som också det militära försvaret nyttjar påverkas, t.ex. uppstår 

begränsningar i elkraft och telekommunikationer (se angrepp med fjärrstridmedel m.m. riktat  

huvudsakligen mot civila mål  och angrepp med fjärrstridsmedel riktade främst mot militära mål 

ovan). 

Eftersom förvarningsfasen är kort finns risk att aktörerna inom det civila försvaret inte hinner 

uppbåda ett stöd till det militära försvaret i tid.  

Stöd och hjälp utifrån  
Sveriges möjligheter till hjälp utifrån påverkas i stor utsträckning av säkerhetsläget och 

omvärldsläget. Att sända hjälp till Sverige innebär, för den part som gör det, en risk för egna resurser 

och är ett ställningstagande i den internationella krisen. Politiska/ diplomatiska ställningstaganden 

från Sveriges sida och i vilken utsträckning statsmakterna har för avsikt att försvara oss ensamt eller 

söka hjälp från tredje part påverkar regeringens agerande. 

 

Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik11 

Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred 

och krig. I takt med förändringar av omvärlden och den säkerhetspolitiska situationen konstateras att 

länder och aktörer som vill påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan 

använda politiska, ekonomiska, psykologiska och militära medel för att nå sina avsikter, bland annat 

genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och maktdemonstrationer. 

Dessa medel kan kombineras på olika sätt och användas såväl öppet som dolt och kan utgöra en 

sammansatt påverkansoperation som en aktör kan iscensätta för att nå sina övergripande mål. 

Underrättelseverksamhet riktad mot svenska intressen och installationer samt cyberattacker är 

tänkbara verktyg.  Aktiviteter riktas mot hela samhället och olika medel utnyttjas för att uppnå 

 
11 2018-01-31, FOI Memo 6338, Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik, sid 2–9.  



 

 

politiska målsättningar eller för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett framtida militärt 

agerande.   

Gråzonen ställer stora krav på beslutsfattande och agerande, och påtalar särskilt dilemmat 

förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker utgör medvetna handlingar 

eller inte.  

Situation och händelseförlopp 

En gråzonssituation kan skapas av motståndaren att överraska och vilseleda för att undvika 

motåtgärder och beredskapshöjning. Syftet med de antagonistiska aktiviteterna i gråzonen kan 

variera, exempelvis att få Sverige att justera sin handels-, utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, att 

hindra Sverige från att ta emot eller komma andra till hjälp, att försvaga Sverige inför en militär 

konflikt, att belasta det europeiska samarbetet etc. Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna 

få olika karaktär, exempelvis dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom dem eller mer 

öppna för att mer tydligt hota och skrämmas.  

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Trots att de inledande händelsernas påverkan på samhällets funktionalitet är begränsad finns risk för 

att oro och rädsla breder ut sig, vilket exempelvis kan öka sjukfrånvaron. Informationskampanjer, 

desinformation, falska meddelanden och annan psykologisk påverkan kan i sin tur påverka 

allmänhetens förtroende för samhällets styrning och därmed försvarsviljan.  

Ökningen av olyckor påverkar direkt civilbefolkningen men ökar också arbetsbelastningen för polis, 

räddningstjänst och akutsjukvård, vilket indirekt minskar möjligheten att värna civilbefolkningen.  

Störningar i el- och värmesystem som inträffar under de kalla årstiderna kan ha direkt påverkan på 

civilbefolkningens hälsa.  

Behov av evakuering av särskilt utsatta kan behövas.  Elavbrott i kombination med störningar i 

leveransen av reservkraftsbränsle påverkar exempelvis sjukvård och avloppsrening, vilket också kan 

drabba civilbefolkningens hälsa. Avsaknad av varmvatten kan medföra sämre hygien och därmed 

ökad risk för smittspridning och eventuella sjukdomsutbrott.  

Störningar i betalningssystemen påverkar människors möjligheter att anskaffa förnödenheter och 

därmed deras fysiska hälsa. Om det inte är möjligt att anskaffa förnödenheter på normal väg kan 

snatterier, småstölder och inbrott komma att öka. Detta kan till viss del direkt drabba 

civilbefolkningen men också arbetsbördan för ordningsmakten, vilket i sin tur indirekt kan påverka 

möjligheterna att värna civilbefolkningens säkerhet.  

Störningar som drabbar data- och telekommunikationer skapar följdeffekter som direkt kan påverka 

människors hälsa, exempelvis att läkemedel inte går att hämta ut. Om det inte går att nå ut med 

VMA kan det innebära allvarliga fysiska risker för civilbefolkningen. Där spelar bl.a. mediesektorns 

funktionalitet en viktig roll. Mediers förmåga att nå ut med saklig och opartisk information är 

överhuvudtaget en viktig beståndsdel i det psykologiska försvaret. Begränsad möjlighet till pålitlig 

nyhetsförmedling kan skapa oro och otrygghet, öka ryktesspridning samt öka möjligheten att 

medvetet sprida falsk information. En annan viktig del i ett psykologiskt försvar är att identifiera, 

analysera och möta informationskampanjer, vilket försvåras av störningar i 

informationsinfrastrukturen. Å andra sidan försämras då även möjligheten att iscensätta 

informationskampanjer och sprida falsk information.  



 

 

Eskalering med stora störningar på nationell infrastruktur, akut livsmedelsbrist och förekomst av 

våldsutbrott finns uppenbara risker för civilbefolkningens fysiska välmående.  

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
Även om samhällets funktionalitet tekniskt sett endast marginellt påverkas i förloppets inledning så 

kan den påverkas om människor pga. oro och rädsla sjukskriver sig eller uteblir från jobbet. Även 

mindre störningar i lokal och regional elförsörjning, liksom i data- och telekomsystemen, bidrar till 

förstärkta störningar i andra system, exempelvis livsmedelsförsörjningen, betalningssystemen, 

vatten- och avloppssystemen, fjärrvärmen och transportlogistiksystemen, som i sin tur får ytterligare 

spridningseffekter. Ett exempel är elavbrott som medför att tankstationer inte fungerar, vilket efter 

kort tid försvårar transporter av exempelvis livsmedel, postförsändelser, reservdelar, 

sjukvårdsmateriel och personal. Även samhällsfunktioner med reservkraft kan påverkas av mindre 

men återkommande elavbrott om nytt bränsle inte hinner fyllas på i tid innan nästa elavbrott 

uppstår. Det kan exempelvis gälla avloppsreningsverk, trafikledningscentraler, sjukhus, 

jordbruksanläggningar och lager i livsmedelskedjan.  

Större störningar som drabbar nationell elförsörjning samt data- och telekommunikation kan skapa 

omfattande följdeffekter i en rad sektorer. Det kan exempelvis gälla det elektroniska 

recepthanteringssystemet för utskrivna läkemedel, bankers internetservicefunktioner, 

livsmedelskedjornas beställningssystem och lagersaldon, den spårbundna kollektivtrafikens 

signalsystem samt informations- och nyhetsförmedlingen.  

Begränsningar av importflödena till Sverige får svåröverskådliga följdeffekter eftersom detta inte 

bara omfattar färdiga produkter utan även insatsvaror till exempelvis livsmedels- och 

tillverkningsindustrin samt inte minst reservdelar och underhålls- och reparationsmateriel.  

Att hantera stora infrastrukturella störningar samt att återställa funktionalitet är en utmaning 

oavsett händelseförlopp. Sådana insatser måste kunna ledas och försörjas med materiella resurser 

samt kompetens och arbetskraft. Till skillnad från vid en ”naturlig” kris kan en antagonist på olika sätt 

försöka att ytterligare försvåra hanterings- och återställningsarbete, exempelvis genom att störa 

ledningsfunktioner.  

Vissa uppgifter som åläggs polis, räddningstjänst och akutsjukvård kan komma att nedprioriteras om 

dessa aktörer överbelastas av kraftig ökning av olyckor. I ett skede där särskilt utsatta människor är i 

behov av extra resurser från redan hårt belastad kommunal vård- och omsorgspersonal kan andra 

kommunala funktioner komma att nedprioriteras.  

Desinformation som måste dementeras tar myndigheternas resurser i anspråk och undergräver 

också myndigheternas trovärdighet i att kommunicera läget framöver, då en faktisk höjning av 

hotnivån kan bli aktuell. Att nå ut med korrekt och saklig information kan i sin tur mildra indirekta 

effekter av störningar, exempelvis hamstring av livsmedel och drivmedel.  

Påverkan och påtryckningar mot beslutsfattare inom privat samhällsviktig verksamhet kan 

exempelvis beröra godstransporter, apotek och läkemedelstillverkning, banker, energi, mobiltelefoni 

och internet, dagligvaruhandel samt privat hälso- och sjukvård.  

Oavsett anledning till eventuella sjukdomsutbrott drabbas indirekt samhällets funktionalitet av 

sjukfrånvaro då samhällsfunktioner blir underbemannade. Bemanningen av samhällsviktiga 

funktioner försvåras också om människor som tillhör resursstarka grupper, med hänsyn till sin egen 

och sina familjers säkerhet, väljer att lämna sina boendeorter eller resa utomlands.  



 

 

Förutsättningar för att stödja Försvarsmakten  
Det bör noteras att om det inte råder höjd beredskap är det kanske så att det förväntas att 

Försvarsmakten ska stödja krisberedskapen och det civila samhället, snarare än att Försvarsmakten 

ska motta stöd. Dock Försvarsmaktens stöd till samhället måste hela tiden vägas mot utförandet av 

de egna uppgifterna och detta kan leda till behov av samordning mellan militära och civila resurser. 

Exempel på variationer 
Diplomatiska medel kan exempelvis vara fientlig retorik, restriktioner och persona non grata, 

avbrutna kontakter samt ultimatum och hot om våld. Förutom faktiska angrepp kan enbart hot om 

stridshandlingar vara ett sätt att påverka beslutsfattare och befolkning. Sådana hot skulle även kunna 

omfatta massförstörelsevapen.  

Ekonomiska medel kan vara marknadspåverkan, avtalsbrott, sanktioner, avbrutna 

handelsförbindelser, ökat inflytande över svensk infrastruktur och övertagande av svenska tillgångar 

utomlands.  

Politiska medel kan exempelvis vara subversiv verksamhet och politisk infiltration samt att påverka 

Sverige via påverkan på andra länder och organisationer (t.ex. EU).   Påverkansoperationer omfattar 

hela maktmedelsfältet och kan förstås som en samordnad användning och skräddarsydd blandning 

av exempelvis diplomatiska aktiviteter, informationsoperationer, militära operationer och 

ekonomiska aktiviteter bortom en stats öppna, accepterade och lagliga aktiviteter för att uppnå sina 

politiska mål. Det kan exempelvis handla om försök att påverka politiskt beslutsfattande och den 

allmänna opinionen exempelvis genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och 

desinformationskampanjer.   

Många av de tänkbara gråzonsaktiviteterna överlappar varandra. Exempelvis kan iscensättande av 

terrorhandlingar ses som både som ett politiskt och ekonomiskt maktmedel som också kan förväntas 

ha psykologiska effekter, vilket också militära maktdemonstrationer, informationsoperationer, 

internetaktivism och påtryckningar mot enskilda beslutsfattare kan förväntas ha.   

På informationsarenan återfinns därutöver exempelvis cyberangrepp mot samhällsfunktioner, 

informationsintrång och cyberspionage mot företag och myndigheter, kompromettering av 

beslutsunderlagsdata samt nätattacker riktade mot myndigheter, företag och massmedier.  Illegal 

underrättelseinhämtning, iscensättning av kriminalitet, personhot och sabotage kan ses som 

okonventionella metoder mer eller mindre associerade med militära maktmedel såsom 

specialoperationer, blockader samt angrepp/krigföring genom ombud.  

Ombud för angrepp kan i stort sett vara vem som helst i en gråzonssituation. Den externe statlige 

antagonisten kan i gråzonen även utnyttja interna antagonister, exempelvis radikaliserade aktivister, 

kriminella grupperingar, den internationellt organiserade brottsligheten samt terrorister.  

Ytterligare utmaningar för krisberedskapen och det civila försvaret och komplicerar den breda 

gråzonshotbilden är att det som normalt omfattar den ordinarie civila krisberedskapens hotbilder bör 

också ingå i totalförsvarets gråzonshotbilder, men inte med samma utgångspunkt. Den externa 

antagonisten kan skapa ”olyckor”, infrastrukturella störningar, smittspridning och underblåsa social 

oro. Antagonister kan inte skapa extrema väderhändelser, klimatförändringar eller naturkatastrofer 

men dessa händelser kan ändå exploateras, när de väl uppstår, av såväl interna som externa 

antagonister, exempelvis i form av samhällsbelastande kriminalitet eller desinformation för att 

minska allmänhetens förtroende för myndigheter och regering. 



 

 

Antagande utifrån hotbilden och strategiskt viktiga områden12  

En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för 

hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås 

av ett försämrat omvärldsläge (gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets 

samhällsviktiga funktioner. Syfte bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och 

vår trygghet.  

Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på 

energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad 

varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder. 

Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande 

informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade 

planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal 

samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i 

länet. 

Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför 

avståndsbekämpning (tex med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och 

anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning 

bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av 

ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och 

flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är 

av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.  

I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar 

situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med 

förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder. 

I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till 

huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske 

mot större delar av länet.  

I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från 

annan nation(er) komma att tillföras till eller grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. Ny 

hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport. 

 

Försvarsmaktens fredstida organisering i Västra Götaland13 
Västra Götaland har en hög koncentration av utgångsgrupperade militära förband, hemvärnsförband, 

flygvapnets baser och basområden för marinens verksamhet.  

I länet finns Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Göteborg vars uppgift bl.a. är sjukvård. 

 Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg vars uppgift bl.a. är att utveckla och utbilda 

underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddsstyrkor. K 3 bedriver också verksamhet 

inom överlevnads- och fallskärmstjänstområdet.  

 
12 Länsstyrelsen Västra Götaland och Räddningstjänsten i Östra Skaraborg  
13 https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56. 
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Markstridsskolan (MSS) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda officerare och ansvarar även för 

utveckling inom markstridsområdet.  

Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs vars uppgift bl.a. är att vara bas för stridsflyg och transportflyg, 

Vid F 7 utbildas också stridsflygpiloter till Flygvapnet.  

Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda personal till en brigadstab, två 

mekaniserade bataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. Regementet 

använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122.  

Trängregementet (TrängR) i Skövde vars uppgift bl.a. är att vara Försvarsmaktens resurs som har 

hand om logistik så som förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och 

sjukvårdstjänst. Här finns också Försvarsmaktens logistik- och motorskola.  

Västra Militärregionen (MRV) har sin stab i Skövde. MRV vars uppgift bl.a. är att utbilda och leda 

hemvärnsförband i länet samt har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna 

verksamheten som sker inom Västra Götaland. Hemvärnsförbanden bestå bl.a. av 

bevakningskompanier och insatskompanier. Bevakningskompanierna är stationära förband som 

verkar lokalt, och av insatskompani är taktiskt rörliga förband med mer krävande uppgifter. 

Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagn, terrängbil och specialutrustade minibussar. De kan 

därmed kraftsamla dit Försvarsmakten behöver dem som bäst. 

Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter, 

informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare 

finns CBRN-plutoner (hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser), 

trafikplutoner, pionjärplutoner (ingenjörförband) och granatkastarplutoner.  

Hemvärnsbataljoner i länet14:  

• Kinnebataljonen (38:e hemvärnsbataljonen) som har Mariestads kommun och Götene 

kommun som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. 

• Bohusbataljonen (40:e hemvärnsbataljonen) har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och 

Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. 

• Göteborgs södra bataljon (41:a hemvärnsbataljonen) omfattar centrala Göteborg samt 

Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett 

underrättelsekompani.  

• Göteborgs norra bataljon (42:a hemvärnsbataljon) som har ansvars- och upptagningsområde 

i norra delarna av Göteborg. 

• Göteborgs skärgårds bataljon (43:e hemvärnsbataljon) som är främst inriktad mot att verka i 

Göteborgs hamn med farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra 

platser längs kusten. 

• Älvsborgsbataljonen (44:e hemvärnsbataljonen) som har ett ansvars- och 

upptagningsområde som omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, 

Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. 

 

 
14 Organisation - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se), hämtad 2021-01-04, kl. 15:51 
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Försvarsmaktens övningsfält I länet; Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Såtenäs, 

Karlsborg.15 

 

Folkrätten16 
I planläggningen och samordningen mellan militär verksamhet och civil verksamhet är det viktigt att 

beakta Folkrätten så att inte du utsätter civilbefolkningen, dvs medborgarna - dina nära och andras 

nära för hot och risker som inte behöver tas.   

Övergripande belyser Folkrätten fyra principer; distinktion, proportionalitet, försiktighet och 

förbudet mot att orsaka onödigt lidande och överflödig skada. Det handlar om att krigföringen ska 

inriktas på att:  

• försvaga motståndarens stridskrafter 

• att civila personer och civil egendom inte ska drabbas i  

större utsträckning än vad som är militärt motiverat 

• att lidandet för såväl de som deltar i stridigheterna och de  

som annars drabbas av kriget ska minskas 

Distinktion 

Innebär att de stridande parterna alltid måste skilja mellan militära mål å ena sidan och civila 

personer och civila objekt å den andra sidan, och att anfall endast får riktas mot militära mål. Med 

militärt mål avses personer och objekt som det innebär en avgjord militär fördel att attackera. Det 

kan röra sig om den andra sidans väpnade styrkor, stridsvagnar, krigsfartyg och stridsflygplan, men 

även militära baser, ammunitionslager och fabriker som tillverkar vapen.  

Det är viktigt att understryka att den humanitära rättens bestämmelser inte innebär något 

fullständigt skydd för civila. Civila personer och objekt förlorar sitt skydd och blir militära mål för det 

fall och under den tid som de ”direkt deltar” i konflikten. Därutöver riskerar personer med civil status 

drabbas av effekterna av ett militärt anfall genom att befinna sig i eller i närheten av ett militärt mål 

som får attackeras. 

Proportionalitet  

Proportionalitet kompletterar distinktionsprincipen, och innebär att den militära betydelsen av ett 

anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom utsätts för. 

Principen medför ett förbud mot anfall som leder till civila förluster (s.k. collateral damage) som är 

överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas. Den militära 

betydelsen av anfallen måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civila objekt 

utsätts för. 

Försiktighet 

Försiktighet ålägger de stridande att iaktta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på 

civila och civila objekt.  Bl.a. ska allt som är praktiskt möjligt göras för att kontrollera att anfall endast 

riktas mot militära mål. Enligt principen ska stridsmedel och stridsmetoder väljas så att risken för 

 
15 https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56. 
16 Regeringskansliet och Röda korset, Information om den humanitära rätten, En skrift i totalförsvarets 
Folkrättsråds skriftserie, sid 10-13. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation


 

 

civila förluster undviks eller minskas, och anfall ska inställas eller avbrytas om det blir uppenbart att 

anfallet riskerar medföra oproportionerligt stora civila förluster eller skador.   

Försiktighetsprincipen i planläggningen 
Det är inte bara den som genomför ett anfall som är bunden av försiktighetsprincipen. Även den som 

försvarar sig mot anfall har skyldigheter att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i syfte att 

skydda civilbefolkningen. Bl.a. ska den som försvarar sig undvika att gruppera sig inom eller i 

närheten av tätbefolkade områden, samt sträva efter att i möjligaste mån förflytta civila och civila 

objekt från områden där strider kommer att äga rum. 

Förbud mot överflödig skada eller onödigt lidande 

Förbudet mot överflödig skada eller onödigt lidande innebär är det förbjudet att orsaka motpartens 

soldater onödig skada och/eller överflödigt lidande.  

 

Demografi Västra Götaland 
Länet som helhet består av 49,8 % kvinnor och 50,2 % män. Det är i stort sett samma fördelning som 

i riket. I länet är flyttningsöverskottet större bland män än bland kvinnor. 39 av länets kommuner har 

ett flyttningsöverskott av både kvinnor och män. När det gäller inrikes flyttningar till och från länet 

flyttar fler kvinnor från länet än till medan det omvända gäller för män.  

Ålder 

Åldersfördelningen i länet är ungefär densamma som i riket men variationen mellan kommunerna är 

stor. Andelen äldre är högre bland kvinnor än män i alla kommuner.  Befolkningen blir allt äldre och 

andelen äldre förväntas att fortsätta öka.   

Utrikesfödda 

Alla länets kommuner har ett flyttningsöverskott från utlandet för både kvinnor och män. År 2018 

hade Västra Götaland 324 000 invånare som var födda utomlands, det motsvarar nästan 19 % av 

befolkningen. Topp fem födelseländer (för Västra Götaland och Kungsbacka): Syrien, Irak, Finland, 

Iran, Somalia. Vad gäller könsfördelning så anger siffror från 31 december 2018 att den är relativt 

jämn mellan kvinnor och män.  

Yrkesliv 

I Västra Götaland arbetar både kvinnor och män i stor utsträckning. Arbetslösheten är lägre för 

kvinnor än för män i länet. Födelseland, utbildningsnivå och kön spelar stor roll när det gäller 

möjligheten till arbete. Människor med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, könsöverskridande 

identitet eller könsuttryck har lägre representation på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor är, 

som exempel, underrepresenterade på arbetsmarknaden jämfört med kvinnor födda i Norden och i 

jämförelse med män med liknande bakgrund. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är 

deltidsarbetslösa.  

63% av alla som arbetar inom privat sektor är män. 

71% av alla som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor. 

Det vanligaste yrket för kvinnor i länet är undersköterska och det vanligaste yrket för män i länet är 

snickare, murare och anläggningsarbetare.  



 

 

Inkomst 

I Västra Götaland tjänar män mer än kvinnor i länets 49 kommuner. Det skiljer 3,6 miljoner kronor i 

lön för en genomsnittskvinna och en genomsnittsman i Sverige under ett arbetsliv. 

Barn och familj 

Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

39% av tillfällig föräldrapenning tas ut av män. 28% av utbetalda föräldrapenningdagar tas ut av män.  

69% av de deltidsarbetslösa är kvinnor. 61% av de timarvoderade är kvinnor. 

Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll uppgår år 2017 till 9,1 % vilket motsvarar 

andelen i riket.  

Hälsa och fritid 

Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, men har i många fall sämre hälsa. Dubbelt så många 

kvinnor som män är korttids- och långtidssjukskrivna i Västra Götaland. Sjukskrivningen är ofta 

arbetsrelaterad. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskrivningar både för kvinnor och 

män. Det är också fler kvinnor än män som avlider till följd av psykiskt relaterade sjukdomar.  

Kön, könsidentitet och könsroller har betydelse för suicid. Psykisk ohälsa är en riskfaktor för 

självmordsförsök och suicid. Suicid är mer än dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor, trots 

att den rapporterade psykiska ohälsan är lägre än för kvinnor. 

Föreningslivet är könssegregerat. Kvinnor och män, flickor och pojkar har inte lika möjligheter till ett 

aktivt föreningsliv.  

Män/pojkar är huvudsakligen verksamma inom idrott, motor- och hobbyorganisationer, frivilliga 

försvarsorganisationer, politiska partier, aktieföreningar och ordenssällskap.  

Kvinnor/flickor är huvudsakligen verksamma inom kulturföreningar, sociala omsorgsaktiviteter, 

humanitära organisationer, solidaritetsrörelser, religiösa organisationer, föräldraföreningar samt i 

handikapp- och patientföreningar. 

Kriminalitet och otrygghet 

Kvinnor oroar sig i högre grad än män i alla åldersgrupper för att utsättas för våld. En övervägande 

majoritet av de anmälda våldsbrotten begås av pojkar/män. Män är sammantaget mer utsatta för 

våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer. 

Ofta handlar det om män som våldför sig på andra män. Det finns tydliga samband mellan mäns 

alkoholkonsumtion och utövande av våldsbrott. 

Kvinnor utgör majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer, vilket innebär försämrad 

hälsa både på kort och på lång sikt. Det är mer än dubbelt så vanligt att kvinnor med 

funktionsnedsättning har blivit utsatta för våld i hemmet jämfört med kvinnor utan 

funktionsnedsättning.  

28 % av invånarna länet i spannet 16–84 år uppger avsaknad av tillit till andra. Andelen motsvarar 

rikets. 
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7.3.1 Beslut i stort  
Inför en förestående beredskapshöjning samt under höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för 

samordning och samverkan av och mellan länets räddningstjänster i syfte att uppnå störta möjliga 

totalförsvarseffekt och därvid minimera skador på människor, egendom och miljö inom länet.1 

Inledningsvis ska Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar aktiveras i syfte att samordna 

länets samlade räddningstjänstresurser utifrån rådande hot- och lägesbild. Staben ska särskilt 

fokusera på att säkerställa sambandsrutiner och infordrande av lägesorienteringar rörande pågående 

händelser och förmåga hos räddningstjänsterna. 

Därefter ska arbetet kraftsamlas till hotbildsanalys och planering för användning av personal inom en 

kommuns räddningstjänst eller övertagande av räddningstjänst och att utse räddningsledare vid 

pågående insatser. Hotbildsanalysen och planeringen för övertagande av räddningstjänst syftar till 

att inrikta och prioritera personal- och förmågeomflyttningar. Stöd till Försvarsmakten ska vara 

planerat över tid. 

Avslutningsvis ska länets samlade räddningstjänsters förmåga kunna kraftsamlas i alla geografiska 

riktningar för att lindra konsekvenserna av såväl antagonistiska händelser som andra olyckor. 

7.3.2 Räddningstjänst under höjdberedskap 

7.3.2.1 Ingångsvärden 
För det fall Sverige hamnar i krig är det totalförsvarets uppgift att tillsammans med andra vinna 

kriget alternativt enskilt undvika att förlora.2 Alla meddelanden om att motstånd ska upphöra är 

falska.3 Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmakten förmåga i dess uppdrag att försvara landet och 

de värden som Sverige står för.4  

Utöver de grundläggande uppgifterna ska svensk räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för: 

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel, 

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnd verksamhet ska kunna 

fullgöras 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under samma tid delta i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.5 

Länsstyrelsen är medveten om att förmågebegränsning hos kommunal räddningstjänst råder 

beträffande tilläggsuppgifterna under höjd beredskap. Kommunens organisation för räddningstjänst 

ska planera för att lösa tilläggsuppgifterna på bästa sätt genom att förse organisationen med adekvat 

                                                           
1 7 § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 6 § förordning (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 
2 Militärstrategisk doktrin 2016 
3 Om krisen eller kriget kommer – viktig information till Sveriges invånare, 2018, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
4 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för 
försvarsbeslutsperioden 2021–2025 
5 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
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kunskap, övningsverksamhet och samverka med andra lämpliga aktörer i ett planeringsskede för att 

hantera dessa uppgifter. 

Kommunernas organisation för räddningstjänst ska vidare medverka i Länsstyrelsens planering för 

värdlandsstöd avseende uppgifter relaterade till lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

7.3.2.2 Orientering och Länsstyrelsens mandat 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i LSO överta ansvaret för en eller flera 

räddningstjänster vid pågående händelser i fred. Under höjd beredskap kan Länsstyrelsen omfördela 

personal och resurser för uppgifter som inte rör den egna kommunen. Kommunal räddningstjänst 

ska hålla Länsstyrelsen underrättad om förmåga, inträffade större händelser och om förändrad 

förmåga avseende ledning av insatser och insatsers genomförande.6 

Länsstyrelsen samordnar statlig räddningstjänst och kan under vissa förutsättningar leda kommunal 

räddningstjänst samt samverkar med angränsande länsstyrelser vid behov av resurser från 

räddningstjänster i annat län.7 

Övriga mandat för Länsstyrelsen som kan beröra räddningstjänst under höjd beredskap framgår av 

Västra Götalands län ledningsplan med tillhörande bilagor. Särskilt noteras rollen som högsta 

regionala totalförsvarsmyndighet och det samlade ansvaret för att genom samverkan och 

samordning uppnå största möjliga försvarseffekt inkluderande stöd till Försvarsmakten. 

Inom Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar handläggs frågor kring Befolkningsskydd och 

räddningstjänst av funktionen L3 (pågående insats) och L5 (planering och beredning), beroende på 

om situationen avser genomförande av räddningstjänstinsats eller planläggning inför en 

räddningstjänstinsats.8 

7.3.2.3 Antagande och utgångsläge för planering 
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för 

hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås 

av ett försämrat omvärldsläge (s.k. gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets 

samhällsviktiga funktioner. Syftet bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och 

vår trygghet.  

Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på 

energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad 

varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder. 

Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande 

informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade 

planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal 

samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i 

länet. 

Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför 

avståndsbekämpning (t.ex. med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och 

anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning 

                                                           
6 8 kap. 4 § LSO. 
7 4 kap. 10 § LSO. 
8 Stabens organisation, bilaga till Plan för höjd beredskap för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Diarienr. 25972-
2021 
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bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av 

ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och 

flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är 

av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.  

I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar 

situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med 

förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder. 

I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till 

huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske 

mot större delar av länet.  

I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från 

annan (andra) nation(er) komma att tillföras till, grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. 

Ny hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport. 

Ytterligare beskrivning av hotbilden framgår av Huvuddokumentet i Plan för civilt försvar Västra 

Götalands län (öppet dokument). 

7.3.3 Uppgifter under höjd beredskap för Länsstyrelsen och länets räddningstjänster 
För att få en samlad bild rörande ledning av verksamheter i länet och hur beredskapen i länet kan 

höjas, se Bilaga 1 Ledning i Plan för civilt försvar för Västra Götaland.  

Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda åtgärder i fråga som planering och 

inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga 

resurser som är nödvändiga för att de under rådande förhållanden ska kunna fullgöra sia uppgifter 

inom totalförsvaret.9  

Vid högsta beredskap ska kommuner övergå till krigsorganisation. Övergång till krigsorganisation ska 

ske även vid beredskapslarm.10 

Länsstyrelsens stabsfunktion för befolkningsskydd och räddningstjänst (inom ramen för funktionen 

L3) bemannas fullt ut senast vid höjd beredskap. 

Funktionens verksamhet ska kunna bedrivas med lägst TiB-tjänst och i övrigt enligt stabschefens 

beslut. 

7.3.3.1 Uppgifter över tid – föreskede 

 

7.3.3.1.1 Länsstyrelsens uppgifter (funktionen L3) 

Länsstyrelsen ska i ett planeringsskede (föreskede) och med över tid löpande uppdateringar vidta 

följande förberedelser: 

 Förbereda och uppdatera administrativa stödfunktioner inom L3 (såväl analoga som digitala).  

 Länsstyrelsen presumtiva räddningsledare ingår i L3. En av dessa utgör chef för sektionen. 

 I den omfattning som Civilförsvarschefen bestämmer öva och utbilda personal med 

krigsplacering i L3, inklusive där placerade representanter från kommunal räddningstjänst. 

 Krigsplacerad personal i L3 ska vara inplacerad i säkerhetsklass nivå 2. 

                                                           
9 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
10 12 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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 Förbereda föreskrifter som kan komma att avse kommunal räddningstjänst. 

 Utarbeta rutiner för räddningstjänsternas rapportering till Länsstyrelsen. 

 Löpande uppdatera lägesbilden avseende kommunal och statlig räddningstjänst avseende 

ledningsförmåga, insatsförmåga, samverkansförmåga och övriga förhållanden av betydelse. 

 Ha god förmåga att analysera omvärldsläget och kontinuerligt vara orienterad om större 

pågående händelser i länet, vilka bedöms kunna påverka den samlade insatsförmågan. 

 Orientera kommunal och statlig räddningstjänst om sådana förhållanden som kan påverka 

den samlade insatsförmågan i länet/alternativt stor påverkan lokalt/delregionalt. 

 Med kort varsel kunna orientera länets räddningstjänster om regeringen beslutat om skärpt 

beredskap och tydliggöra innebörden av beslutet för räddningstjänsterna. 

 Tillfälliga kraftsamlingar ska vid behov inriktas av länsstyrelsen och hanteras normalt mellan 

länets räddningstjänster med utgångspunkt från nodsamverkan enligt RäddsamVG; 

”Riktlinjer för förstärkningsresurser inom Västra Götalands län”. 

 Samverka med Västra Götalands Regionen (VGR) avseende genomförande av sjuktransporter 

och den samverkan med kommunal räddningstjänst som anges i LSO. 

 Fortlöpande inhämta kunskap om räddningstjänsternas grunduppgifter och förmåga 

avseende de tilläggsuppgifter som regleras i 8 kap. LSO:  

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 

3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnda verksamhet ska 

kunna fullgöras11. 

 Förbereda underlag för begäran om hjälp med räddningstjänst av annan länsstyrelse. 

 

Uppgifter till räddningstjänsterna  

Länets räddningstjänster ska under skede före samt över tid vidta följande åtgärder: 

 Delge Länsstyrelsen räddningstjänsternas senast antagna handlingsprogram med tillhörande 

riktlinjer och instruktioner som har bäring på förhållanden under höjd beredskap. 

 Över tid orientera Länsstyrelsen om sådana förhållanden som väsentligt påverkar 

insatsförmågan. 

 Orientera Länsstyrelsen om förändringar i systemledning (samverkansnoder, 

ledningscentraler som väsentligt kan påverka insats- och ledningsförmåga med särskilt 

observation mot sådana ledningsrutiner och sambandsvägar som avses nyttjas vid 

övertagande av ansvaret för räddningstjänst vid pågående händelse samt vid beslut om 

proaktivt flyttande av personal och andra resurser enligt kap 8 lagen om skydd mot olyckor. 

 Underrätta Länsstyrelsen om räddningstjänst(er) leds från alternativ ledningsplats eller 

reservledningsplats. 

 Löpande orientera Länsstyrelsen om pågående händelser som bedöms kunna påverka länets 

samlade förmåga. 

 Räddningstjänster inom Västra Götalands län som fredsmässigt är anslutna till systemledning 

i annat län ska löpande hålla Länsstyrelsen informerad om larm-, sambands- och 

samverkansvägar. 

 Ha beredskap att avdela samverkansperson till Länsstyrelsens funktion L3 eller på annan 

plats som länsstyrelsen anger. 

                                                           
11 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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 Vid indikation om försämrat omvärldsläge under fredsförhållanden genomföra 

beredskapshöjande åtgärder som översyn av planverk, genomföra övningar med inriktning 

mot höjd beredskap, samt i övrigt vidta anpassning av den löpande verksamheten. 

Länsstyrelsen ska underrättas om sådana vidtagna åtgärder. 

 Utarbeta rutiner för överföring av säkerhetsskyddsklassad information till Länsstyrelsen. I 

första hand genom samverkan med utpekade kommuner eller med användande av 

ordonnans. Godkända sambandssystem utgörs av filkrypto PGBI (Signe), filkrypto MGS, 

kryptotelefon MGL. Räddningstjänster i samverkan i kommunalförbund, eller motsvarande, 

nyttjar i första hand den kommun i vilken ledningscentral för räddningstjänsten är belägen. 

 För lägesorienteringar och utifrån kommunens lokal geografiska samordningsansvar används 

i första hand kommunens informationsfunktion för att skicka eller överföra lägesbild till 

Länsstyrelsen. I andra hand rapporterar respektive räddningstjänst direkt till Länsstyrelsen, 

funktion L3. 

 Lägesorienteringar utformas och disponeras enligt Länsstyrelsens anvisningar. 

 Räddningstjänstorganisationerna ska ha ständig förmåga att analysera, bereda och omsätta 

Länsstyrelsens lägesorienteringar till den egna verksamheten. 

 Kunna upprätta samverkan med lämpliga aktörer för att hantera tilläggsuppgifter enligt 8 

kap. LSO12. 

 Samverka med sjukvårdshuvudman för att lösa ut planeringen för medverkan i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade primärt inom skadeplats, sekundärt till 

vårdinrättning. 

 Samverka med berörd kommun och andra lämpliga aktörer avseende upprättande av plan 

för inträngning i skyddsrum och röjning av raserade byggnader. 

 Samverka med berörd kommun och upprätta plan för medverkan i frågor som berör 

befolkningsskyddet. 

 Vara beredd att ta emot och samverka med utländsk civil räddningstjänst som kan förväntas 

anlända. 

 

7.3.3.2 Uppgifter under högsta beredskap 

 

7.3.3.2.1 Uppgifter till funktionen L3 

 Länsstyrelsen ska vara beredd att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst i följande 

fall; 

o i berörda delar till följd av pågående insatser och om behov bedöms föreligga,  

o om en räddningschef, eller den som är i dennes ställe, i den eller de kommuner som 

är berörda av händelsen hemställer om övertagande av räddningstjänst av 

Länsstyrelsen.  

Vid ett sådant övertagande tillämpas i tillämpliga delar ”Plan för övertagande av kommunal 

räddningstjänst”.13  

 Länsstyrelsen ska vara förberedd på att besluta om att personal inom en kommuns 

organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna 

kommunen14. 

                                                           
12 Se avsnitt 7.3.3.1.1 
13 se även 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
14 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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o Inriktning för understöd inom länet: 

 Räddningstjänster inom Göteborgsregionen ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och region Fyrbodal med Bohuslän. 

 Räddningstjänster i region Fyrbodal med Bohuslän ska vara beredda 

understödja räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg 

 Räddningstjänster inom region Älvsborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg. 

 Räddningstjänster i Skaraborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och Fyrbodal med Bohuslän.  

 Vid begäran om resurser från annat län sker resursmäkling i första hand genom att begäran 

ställs till Länsstyrelsen Västra Götaland som fattar beslut om inriktning och avvägning. För 

omsättande av beslut kan Länsstyrelsen endera förmedla beslut genom de 

samverkansmönster som länets räddningstjänster överenskommit om rörande 

resursmäkling. Överenskommelsen bygger på samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra 

Götalands län. Alternativ förmedlas beslut och inriktning direkt till 

räddningstjänstorganisationerna i länet. För hantering av länets egen beredskap för 

räddningstjänst sker bedömning av läget ske i samverkan med länets räddningstjänster, 

Länsstyrelsen och MRV avseende lägesbild och aktuell hotbild.  

 För samordning av länets räddningstjänster kan Länsstyrelsen nyttja överenskommen 

riktlinje för resursmäkling genom ledningscentraler fr systemledning. Alternativt kontaktas 

länets räddningstjänster enskilt.  

7.3.3.2.2 Uppgifter till länets räddningstjänster 

 Räddningstjänster med specialresurser enligt avtal med staten (MSB) ska vara beredda att 

verka inom hela länet med den resursen, och efter begäran lämna stöd till räddningstjänst i 

annat län. 

 Fortlöpande, enligt av Länsstyrelsen upprättade rapporteringsbestämmelser, hålla 

Länsstyrelsen underrättad om räddningstjänstläget inom respektive 

kommun/räddningstjänstorganisation med särskild inriktning mot förändringar i uthållighet 

och förmåga.  

 Fortlöpande till Länsstyrelsen rapportera behov utöver egen grundförmåga mot bakgrund av 

pågående verksamhet samt förändringar i lokal hotbild. 

 Räddningstjänsternas ledningscentraler ska vara beredda att ta emot samverkansperson från 

Länsstyrelsen.  

 Länets räddningstjänster ska vara beredda att stödja Länsstyrelsen innan Länsstyrelsen fattat 

beslut om eventuellt övertagande eller omflyttning av personal (resurser) samt vid begäran 

om stöd från annat län. 

 Räddningstjänster som fredsmässigt tillhör systemledning i annat län är15 under höjd 

beredskap underställd Länsstyrelsen i Västra Götalands län.16 

 Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen med kopia till kommunen. Rapporten 

ska innehålla information om; pågående insats, genomförda insatser, personalläget, 

materilläget och underhållsläget.17 

 

                                                           
15 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
16 Lag (2003:778)8 Kap. 4§, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
17 Se även bilaga 1 ”ledning och samordning” avsnitt 1.9 ”rapportering och orientering/information”. 
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7.3.3.3 Externa resurser av betydelse 

Länsstyrelsen och respektive kommunal räddningstjänst samverkar med statliga och privata aktörer i 

syfte att uppnå största möjliga försvarseffekt. Överenskommelser och avtal redovisas löpande i 

bilaga till denna huvudbilaga. 

Sådan samverkan syftar i första hand till att ta vara på kompetenser som den fredstida 

räddningstjänsten i allt väsentligt saknar såsom utrustning för tung räddning, indikering och sanering 

av CBRNE stridsmedel. 

 

7.3.4 Räddningstjänst på ockuperat område 
Personal som fullgör arbetsuppgifter inom funktionen befolkningstjänst och kommunal 

räddningstjänst räknas som civilförsvarspersonal enligt folkrätten och åtnjuter enligt folkrätten 

särskild ställning. 

Där till kommer att: 

 Fordon, materiel och personal ska vara utmärkt med särskilt kännetecken enligt MSB:s 

utfärdade anvisningar. 

 Räddningstjänstpersonal åtföljer inte de svenska stridskrafterna vid urdragning, övergång till 

strid på djupet eller uppgivande av försvarsverksamheten. 

 Personal inom funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst fortsätter efter förmåga sitt 

arbete att rädda liv, egendom och miljö även inom ockuperat område, utan att för den skull 

vara underställd en ockupants företrädare.  

 Personal inom den civila delen av totalförsvaret som utför vissa uppgifter till skydd för 

civilbefolkningen utgör civilförsvarspersonal och åtnjuter folkrättsligt skydd. 18 

Om samverkansvägarna mellan kommunala räddningsstyrkor och Länsstyrelsens ledningsplats bryts 

hanterar respektive räddningstjänst förekommande räddningsinsatser efter förmåga. Samverkan 

med närliggande räddningstjänstorganisationer ska eftersträvas. Länets räddningstjänster ska i detta 

avseende planera för sidoordnad samverkan för det fall att kommunikation med Länsstyrelsens 

ledningsplats är bruten. 

Närmare anvisningar lämnas av Länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare. 

 

7.3.5 Övriga uppgifter till räddningstjänsterna 

7.3.5.1 Skyddsrum 
För en övergripande bild om skyddsrum se Bilaga 7.1 Befolkningsskydd och Skyddsrum. 

Länets räddningstjänster ska minst vid ledningscentral och vid respektive reservledningsplats ha 

tillgång till förteckning över befintliga skyddsrum, dess placering jämte anvisningar över lämpliga 

inträngningsvägar för undsättning. 

                                                           
18 Se Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade | Röda Korset (rodakorset.se) samt Tilläggsprotokoll I 
till Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter 
(SÖ 1953:14—17).  

https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/vilka-och-vad-skyddas-av-krigets-lagar/civilforsvarspersonal-ar-som-huvudregel-skyddade/
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7.3.5.2 Alarmering 
Varje bemannad ledningscentral och reservledningsplats ska kunna utlösa signalen Viktigt 

meddelande till allmänheten (VMA). 

7.3.5.3 Utrymning och inkvartering 
För en övergripande bild om utrymning och inkvartering se Bilaga 7.2 Befolkningsskydd, Evakuering 

och inkvartering. 

Länsstyrelsen beslutar om utrymning och inkvartering.19 Länets räddningstjänster ska efter anmodan 

från berörd(a) kommuner vara beredd(a) bistå vid utrymning och inkvartering. 

7.3.5.4 Övrig räddningstjänstmedverkan inom befolkningsskyddet 
Enligt tidigare planering för civilt försvar ingick i befolkningsskyddet uppgifter som mörkläggning, 

förvaring och utdelning av skyddsmasker till befolkningen. För att hantera dessa uppgifter och även 

upprätta och betjäna informationsställen fanns en hemskyddsorganisation bemannad av civilpliktiga 

gruppchefer och från Frivilliga försvarsorganisationer (enligt ingånget avtal). Hemskyddsombud 

rekryterade och utbildade genom Svenska Civilförsvarsförbundets försorg. I Befolkningsskyddet i dag 

finns inte motsvarande uppgifter lagstiftade. Hanteringen av dessa frågor blir beroende av framtida 

inriktningar och beslut och hur eventuella föreskrifter utformas.  

 

                                                           
19 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
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Bilaga 14 Undanförsel och förstöring (öppen) 
 

14.1 Undanförsel  
För det fall Sverige är i krig, krigsfara eller det är krig i vår närhet får följande egendom flyttas om det 

finns risk att den annars förstörs, förloras eller faller i fiendens händer. Det gäller 

- Egendom som är av betydelse för totalförsvaret (inklusive manuella och elektroniska 

informationssystem). 

- Egendom av kulturell eller historisk betydelse.  

- Annan egendom som om den faller i fiendens händer då kan underlätta dennes 

krigsansträngningar.1  

Vidare kan beslut fattas att nämnd egendom inte får flyttas till viss del av landet.2  

 

14.2 Förstöring 
För det fall undanförsel inte bedöms som en tillräcklig åtgärd för att förhindra att egendom nämnd 

ovan faller i fiendens händer och underlättar dennes krigsansträngningar, får egendomen istället 

förstöras.3 Beslut om förstöring fattas av Försvarsmakten eller länsstyrelsen.4  

 

14.3 Planläggning 

 

14.3.1 Länsstyrelsen 
Det är bevakningsansvariga myndigheters ansvar att planera för undanförsel av egendom som 

huvudsakligen används inom respektive myndighets verksamhetsområde. Länsstyrelsen ska i sitt län 

planera för undanförsel av egendom som inte är planerad för på annat sätt.  

14.3.2 Uppgift 
För att länsstyrelsen ska kunna utföra sin planläggning måste övriga bevakningsansvariga 

myndigheter i länet informera länsstyrelsen om sin egen planering.5 Länsstyrelsen får vidare meddela 

föreläggande om medverkande i planläggning för undanförsel och förstöring av egendom.6 

Kommunerna ska medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel.7  

 

 

                                                           
 15 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
2 6 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
3 7 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
4 12 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring. 
5 2 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring. 
6 4 och 11 §§ förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring.  
7 8 § 4 p förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
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7.3.1 Beslut i stort  
Inför en förestående beredskapshöjning samt under höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för 

samordning och samverkan av och mellan länets räddningstjänster i syfte att uppnå störta möjliga 

totalförsvarseffekt och därvid minimera skador på människor, egendom och miljö inom länet.1 

Inledningsvis ska Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar aktiveras i syfte att samordna 

länets samlade räddningstjänstresurser utifrån rådande hot- och lägesbild. Staben ska särskilt 

fokusera på att säkerställa sambandsrutiner och infordrande av lägesorienteringar rörande pågående 

händelser och förmåga hos räddningstjänsterna. 

Därefter ska arbetet kraftsamlas till hotbildsanalys och planering för användning av personal inom en 

kommuns räddningstjänst eller övertagande av räddningstjänst och att utse räddningsledare vid 

pågående insatser. Hotbildsanalysen och planeringen för övertagande av räddningstjänst syftar till 

att inrikta och prioritera personal- och förmågeomflyttningar. Stöd till Försvarsmakten ska vara 

planerat över tid. 

Avslutningsvis ska länets samlade räddningstjänsters förmåga kunna kraftsamlas i alla geografiska 

riktningar för att lindra konsekvenserna av såväl antagonistiska händelser som andra olyckor. 

7.3.2 Räddningstjänst under höjdberedskap 

7.3.2.1 Ingångsvärden 
För det fall Sverige hamnar i krig är det totalförsvarets uppgift att tillsammans med andra vinna 

kriget alternativt enskilt undvika att förlora.2 Alla meddelanden om att motstånd ska upphöra är 

falska.3 Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmakten förmåga i dess uppdrag att försvara landet och 

de värden som Sverige står för.4  

Utöver de grundläggande uppgifterna ska svensk räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för: 

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel, 

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnd verksamhet ska kunna 

fullgöras 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under samma tid delta i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.5 

Länsstyrelsen är medveten om att förmågebegränsning hos kommunal räddningstjänst råder 

beträffande tilläggsuppgifterna under höjd beredskap. Kommunens organisation för räddningstjänst 

ska planera för att lösa tilläggsuppgifterna på bästa sätt genom att förse organisationen med adekvat 

                                                           
1 7 § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 6 § förordning (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 
2 Militärstrategisk doktrin 2016 
3 Om krisen eller kriget kommer – viktig information till Sveriges invånare, 2018, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
4 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för 
försvarsbeslutsperioden 2021–2025 
5 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
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kunskap, övningsverksamhet och samverka med andra lämpliga aktörer i ett planeringsskede för att 

hantera dessa uppgifter. 

Kommunernas organisation för räddningstjänst ska vidare medverka i Länsstyrelsens planering för 

värdlandsstöd avseende uppgifter relaterade till lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

7.3.2.2 Orientering och Länsstyrelsens mandat 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i LSO överta ansvaret för en eller flera 

räddningstjänster vid pågående händelser i fred. Under höjd beredskap kan Länsstyrelsen omfördela 

personal och resurser för uppgifter som inte rör den egna kommunen. Kommunal räddningstjänst 

ska hålla Länsstyrelsen underrättad om förmåga, inträffade större händelser och om förändrad 

förmåga avseende ledning av insatser och insatsers genomförande.6 

Länsstyrelsen samordnar statlig räddningstjänst och kan under vissa förutsättningar leda kommunal 

räddningstjänst samt samverkar med angränsande länsstyrelser vid behov av resurser från 

räddningstjänster i annat län.7 

Övriga mandat för Länsstyrelsen som kan beröra räddningstjänst under höjd beredskap framgår av 

Västra Götalands län ledningsplan med tillhörande bilagor. Särskilt noteras rollen som högsta 

regionala totalförsvarsmyndighet och det samlade ansvaret för att genom samverkan och 

samordning uppnå största möjliga försvarseffekt inkluderande stöd till Försvarsmakten. 

Inom Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar handläggs frågor kring Befolkningsskydd och 

räddningstjänst av funktionen L3 (pågående insats) och L5 (planering och beredning), beroende på 

om situationen avser genomförande av räddningstjänstinsats eller planläggning inför en 

räddningstjänstinsats.8 

7.3.2.3 Antagande och utgångsläge för planering 
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för 

hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås 

av ett försämrat omvärldsläge (s.k. gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets 

samhällsviktiga funktioner. Syftet bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och 

vår trygghet.  

Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på 

energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad 

varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder. 

Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande 

informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade 

planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal 

samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i 

länet. 

Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför 

avståndsbekämpning (t.ex. med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och 

anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning 

                                                           
6 8 kap. 4 § LSO. 
7 4 kap. 10 § LSO. 
8 Stabens organisation, bilaga till Plan för höjd beredskap för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Diarienr. 25972-
2021 



Bilaga 7.3 
 

4 
 

bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av 

ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och 

flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är 

av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.  

I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar 

situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med 

förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder. 

I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till 

huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske 

mot större delar av länet.  

I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från 

annan (andra) nation(er) komma att tillföras till, grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. 

Ny hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport. 

Ytterligare beskrivning av hotbilden framgår av Huvuddokumentet i Plan för civilt försvar Västra 

Götalands län (öppet dokument). 

7.3.3 Uppgifter under höjd beredskap för Länsstyrelsen och länets räddningstjänster 
För att få en samlad bild rörande ledning av verksamheter i länet och hur beredskapen i länet kan 

höjas, se Bilaga 1 Ledning i Plan för civilt försvar för Västra Götaland.  

Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda åtgärder i fråga som planering och 

inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga 

resurser som är nödvändiga för att de under rådande förhållanden ska kunna fullgöra sia uppgifter 

inom totalförsvaret.9  

Vid högsta beredskap ska kommuner övergå till krigsorganisation. Övergång till krigsorganisation ska 

ske även vid beredskapslarm.10 

Länsstyrelsens stabsfunktion för befolkningsskydd och räddningstjänst (inom ramen för funktionen 

L3) bemannas fullt ut senast vid höjd beredskap. 

Funktionens verksamhet ska kunna bedrivas med lägst TiB-tjänst och i övrigt enligt stabschefens 

beslut. 

7.3.3.1 Uppgifter över tid – föreskede 

 

7.3.3.1.1 Länsstyrelsens uppgifter (funktionen L3) 

Länsstyrelsen ska i ett planeringsskede (föreskede) och med över tid löpande uppdateringar vidta 

följande förberedelser: 

 Förbereda och uppdatera administrativa stödfunktioner inom L3 (såväl analoga som digitala).  

 Länsstyrelsen presumtiva räddningsledare ingår i L3. En av dessa utgör chef för sektionen. 

 I den omfattning som Civilförsvarschefen bestämmer öva och utbilda personal med 

krigsplacering i L3, inklusive där placerade representanter från kommunal räddningstjänst. 

 Krigsplacerad personal i L3 ska vara inplacerad i säkerhetsklass nivå 2. 

                                                           
9 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
10 12 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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 Förbereda föreskrifter som kan komma att avse kommunal räddningstjänst. 

 Utarbeta rutiner för räddningstjänsternas rapportering till Länsstyrelsen. 

 Löpande uppdatera lägesbilden avseende kommunal och statlig räddningstjänst avseende 

ledningsförmåga, insatsförmåga, samverkansförmåga och övriga förhållanden av betydelse. 

 Ha god förmåga att analysera omvärldsläget och kontinuerligt vara orienterad om större 

pågående händelser i länet, vilka bedöms kunna påverka den samlade insatsförmågan. 

 Orientera kommunal och statlig räddningstjänst om sådana förhållanden som kan påverka 

den samlade insatsförmågan i länet/alternativt stor påverkan lokalt/delregionalt. 

 Med kort varsel kunna orientera länets räddningstjänster om regeringen beslutat om skärpt 

beredskap och tydliggöra innebörden av beslutet för räddningstjänsterna. 

 Medverka i Länsstyrelsens planeringsarbete för värdlandsstöd för räddningsinsatser enligt 

LSO. 

 Tillfälliga kraftsamlingar ska vid behov inriktas av länsstyrelsen och hanteras normalt mellan 

länets räddningstjänster med utgångspunkt från nodsamverkan enligt RäddsamVG; 

”Riktlinjer för förstärkningsresurser inom Västra Götalands län”. 

 Samverka med Västra Götalands Regionen (VGR) avseende genomförande av sjuktransporter 

och den samverkan med kommunal räddningstjänst som anges i LSO. 

 Fortlöpande inhämta kunskap om räddningstjänsternas grunduppgifter och förmåga 

avseende de tilläggsuppgifter som regleras i 8 kap. LSO:  

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 

3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnda verksamhet ska 

kunna fullgöras11. 

 Förbereda underlag för begäran om hjälp med räddningstjänst av annan länsstyrelse. 

 

Uppgifter till räddningstjänsterna  

Länets räddningstjänster ska under skede före samt över tid vidta följande åtgärder: 

 Delge Länsstyrelsen räddningstjänsternas senast antagna handlingsprogram med tillhörande 

riktlinjer och instruktioner som har bäring på förhållanden under höjd beredskap. 

 Över tid orientera Länsstyrelsen om sådana förhållanden som väsentligt påverkar 

insatsförmågan. 

 Orientera Länsstyrelsen om förändringar i systemledning (samverkansnoder, 

ledningscentraler som väsentligt kan påverka insats- och ledningsförmåga med särskilt 

observation mot sådana ledningsrutiner och sambandsvägar som avses nyttjas vid 

övertagande av ansvaret för räddningstjänst vid pågående händelse samt vid beslut om 

proaktivt flyttande av personal och andra resurser enligt kap 8 lagen om skydd mot olyckor. 

 Underrätta Länsstyrelsen om räddningstjänst(er) leds från alternativ ledningsplats eller 

reservledningsplats. 

 Löpande orientera Länsstyrelsen om pågående händelser som bedöms kunna påverka länets 

samlade förmåga. 

 Räddningstjänster inom Västra Götalands län som fredsmässigt är anslutna till systemledning 

i annat län ska löpande hålla Länsstyrelsen informerad om larm-, sambands- och 

samverkansvägar. 

                                                           
11 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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 Ha beredskap att avdela samverkansperson till Länsstyrelsens funktion L3 eller på annan 

plats som länsstyrelsen anger. 

 Vid indikation om försämrat omvärldsläge under fredsförhållanden genomföra 

beredskapshöjande åtgärder som översyn av planverk, genomföra övningar med inriktning 

mot höjd beredskap, samt i övrigt vidta anpassning av den löpande verksamheten. 

Länsstyrelsen ska underrättas om sådana vidtagna åtgärder. 

 Utarbeta rutiner för överföring av säkerhetsskyddsklassad information till Länsstyrelsen. I 

första hand genom samverkan med utpekade kommuner eller med användande av 

ordonnans. Godkända sambandssystem utgörs av filkrypto PGBI (Signe), filkrypto MGS, 

kryptotelefon MGL. Räddningstjänster i samverkan i kommunalförbund, eller motsvarande, 

nyttjar i första hand den kommun i vilken ledningscentral för räddningstjänsten är belägen. 

 För lägesorienteringar och utifrån kommunens lokal geografiska samordningsansvar används 

i första hand kommunens informationsfunktion för att skicka eller överföra lägesbild till 

Länsstyrelsen. I andra hand rapporterar respektive räddningstjänst direkt till Länsstyrelsen, 

funktion L3. 

 Lägesorienteringar utformas och disponeras enligt Länsstyrelsens anvisningar. 

 Räddningstjänstorganisationerna ska ha ständig förmåga att analysera, bereda och omsätta 

Länsstyrelsens lägesorienteringar till den egna verksamheten. 

 Kunna upprätta samverkan med lämpliga aktörer för att hantera tilläggsuppgifter enligt 8 

kap. LSO12. 

 Samverka med sjukvårdshuvudman för att lösa ut planeringen för medverkan i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade primärt inom skadeplats, sekundärt till 

vårdinrättning. 

 Samverka med berörd kommun och andra lämpliga aktörer avseende upprättande av plan 

för inträngning i skyddsrum och röjning av raserade byggnader. 

 Samverka med berörd kommun och upprätta plan för medverkan i frågor som berör 

befolkningsskyddet. 

 Vara beredd att ta emot och samverka med utländsk civil räddningstjänst som kan förväntas 

anlända. 

 

7.3.3.2 Uppgifter under högsta beredskap 

 

7.3.3.2.1 Uppgifter till funktionen L3 

 Länsstyrelsen ska vara beredd att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst i följande 

fall; 

o i berörda delar till följd av pågående insatser och om behov bedöms föreligga,  

o om en räddningschef, eller den som är i dennes ställe, i den eller de kommuner som 

är berörda av händelsen hemställer om övertagande av räddningstjänst av 

Länsstyrelsen.  

Vid ett sådant övertagande tillämpas i tillämpliga delar ”Plan för övertagande av kommunal 

räddningstjänst”.13  

                                                           
12 Se avsnitt 7.3.3.1.1 
13 se även 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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 Länsstyrelsen ska vara förberedd på att besluta om att personal inom en kommuns 

organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna 

kommunen14. 

o Inriktning för understöd inom länet: 

 Räddningstjänster inom Göteborgsregionen ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och region Fyrbodal med Bohuslän. 

 Räddningstjänster i region Fyrbodal med Bohuslän ska vara beredda 

understödja räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg 

 Räddningstjänster inom region Älvsborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg. 

 Räddningstjänster i Skaraborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och Fyrbodal med Bohuslän.  

 Vid begäran om resurser från annat län sker resursmäkling i första hand genom att begäran 

ställs till Länsstyrelsen Västra Götaland som fattar beslut om inriktning och avvägning. För 

omsättande av beslut kan Länsstyrelsen endera förmedla beslut genom de 

samverkansmönster som länets räddningstjänster överenskommit om rörande 

resursmäkling. Överenskommelsen bygger på samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra 

Götalands län. Alternativ förmedlas beslut och inriktning direkt till 

räddningstjänstorganisationerna i länet. För hantering av länets egen beredskap för 

räddningstjänst sker bedömning av läget ske i samverkan med länets räddningstjänster, 

Länsstyrelsen och MRV avseende lägesbild och aktuell hotbild.  

 För samordning av länets räddningstjänster kan Länsstyrelsen nyttja överenskommen 

riktlinje för resursmäkling genom ledningscentraler fr systemledning. Alternativt kontaktas 

länets räddningstjänster enskilt.  

7.3.3.2.2 Uppgifter till länets räddningstjänster 

 Räddningstjänster med specialresurser enligt avtal med staten (MSB) ska vara beredda att 

verka inom hela länet med den resursen, och efter begäran lämna stöd till räddningstjänst i 

annat län. 

 Fortlöpande, enligt av Länsstyrelsen upprättade rapporteringsbestämmelser, hålla 

Länsstyrelsen underrättad om räddningstjänstläget inom respektive 

kommun/räddningstjänstorganisation med särskild inriktning mot förändringar i uthållighet 

och förmåga.  

 Fortlöpande till Länsstyrelsen rapportera behov utöver egen grundförmåga mot bakgrund av 

pågående verksamhet samt förändringar i lokal hotbild. 

 Räddningstjänsternas ledningscentraler ska vara beredda att ta emot samverkansperson från 

Länsstyrelsen.  

 Länets räddningstjänster ska vara beredda att stödja Länsstyrelsen innan Länsstyrelsen fattat 

beslut om eventuellt övertagande eller omflyttning av personal (resurser) samt vid begäran 

om stöd från annat län. 

 Räddningstjänster som fredsmässigt tillhör systemledning i annat län är15 under höjd 

beredskap underställd Länsstyrelsen i Västra Götalands län.16 

                                                           
14 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
15 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
16 Lag (2003:778)8 Kap. 4§, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 



Bilaga 7.3 
 

8 
 

 Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen med kopia till kommunen. Rapporten 

ska innehålla information om; pågående insats, genomförda insatser, personalläget, 

materilläget och underhållsläget.17 

 

7.3.3.3 Externa resurser av betydelse 

Länsstyrelsen och respektive kommunal räddningstjänst samverkar med statliga och privata aktörer i 

syfte att uppnå största möjliga försvarseffekt. Överenskommelser och avtal redovisas löpande i 

bilaga till denna huvudbilaga. 

Sådan samverkan syftar i första hand till att ta vara på kompetenser som den fredstida 

räddningstjänsten i allt väsentligt saknar såsom utrustning för tung räddning, indikering och sanering 

av CBRNE stridsmedel. 

 

7.3.4 Räddningstjänst på ockuperat område 
Personal som fullgör arbetsuppgifter inom funktionen befolkningstjänst och kommunal 

räddningstjänst räknas som civilförsvarspersonal enligt folkrätten och åtnjuter enligt folkrätten 

särskild ställning. 

Där till kommer att: 

 Fordon, materiel och personal ska vara utmärkt med särskilt kännetecken enligt MSB:s 

utfärdade anvisningar. 

 Räddningstjänstpersonal åtföljer inte de svenska stridskrafterna vid urdragning, övergång till 

strid på djupet eller uppgivande av försvarsverksamheten. 

 Personal inom funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst fortsätter efter förmåga sitt 

arbete att rädda liv, egendom och miljö även inom ockuperat område, utan att för den skull 

vara underställd en ockupants företrädare.  

 Personal inom den civila delen av totalförsvaret som utför vissa uppgifter till skydd för 

civilbefolkningen utgör civilförsvarspersonal och åtnjuter folkrättsligt skydd. 18 

Om samverkansvägarna mellan kommunala räddningsstyrkor och Länsstyrelsens ledningsplats bryts 

hanterar respektive räddningstjänst förekommande räddningsinsatser efter förmåga. Samverkan 

med närliggande räddningstjänstorganisationer ska eftersträvas. Länets räddningstjänster ska i detta 

avseende planera för sidoordnad samverkan för det fall att kommunikation med Länsstyrelsens 

ledningsplats är bruten. 

Närmare anvisningar lämnas av Länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare. 

 

7.3.5 Övriga uppgifter till räddningstjänsterna 

7.3.5.1 Skyddsrum 
För en övergripande bild om skyddsrum se Bilaga 7.1 Befolkningsskydd och Skyddsrum. 

                                                           
17 Se även bilaga 1 ”ledning och samordning” avsnitt 1.9 ”rapportering och orientering/information”. 
18 Se Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade | Röda Korset (rodakorset.se) samt Tilläggsprotokoll I 
till Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter 
(SÖ 1953:14—17).  

https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/vilka-och-vad-skyddas-av-krigets-lagar/civilforsvarspersonal-ar-som-huvudregel-skyddade/
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Länets räddningstjänster ska minst vid ledningscentral och vid respektive reservledningsplats ha 

tillgång till förteckning över befintliga skyddsrum, dess placering jämte anvisningar över lämpliga 

inträngningsvägar för undsättning. 

7.3.5.2 Alarmering 
Varje bemannad ledningscentral och reservledningsplats ska kunna utlösa signalen Viktigt 

meddelande till allmänheten (VMA). 

7.3.5.3 Utrymning och inkvartering 
För en övergripande bild om utrymning och inkvartering se Bilaga 7.2 Befolkningsskydd, Evakuering 

och inkvartering. 

Länsstyrelsen beslutar om utrymning och inkvartering.19 Länets räddningstjänster ska efter anmodan 

från berörd(a) kommuner vara beredd(a) bistå vid utrymning och inkvartering. 

7.3.5.4 Övrig räddningstjänstmedverkan inom befolkningsskyddet 
Enligt tidigare planering för civilt försvar ingick i befolkningsskyddet uppgifter som mörkläggning, 

förvaring och utdelning av skyddsmasker till befolkningen. För att hantera dessa uppgifter och även 

upprätta och betjäna informationsställen fanns en hemskyddsorganisation bemannad av civilpliktiga 

gruppchefer och från Frivilliga försvarsorganisationer (enligt ingånget avtal). Hemskyddsombud 

rekryterade och utbildade genom Svenska Civilförsvarsförbundets försorg. I Befolkningsskyddet i dag 

finns inte motsvarande uppgifter lagstiftade. Hanteringen av dessa frågor blir beroende av framtida 

inriktningar och beslut och hur eventuella föreskrifter utformas.  

 

                                                           
19 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
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Bilaga 7.2 Befolkningsskydd – utrymning och inkvartering (öppen 

bilaga) 
 

7.2.1 Utrymning och inkvartering  
Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap reglerar att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer, Länsstyrelsen1, får besluta om att de som 

uppehåller sig inom ett område ska utrymma detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för 

stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda befolkningen, eller det i området 

behöver vidtas militära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte 

utrymning sker2.   

Kommuner och regioner har en skyldighet att ta hand om de som omfattas av en utrymning enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. 3. Kommuner och regioner som befolkningen lämnar är skyldiga att 

lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större omfattning får ta emot de som utrymmer4. 

 

7.2.1.1 Utrymning  
En utrymning bör endast genomföras om en händelse har inträffat som innebär att det är fara för 

människors liv eller hälsa att stanna i området eller om det finns överhängande risk för en sådan 

händelse. I vissa situationer kan människor utrymma på egen hand, men i andra situationer krävs att 

samhället bistår. Ett överhängande hot kan resultera i en spontanutrymning, även om 

myndigheterna inte har fattat något utrymningsbeslut. En utrymning innebär att en mängd 

samhällsaktörer blir berörda och planeras i krisens tre faser; före, under och efter.  

Under-fasen kan delas in i fyra övergripande skeden:  

 Initiera (vem) 

 Utrymma (hur)  

 Inkvartera (var)  

 Återflytta (när) 5 

Planeringen av en utrymning bör utgå från det geografiska områdets förutsättningar. Kartläggning 

bör ske i samråd mellan berörda organisationer och innefattar aspekter som befolkningens behov 

och samhällsviktiga verksamheter. Planeringen bör beakta befolkningsgrupper som   

• barn och ungdomar på förskola, skola och fritids  

• invånare med andra språk än svenska som modersmål  

• människor med funktionsnedsättningar  

• vårdtagare på vårdinrättning, äldreboende eller i hemmiljö 

                                                           
1 3 § förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
2 2 kap. 1 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
3 2 kap. 4 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
4 2 kap. 5 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
5 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 10, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.  
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 interner inom kriminalvård6 

 

7.2.1.2 Inkvartering  
Människor som lämnar sina hem behöver någonstans att bo. För det fall den enskilde inte själv kan 

lösa ett tillfälligt boende på inkvarteringsorten behöver socialtjänsten bistå. Tillfälliga uppehällen kan 

exempelvis utgöras av  

• fartyg  

• församlingshem  

• gymnastiksalar  

• hotell  

• rum hos privatpersoner  

• skolor  

• tält  

• vandrarhem.  

Det är kommunerna som ansvarar för långvarig inkvartering eftersom de enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) är skyldiga att ge stöd och hjälp åt enskilda individer. Detta ansvar åligger såväl bosättnings- 

som vistelsekommunen beroende på situationen. Vid en långvarig inkvartering behöver hänsyn tas till 

gällande boendenormer som till exempel reglerar boyta, uppvärmning, vatten, avlopp, 

matlagningsfaciliteter, brandskydd och djurhållning. Även befolkningens olika behov behöver beaktas. 

Vid val av inkvartering behöver det säkerställas att påverkan på samhället i övrigt blir så liten som 

möjligt. Yrkesverksamma personer bör ha möjlighet att kunna ta sig till sina arbetsplatser inom rimlig 

tid och barn har rätt till förskole- och skolomsorg.7 

7.2.2 Planläggning  
Det geografiska områdesansvaret innebär att regeringen, länsstyrelser och kommuner ansvarar för 

planering av utrymningar. På nationell nivå hanteras den övergripande kravställningen. På regional 

nivå kan en strategi för utrymning inom länet tas fram. Länsstyrelserna ska planera för att informera 

och begära stöd från nationell nivå. 

Detaljerade utrymningsplaner bör utformas på lokal nivå. Planerna bör hållas kortfattade med tydlig 

ansvarsfördelning och bör innehålla följande steg. 

• Initiera; informationsinhämtning, lägesbedömning och lägesbild, konsekvensbedömning, 

triggerpunkter och beslutsfattande, varning och informationsspridning. 

• Utrymma; resursallokering, uppsamlings- och utrymningsplatser, förflyttning, transport och 

logistik inkl. Trafikplanering, husdjur, registrering sanering.  

• Inkvartera; mottagningsplatser, uppehälle och inkvartering, genomsökning och bevakning 

                                                           
6 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014. 
7 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014. 
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o Skydd mot väder och kyla, ex vindskydd, regnskydd, passande kläder för dem som 

inte fått med sig det efter ålder. 

• Återflytta; återflyttning, vidare hjälp.  

Andra åtgärder beskrivs i olika bilagor efter behov, som till exempel; 

o Barn kan komma ifrån eller förlora sina föräldrar, de kan även behöva evakueras 

utan sina föräldrar. Viktigt att det finns rutiner för hur barn kan omhändertas på 

bästa möjliga sätt men också för att senare kunna återförenas med föräldrar/andra 

anhöriga.  Exempelvis rutiner för identifiering, registrering och återförening.  

o Kvinnor och män skiljer sig åt avseende hur vi uppfattar risker och hur vi agerar 

baserat på detta. Beakta befolkningens behov, utsatthet och förutsättningar. 

o Säkerställ att inkvartering är säker för kvinnor och män, barn, hbtqi-personer, 

minoriteter etc.  

o Det kan behövas personal för att garantera ordning, plats för alla, upplysta vägar till 

badrum, säkerställ sanitära förhållanden ex mensskydd och blöjor åt dem som 

behöver. Mat, förnödenheter och mediciner behöver anpassas efter behov. 

o Vid planering och genomföring av utrymning och inkvartering så behövs analys av 

läget för civilbefolkningen och deras behov för att kunna minimera risk. Till exempel 

om civila ska återinträda på tidigare ockuperade områden är det viktigt att bedöma 

risken för civilbefolkningen. Exempelvis har studier av konflikter visat att civila löper 

störst risk att drabbas av skador till följd av indirekt eld. För barn ökar risken 

procentuellt sett att drabbas av explosioner från lämningar och minor.  

o Utifrån behovet att motivera och informera allmänheten om utrymning samt att 

motverka att vissa målgrupper upplever en informationsbrist eller att informationen 

är otydlig: 

 Tänk på kön, ålder, språkkunskap, funktionsnedsättningar i utformande av 

information och kommunikation. Erbjud information i alternativa format så 

som punktskrift, lättläst, text och ljud, klarspråk, översätt till olika språk 

 

7.2.3 Uppgifter 

7.2.3.1 Kommuner 
Kommunerna bör kartlägga och inventera möjliga evakuerings- och inkvarteringsplatser i kommunen 

för förläggning och utspisning. 

Kommuner som bedöms ha militära mål inom sitt geografiska område områden bör planlägga för 

utrymning. För vägledning se Huvuddokumentets hotbildsbeskrivning i Plan för civilt försvar för 

Västra Götaland. 

Kommuner som inte bedöms ha militära mål inom sitt om inom sitt geografiska område områden bör 

planlägga för inkvartering. 

Som underlag för framtagning av regional och lokala planer för utrymning/inkvartering kan MSB:s 

vägledning ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” samt Handbok – storskalig utrymning 

användas. 

7.2.3.2 Försvarsmakten 
Med utgångspunkt i hotbilden av ett militärt väpnat angrepp stödjer Försvarsmakten Länsstyrelsen 

med att ta fram en övergripande plan för eventuella befolkningsomflyttningar.  
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7.2.3.3 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra myndigheter, Västra 

Götalandsregionen och mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och 

gentemot angränsande län.    

 

7.2.4 Samverkan  
För att säkerställa god samverkan behöver alla samhällsaktörer ha kunskap om varandras roll och 

ansvar.   

Ansvar har  

• enskilda individer; den enskildes ansvar att ta med sig ett ombyte kläder, kläder efter väder, 

matsäck för 12 timmar. 

• Länsstyrelsen; ledning under höjd beredskap samt samordning av kommunöverskridande 

händelser i fredstid. Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra 

myndigheter, mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och 

gentemot angränsande län.  

• västra götalandsregionen; hälso- och sjukvård samt kollektivtransporter. 

• polisen; registrering, genomsökning, eftersökning, förebygga och beivra brott, lämna 

allmänheten skydd samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. 

• kommuner; samordning inom det geografiska området och stöd till invånarna samt andra 

som vistas i kommunen.  

• räddningstjänstansvariga myndigheter och organisationer; räddningsinsatser och beslut om 

utrymning.  

• övriga statliga myndigheter; säkerställande av verksamhet inom det egna ansvarsområdet 

samt att bistå varandra. 

• Försvarsmakten; Orientera Länsstyrelsen om utrymning är nödvändig m h t markstrider och 

andra militära åtgärder. 8 

 

 

 

                                                           
8 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap, §1. Förordning (2006:639) 
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, §3 
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Syfte och mål 
Bilaga ledning i Plan för civilt för svar för Västra Götaland beskriver ledning av länet, mandat och 

ansvar under höjd beredskap.  

Bilaga ledning syftar till att inrikta och vägleda för att kunna ställa om länet från fredstida 

krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. 

Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter. 

Våra uppgifter och det civila försvarets uppgifter är bland annat att värna civilbefolkningen, 

säkerställa samhällsviktiga funktioner och stödja Försvarsmakten.1 Det innebär att reagera på och 

kunna hantera beredskapshöjningar. För att möjliggöra detta är det avgörande att samband, 

samordning och ledning etableras i tidigt skede. Lägesbild ska kontinuerligt föras och vid behov ska 

reservsamband kunna användas. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna fördela länets 

resurser. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna evakuera och/eller inkvartera personer 

samt att kunna ta emot internflyktingar.  

 

Inriktning och beslut i stort 

Inriktning 
Att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges 

närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av 

denna tid. Under del av tiden och inom de tre månaderna ska det planeras för att Sverige är i krig och 

krigshandlingar pågår på svenskt territorium med perioder av högintensiva strider och perioder med 

lägre stridsintensitet. Under de tre månaderna förutsätts att det råder höjd beredskap och att 

logistikflödena med omvärlden har begränsningar men är inte helt avbrutna.2 

Beslut i stort 
Inledningsvis, utifrån situation och behov, ska egen aktivering av hela eller delar av 

krigsorganisationen genomföras. Syftet är att kunna stödja Försvarsmaktens operativa förmåga, 

mobilisering och aktivering samt Försvarsmaktens koncentreringstransporter. Därefter ska egna 

resurser förberedas eller driftsättas för att vid behov kunna använda reservalternativ. Intern och 

extern kommunikation och information ska säkerställas. Åtgärder vidtas för att skydda 

civilbefolkningen och säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas så långt som möjligt. 

Det innebär att inom samhällsviktiga verksamheter måste verksamhet prioriteras. En lägsta nivå 

måste definieras och ambitionsförändringar göras. Verksamhet som är viktig för totalförsvaret är 

prioriterat. Det kan innebära att bevaka och skydda regionalt särskilt samhällsviktig verksamhet och 

skyddsobjekt. Att stärka skyddet för elförsörjning, telekommunikationer och ledningsorgan är av 

betydelse för att kunna samverka och samordna verksamheter inom det civila försvaret men också 

för samordning mellan Försvarsmaktens verksamhet och det civila försvaret. I syfte att bidra till 

Försvarsmaktens rörlighet och minimera risken för bekämpning av civila är det viktigt så långt det är 

möjligt att separera militär och civil verksamhet samt separera militära och civila 

transportförbindelser i länet. Avslutningsvis ska vi på bästa sätt bidra till att användningen och 

fördelningen av förbrukningsresurser så som drivmedel, livsmedel, läkemedel etc. sker på mest 

                                                           
1 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis)  
2 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis) 



Bilaga 1 
 

gynnsamma sätt. Slutligen och avgörande för försvarsviljan, vår motståndskraft och uthållighet är att 

upprätthålla kommunikation och information till länets invånare. Vi måste skapa uthållighet över tid. 

 

Ledning och samordning 
Länsstyrelsen ska kunna följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är 

särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen 

ska särskilt ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer.3  

Myndigheterna ska särskilt samverka med länsstyrelsen i dess roll som områdesansvarig myndighet. 

Myndigheterna ska också samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, 

sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.4 

Länsstyrelsen får, efter beslut från regeringen, omfördela personal mellan myndigheter med 

representation i länet.5 

Under höjd beredskap och i den omfattning som regeringen beslutar har Länsstyrelsen ansvar enligt 

nedan. Vid beredskapslarm eller om det är krig har länsstyrelsen ansvaret som högsta civil 

totalförsvarsmyndighet.6  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen; 

Är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet  

Får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra regionala eller lokala civila myndigheter 

Ska upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och angränsande län. 

Ska kunna överta befogenheter från regeringen  

Får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende genomföra åtgärder 

Om nödvändigt besluta om en åtgärd som det saknas medel för7 

 

Kommuner och Regioner 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret 

som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den 

verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till 

stånd mellan dem som bedriver verksamheten.8 

                                                           
3 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 2§. 
4 Förordning (2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, 10§. 
5 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och 
krigsfara m.m., 11§ 
6 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 5§. 

7 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 6§. 
8 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap, 2, 5§§. 
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Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården 

samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.9 

Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla Länsstyrelsen informerad om 

beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 

respektive regionen.10 

Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt 

betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller 

krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp.11 

Omfattningen av hjälpen enligt ovan beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun eller den 

region som ska lämna hjälpen ligger.12 

Under höjd beredskap ska kommunen lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för 

att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor.13 

Myndigheter 
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I myndigheternas planering för 
totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så 
långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.14 

Aktivering av ledning och samordning 
Aktörer i länet kallas om möjligt via ordinarie fredstida metoder och sambandsmedel till samverkan. 

Är detta inte möjligt används ordonnans. 

För att besluta om åtgärder kallar Länsstyrelsen till Regionalt informations och samverkans forum 

(ISF) för beslutsfattarsamverkan. De personer som deltar i beslutsfattarsamverkan ska ha relevant 

mandat gällande egen organisation och verksamhet. 

Västra Götalandsregionen (VGR), bevakningsansvariga myndigheter och andra myndigheter och 

utpekade aktörer med regional anknytning ska ha beredskap att skicka samverkansperson till 

Länsstyrelsen.  

Länets kommuner ska ha beredskap att skicka samverkansperson till den ort/orter som Länsstyrelsen 

anvisar. 

Försvarsmakten (FM) och MRV samverkan och samordning med länets kommuner och VGR sker 

inledningsvis genom Länsstyrelsen. 

                                                           
9 3 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
103 kap. 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 6 – 7 §§ förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
11 4 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
129 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
13 8 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
14 4 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 



Bilaga 1 
 

Samverkanspersonal ska vara krigsplacerad och ha säkerhetsklassnivå 2, vara tillförlitlig och kunna 

hantera sekretessklassad information som rör Sveriges säkerhet. 

När omgruppering sker från ordinarie till alternativ och/eller skyddad ledningsplats ska Länsstyrelsen 

underrättas. 

 

Struktur för ledning och samverkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar skärningen mellan geografiskt områdesansvar och centrala myndigheters ansvar för funktionalitet.  

 

Uthållighet 
Ledningsförmågan på alla nivåer ska kunna vidmakthållas dygnet runt, alla dagar i veckan under 

minst tre månader.15  

Stödsystem för ledning och samband bör vara oberoende av internet och ha en uthållighet om minst 

tre månader.  

Anläggningar som fortifikatoriskt skyddade ledningscentraler i bergrum och av betongkonstruktioner 

samt krigsbranddammar ska inte avvecklas utan behållas tills vidare instruktioner kommer från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).16  

Övervägas bör om viktiga förmågor, tjänster och produkter bör finnas i egen regi och vilka kritiska 

produkter som bör lagerhållas i syfte att ha uthållighet. 

                                                           
15 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis) 
16 Information rörande totalförsvarsanläggningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum 
2021-02-05, diarienummer MSB 2020-16084 
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Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 

beredskap (beredskapsförberedelser)17. Det innefattar exempelvis anskaffning av ledningsplatser, 

skyddade uppehållsplatser och andra särskild anläggningar som behövs för det civila försvaret. 

Vidare är en kommun eller region skyldig att ha reservanordningar och reparationsberedskap inom 

områden såsom försörjning av elektricitet, gas, värme, vatten och avlopp.18  Med 

beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera 

verksamheten under höjd beredskap.  

Beslutsfattande i länet 
En mängd olika beslut kan komma att fattas under höjd beredskap. I vissa av dem har Länsstyrelsen 

ensamt beslutmandat, i andra frågor är det kommuner eller andra myndigheter som har 

beslutsmandat. Det är viktigt att de beslut som fattas är samstämmiga och ger en gemensam önskad 

effekt.  

Samrådsmöten inför Länsstyrelsens beslut 
När Länsstyrelsen har det formella beslutsmandatet strävar vi efter att bereda ärendet i samråd med 

andra berörda aktörer.19 Samråd kan genomföras på olika sätt. När praktiska och tidsmässiga 

möjligheter finns, kan Länsstyrelsen kalla till ett samrådsmöte med alla berörda aktörer för att få in 

beslutsunderlag och för att förankra kommande beslut. Länsstyrelsen kan även samråda genom 

remissförfarande, vilket under normala förhållanden är det vanligaste.  

När tidsmässiga, praktiska eller säkerhetsmässiga skäl begränsar möjligheten till breda samråd, kan 

Länsstyrelsen komma att välja några av de berörda aktörerna för att stämma av kommande beslut 

med, genom snabb remiss eller muntligt samråd.   

Möten för överenskommelser om beslut 
När andra aktörer, såsom samtliga kommuner i länet, har beslutsmandat kan Länsstyrelsen samla alla 

berörda i syfte att skapa samsyn eller få till stånd en gemensam inriktning. När det är möjligt kan 

överenskommelser träffas om hur aktörerna ska agera, exempelvis fatta samstämmiga beslut i sina 

respektive organisationer. Det är då viktigt att deltagarna har beslutsmandat, tydligt 

förhandlingsmandat eller en god uppfattning om vad som är möjligt att fatta beslut om i den egna 

organisationen.  

Samråd genom samverkanspersoner 
Om Länsstyrelsen har samverkanspersoner från andra myndigheter hos sig, kan de användas för 

samråd och ge värdefull information om hur den representerade myndigheten kan ställa sig i en 

fråga där Länsstyrelsen ska fatta beslut eller där det behövs samstämmiga beslut mellan aktörer. Det 

är då viktigt att samverkanspersonerna har tydliga mandat från sin egen organisation.  

Att höja beredskapen 

Under fred 
Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred 

och krig. I takt med förändringar i omvärlden, hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar Sverige 

tex. genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och 

                                                           
17 3 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
18 Se lagkommentar till ovan bestämmelse, författare Karl Lorentzon. 
19 Se 8 § Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
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maktdemonstrationer, ställer gråzonen stora krav på beslutsfattande och agerande. Gråzonen 

påtalar särskilt dilemmat förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker 

utgör medvetna handlingar eller inte.  

För händelser inom det som kallas gråzonen, och om regeringen inte har höjt beredskapen, har 
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet 
för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.  

Länsstyrelsen ska vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med 
kommuner eller andra aktörer, omgående upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning 
och information. Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska 
område.20 

Vidare ska Länsstyrelsen noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är 
särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet. 
Länsstyrelsen ska också på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala 
myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.21  

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten inom länet.22 Övriga myndigheter ska samverka med Länsstyrelsen i dess 
roll som områdesansvarig myndighet.23  

Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse för ett län, ska 
myndigheten samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga 
myndigheter i och utanför länet i sådana frågor inom Länsstyrelsens verksamhetsområde som 
påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.24  

Under fred, innan beredskapen höjs, ska Länsstyrelsen efter förfrågan från Regeringskansliet eller 

MSB lämna den information som behövs för samlade lägesbilder.25  

När beredskapen höjts (till skärpt eller högsta beredskap) ska Länsstyrelsen, förutom till regeringen, 

även lämna Försvarsmakten underlag, rapportera, så att Försvarsmakten kan fullgöra sin 

informationsskyldighet till regeringen.26  

Beslut om att höja beredskapen 

Regeringen 
Regeringen beslutar om att höja beredskapen (skärpt beredskap, högsta beredskap och 

beredskapslarm). Beslutet meddelas på det sätt som regeringen bestämmer. Förfogandelagarna 

aktiveras omedelbart vid beredskapslarm.27 

                                                           
20 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 
21 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 
22 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
23 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap 
24 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 
25 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap  
26 Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
27 1 och 6 §§ lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 



Bilaga 1 
 

Länsstyrelsen 
I fall där krigstillstånd kan konstateras och förbindelsen mellan en del av riket och regeringen inte alls 

eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste 

vidtas har Länsstyrelsen möjlighet att tydliggöra vilket tillstånd som råder.28 29 Länsstyrelsen kan fatta 

beslut om beredskapslarm för Västra Götalands län. 

Samordning i syfte att skapa handlingsberedskap 
Om situationen kräver, kan länsstyrelserna och andra myndigheter, kommuner i länet och regionen, 

efter samråd med varandra, gemensamt höja beredskapen inom sin fredsmässiga verksamhets 

ramar. Om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark är myndigheter, 

regionen och kommunerna skyldiga att handla som om beslut om högsta beredskap förmedlats. 

Myndigheter, kommuner och regionen  
Varje myndighet, kommun och region som kan konstatera att Sverige befinner sig i krig ska handla 

som om beslut om högsta beredskap förmedlats.30 Myndighet, kommun och region som kan 

konstatera att Sverige befinner sig i krig rapporterar omedelbart till Länsstyrelsen. 

Myndigheter, kommuner och regioner har möjlighet att höja sin beredskap inom sin fredsmässiga 

verksamhetens ramar, utan beslut från regeringen. Höjningen kan tex. utgöras av översyn av planer, 

övningar och anpassning av den ordinarie verksamheten.31   

Övertagande av mandat från regeringen 
Länsstyrelsen kan vid vissa situationer överta mandat från regeringen.32 Detta gäller om Sverige är i 

krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda 

svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas. Länsstyrelsen ska 

fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen samt att besluta att 

en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. I sådana fall ska Länsstyrelsen självständigt genomföra de 

                                                           
28 Om krig råder och förbindelserna mellan Länsstyrelsen och länsstyrelserna och regering/riksdag med 
svårighet kan upprätthållas får Regeringen överlåta åt Länsstyrelserna att tillkänna ge beslut om högsta 
beredskap i hela landet genom beredskapslarm. Regeringen har rätt att överlåta till en annan myndighet att 
sätta en beslutad lag i tillämpning, även om den tillhör det obligatoriska lagområdet. Ett exempel på det 
undantaget är beslut om att tillkännage högsta beredskap i hela landet genom beredskapslarm, 9 § 
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Rätten att besluta om beredskapslarm skulle 
därmed kunna tas av en annan myndighet. En rimlig tolkning här är att betrakta undantaget i kombination med 
till exempel 13 § lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. Den ger länsstyrelserna rätt att inom sina respektive områden fullgöra uppgifter 
som enligt 8 kap. RF ankommer på regeringen och besluta att en lag i visst ämne ska börja tillämpas. 
Bestämmelsen gäller endast i fall där krig råder och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte 
alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas. 
29 Marika Ericsson, Försvarshögskolan – Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, 2019, Krisberedskap 
och totalförsvarslagstiftning – En bilaga till förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, sid 20. 
30 Möjligheten att besluta om att höja beredskapen har lyfts vid olika tillfällen genom åren. Bland annat har 
framhållits att delegationen ovan till (dåvarande Civilbefälhavaren) och länsstyrelserna ska gälla endast under 
krig, men ska givetvis utnyttjas i förväg och inte först efter att Länsstyrelsen tappat kontakten med regeringen. 
I förarbeten till Lagen om totalförsvar och höjd beredskap framhålls att i Sverige per automatik råder högsta 
beredskap om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark. Dock är detta inte något 
som en regional eller lokal myndighet bör göra på egen hand, regeln är avsedd att utgöra en yttersta garanti. 
Prop.1992/93:76, sid 57.  
31 Prop. 1992/93:76, sid 42 
32 15 kap. 8 § regeringsformen (1974:152). 
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åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret. 

Delegeringen begränsas till det geografiska områdesansvaret och avser endast Västra Götalands län. 

Vid situationer där Länsstyrelsen tappar kontakten med regeringen och Länsstyrelsen övertar mandat 

från regeringen ska detta kungöras. 

Definitionen för krig 
Definitionen för krig är bred. Krig kan genomföras med olika medel och med fientliga avsikter som tar 

sig olika uttryck. Krigsfara är ett förestående fientligt anfall mot Sverige. Att exemplifiera situationer 

som beskriver detta är svårt. Utomordentliga förhållanden kan vara föranlett av krigshandlingar och 

vara situationer med oerhört ansträngt försörjningsläge, att samhällsviktiga funktioner är utslagna, så 

människors liv och hälsa hotas.33   

Beslut under ockupation34 
Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar 

försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska 

intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som 

i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmakten 

bistånd. 

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område.  

Ledningsplats 
Om kommun, region eller myndighet med anknytning i länet omgrupperar från ordinarie till 

alternativ ledningsplats ska detta meddelas Länsstyrelsen, L 3 funktionen (Länsstyrelsens 

stabsfunktion för insats och genomförande). 

Sambandsmedel 
Kärnan är robust och öppet samband. Val av sambandmedel styrs av ledningsbehovet och av vilken 

informationssäkerhetsklassning som informationen har som ska kommuniceras. För att förenkla och 

underlätta kommunikation ska så långt som möjligt – utan att röja sekretessbelagda uppgifter – 

ordinarie sambandmedel användas. 

Öppna sambandsmedel 
Ordinarie öppet samband utgörs av: Telefon/mobil, e-post och RAKEL.  

Länsstyrelsens och Enheten för samhällsskydd och beredskaps (ESB) sambandskatalog används så 

långt det är möjligt.  

Respektive aktör bör eftersträva funktionsnummer/gruppnummer, 

funktionsbrevlådor/gruppbrevlådor för e-post i syfte att hålla nere ändringar till Länsstyrelsens 

sambandskatalog. Telefonnummer och funktionsmejl till stabs- och ledningsfunktioner ska delges 

Länsstyrelsen och angränsande kommuner. 

Sambandsmedel för sekretessklassad information 
Ordinarie samband för säkerhetsskyddsklacificerad information upp till nivå Hemlig utgörs av: 

filkrypto PGBI (Informationssystemet Signe), filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL.  

                                                           
33 Prop. 1992/93:76, sid 47 
34 15 kap. 9 § regeringsformen (1974:152).  
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Kommuner och regioner ska ha filkrypto PGBI (Signe).  

Myndigheter med anknytning till länet bör ha filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL. 

 

Krav på sambandsmedel vid ledningsplats 
Ordinarie ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd 

ska finnas. 

Alternativ ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd 

ska finnas. 

Skyddad ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd ska 

finnas. 

Reservsamband 
Reservsamband för öppen och hemlig information är ordonnans med ordonnanskuvert. 

Respektive kommun, VGR och myndigheter med anknytning till länet ombesörjer ordonnans för egen 

organisations behov och i syfte att kunna nå samverkande aktörer. 

Personal för ordonnans bör vara krigsplacerad och inplaceras i säkerhetsklass. Personal uttagen för 

att vara ordonnans ska vara tillförlitlig, kunna hantera sekretessklassad information som rör Sveriges 

säkerhet och ha utbildning för uppdraget. 

Sambandstablå 
Öppna sambandsmedel och sambandsmedel för sekretess åskådliggörs i samandstablå för Västra 

Götaland. Sambandstablån visar vilka sambandsmedel som är brukbara. Den uppdateras och skickas 

ut av Länsstyrelsen. 

 

Rapportering och orientering/information 

Regelbunden rapportering 
Vid Höjd beredskap ska Länsstyrelsen rapportera till Försvarsmakten/MRV samt hålla regeringen 

underrättad om läget i länet. 

Kommuner, VGR och myndigheter med anknytning i länet ska rapportera till Länsstyrelsen om läget 

(situationen) inom sitt geografiska ansvarsområde och om hur funktionaliteten upprätthålls. 

Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen och med kopia till kommunen. Se bilaga 7.3 

Räddningstjänst under höjd beredskap. 

Ovan nämnda rapporteringsskyldiga aktörer ska 1ggr/dygn, kl. 12.00, rapportera till Länsstyrelsen 

(öppen rapport) 

Vid rapportering ska sekretess beaktas.  

Rapportering kan ske genom tal, digitalt (data) eller analogt (papper med anteckningar/skiss). 

Innehållet i rapporten för regelbunden rapportering 
Rapporten ska innehålla information från de senaste 24h om en beskrivning av läget i stort inom 

ansvarsområdet avseende; 
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 Händelser av betydelse (vad, var – geografisk position och/eller lägesangivelse) 

 Konsekvenser (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla (samhällets) funktionalitet) 

 Genomförda och planerade åtgärder (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla 
(samhällets) funktionalitet) 

 Resursbehov (behov av förstärkning, ransonering) 

 Behov av beslut 
 

Särskild rapportering 
Vid behov och särskilda omständigheter ska särskild rapport omedelbart skickas eller ringas in till 

Länsstyrelsen. Rapporten ska innehålla: 

Stund – tidpunkt när händelsen inträffade 

Ställe – platsen där händelsen inträffade (geografiskt namn och om möjligt lägeskoordinater) 

Styrka – antal (hur många är inblandade i händelsen) 

Slag – objekt (vilka objekt/vad berörs av händelsen) 

Sysselsättning – verksamheten (vad har hänt, vad händer) 

(Symbol – märkning, nummer eller färg (om det är relevant information)) 

Sagesman – vem (den som har rapporterat händelsen) 

Länsstyrelsens rapportering till regeringen  
Länsstyrelsen ska rapportera till regeringen om det som är särskilt viktigt för regeringen att ha 

vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet.35 

Länsstyrelsens rapportering till Försvarsmakten och MRV 
Civillägesrapport skickas till Västra Militärregionen. Rapportering enligt rapportmall MRV GROP 

2020-2022 Bilaga w (kopia på Bilaga W finns längre ner i mejlet) 

Orientering/information 
Försvarsmakten/MRV orienterar Länsstyrelsen om militära verksamhet som berör eller kommer att 

påverka länet och kommunerna i länet. 

Lägesbild 
Lägesbild för länet syftar till att ge en bild av läget/situationen som rådet i Västra Götalands län och 

vara underlag för beslut och åtgärder på kort och lång sikt. Länets lägesbild bygger på inkommande 

rapporter från länets kommuner, myndigheter med anknytning till Västra Götalands län och andra 

aktörer. Även angränsande läns lägesbild ska finnas vid Länsstyrelsen. 

Lägesbilden uppdateras dagligen. Länsstyrelsen skickar ut/delger lägesbild och orientering om 

situationen i länet och angränsande län dagligen senast kl. 17.00  

Gemensamma beredningar  
Syftet med beredningar, som kan genomföras i formen av ISF, är att skapa tillräckligt omfattande 

underlag inför chefsbeslut eller minska tiden för beredning av viktiga och tidskritiska beslutsunderlag.  

Följande beredningar ska kunna genomföras mellan länsstyrelserna, MRV, berörda regionala aktörer 

och kommuner.   

Transport- och trafikberedningar 

                                                           
35 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §2. 
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Disposition av vägnät, järnvägsnät och hamnar. Upprättande av särskilda stråk och noder för 

transporter. Begränsningsfrågor. Kollektivtrafikfrågor.  

Underrättelse- och säkerhetsberedningar 

Hotbilder, beredskapsnivåer, aktuellt läge och prognoser. Skyddsobjektsfrågor.  Polisiärt arbete. 

Gränsövervakning. Säkerhetsskydd.  

Fältarbetsberedningar 

Samråd kring spärrning, blockering, undanförsel, förstöring av civil infrastruktur samt lagning och 

reparation, räddning och röjning.  

Civillägesberedningar 

Befolkningsskydd, varning av allmänheten, skyddsrum. Räddningstjänst och undsättning. Skola, 

omsorg. Läget i kommunerna.   

Sambandsberedningar 

Förbindelser nationellt, regionalt och lokalt. Signalskydd, kryptografiska funktioner. 

Försörjningsberedningar 

Livsmedelsförsörjning. Drivmedel. Förnödenheter. Läkemedel 

Hälso- och sjukvårdsberedningar 

Hälso- och sjukvårdsfrågor. Smittskydd. Krigsveterinärtjänst. 

Värdlandsstödsberedningar - VLS 

Förberedelser och hantering avseende mottagning av utländska civila och militära enheter. 

Gränsavtal.  

Kriskommunikation och psykförsvarsberedningar  

Kriskommunikation, opinionsläge. Kommunikativ lägesbild. Psykologiskt försvar. Läget kring 

nyhetsförmedling. Påverkansoperationer.  
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Kopia på MRV Civillägesrapport ur MRV GROP 2020–2022 Bilaga W 
Civillägesrapport 

         

          

         

Civillägesrapport från:    

Tidsnummer:     

Avser område/plats:    

 

1  Sammanfattning av civilläge inom eget område 

(Här skall framgå en övergripande beskrivning av civilläget i området. Inkluderar även aspekter som 

påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd) 

 

2  Samverkansläget 

2.1 Genomförd och pågående  

(Genomförd och pågående civil-militär samverkan) 

 

2.2  Kommande och planerad 

(Kommande och planerad civil-militär samverkan) 

 

3  Beskrivning av läget avseende samhällsviktig verksamhet (sektorer) 

3.1 Energiförsörjning 

(Produktion och distribution av el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel) 

 

3.2  Finansiella tjänster 

(Betalningar, tillgång till kontanter) 

 

3.3  Handel och industri 

(Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel) 

 

3.4  Hälso- och sjukvård samt omsorg 

(Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning, omsorgsverksamhet, smittskydd) 
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3.5  Information och kommunikation 

Medel: (Mobil och fast telefoni, internet, radiokommunikation, produktion och distribution av post, 

dagstidningar, webbaserad information, sociala medier) 

Informativt innehåll: (Påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd) 

 

3.6  Kommunalteknisk försörjning 

(Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning) 

 

3.7  Livsmedel 

(Tillgänglighet och status) 

 

3.8  Offentlig förvaltning 

(Lokal, regional, nationell ledning, begravningsverksamhet) 

 

3.9  Skydd och säkerhet 

(Domstolsväsende, åklagarverksamhet, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, 

alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd, bevakning, säkerhetstjänst) 

 

3.10  Socialförsäkringar 

(Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring) 

 

3.11  Transporter 

(Flyg-, järnvägs-, sjö-, och vägtransport, kollektivtrafik) 

 

4  Prognoser 

(Här beskrivs de viktigaste förändringarna i civilläget som kan förutses på längre sikt) 

 

5 Konsekvenser 

5.1  Civillägets påverkan på egen verksamhet 

(Här beskrivs hur vår verksamhet påverkas av civilläget nu respektive bedöms påverkas i framtiden) 

 

5.2.  Vår verksamhets påverkan på civilläget 
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(Här beskrivs hur civilläget påverkas av vår verksamhet nu respektive bedöms påverkas i framtiden) 

 

6 Samverkansfrågor och behov av stöd från högre chef 

  

 

7 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Bilaga 7.1 Befolkningsskydd - skyddsrum (öppen bilaga)  
 

7.1.1 Skyddsrum 

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutar om behovet av skyddsrum 

och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. MSB ska 

även föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.1  

 

Skyddsrum ska vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel 

som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av 

befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning 

står emot sådana verkningar.2 

 Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är: 

 skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.3 

 under höjd beredskap skyldig att bereda plats i skyddsrummet åt dem som behöver skydd4. 

Gender och barnperspektivet ska beaktas samt ägare av husdjurs och deras behov bör 

beaktas. 

o Säkerställ att vuxna och barn oavsett funktionsförmåga kan ta sig in och ut i 

skyddsrum genom till exempel framkomliga vägar eller utrustning för att kunna bära 

skadade, personer med hög ålder eller personer med funktionsnedsättningar som 

behöver assistans för att röra sig.  

 ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet 

finns.5  Skylten har formen av en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.6  

En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en byggnad eller annan anläggning att inrätta 

skyddsrum eller att företa andra åtgärder enligt lagen7. 

 

7.1.2 Planläggning  

Kommunen ska i sin ledningscentral respektive reservledningsplats ha tillgång till förteckning över 

befintliga skyddsrum i kommunen och samverka med räddningstjänsten om anvisningar för 

undsättning. 

 

Kommunen bör om möjligt underlätta för fastighetsägare att när beredskapen höjs att de skyndsamt 

ska kunna tömma skyddsrummen så att dessa kan tas i bruk. 

                                                           
1 1 kap. 2 § lag (2006:545) om skyddsrum.  
2 2 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum  
3 4 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
4 4 kap. 3§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
5 4 kap. 4§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
6 Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se) 
7 4 kap. 5§ lag (2006:545) om skyddsrum.  

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/
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Inom områden där skyddsrum inte finns bör verksamheter och anläggningar som kan komma att 

utgöra militära mål planera för utrymning8 och planera för undanförsel av egendom som har 

betydelse för totalförsvaret om egendomen faller i fiendens händer och kan underlätta för dennes 

krigsansträngningar.9  

 

Läs mer: Skyddsrum (msb.se) 

 

Översiktskarta över skyddsrum i Västra Götaland10 

 

                                                           
8 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, Förordning (2006:639) om 
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
9 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring 
10 Skyddsrumskarta (msb.se), hämtad 2020-11-25, kl. 08:34 

 

https://www.msb.se/skyddsrum
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/
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Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg  

13.1 Skolväsendet  
Vad som gäller för skolväsendet som en kommun eller region är huvudman för regleras i förordning 

(1991:1195) om skolväsendet under krig och krigsfara m.m. I förordningen fastlås att en kommun ska 

sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i dess grundskola (3 §).  

Vad gäller gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning så ska den bedrivas om förhållandena 

medger det, förutom vad gäller utbildning inom vårdområden som ska prioriteras. Det regleras även i 

förordningen hur resursomfördelning av personal kan göras.  

13.2 Barnomsorg 
Enligt ansvarsprincipen ska den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet göra så 

även i kris och krig. Vad gäller förskoleverksamhet är kommunerna därför ansvariga för att tillse att 

förskoleverksamheten i möjligaste mån kan fungera efter vad omständigheterna tillåter. Det kan 

även för att stärka totalförsvarets förmåga vara av stor vikt att barnomsorgen fungerar och även vid 

behov utvidgas till barnomsorg under hela dygnet. Detta för att tillse behovet för krigsplacerad 

personal. Slutligen kan påpekas att för det fall ett barn saknar omsorg inom den egna familjen så kan 

en kommun komma att tvingas inta en förmyndarroll för barnet.  

13.3 Planläggning 
Kommuner och regioner ska enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap planlägga 

skolverksamheten under krig och krigsfara efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 

Kommuner och regioner ska även underrätta länsstyrelsen om vilka behov som finns av lokaler för 

skolverksamhet under krig och krigsfara.  

Länsstyrelsen beslutar vilka lokaler som får användas för skolverksamheten enligt förordningen 

(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. 

13.3.1 Uppgift 

Kommuner 
Planlägga för skolverksamheten under krig och krigsfara. Samråda med Länsstyrelsen och 

Arbetsförmedlingen, genom Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen 
Vara beredd att bistå kommunerna med samråd. 

 

 

 



Remiss för yttrande - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
 

Bifogat finns utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar. Syftet med planen är att den ska vara 

inriktande, vägledande och stödjande för kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett 

stöd för myndigheter med anknytning till länet.  

Av bifogat missiv framgår vilka bilagor som bifogas huvuddokumentet samt vilka bilagor som 

kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle.  

Samtliga aktörer förväntas yttra sig över missiv, huvuddokumentet, bilaga 1 (ledning och 

samordning), bilaga 7.2 (utrymning och inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring).  

Kommun och räddningstjänst förväntas yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3 

(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet och barnomsorg). OBS! 

Vi önskar att kommunerna skickar vidare denna remiss till sitt räddningstjänstförbund. 

De frågor vi vill ha svar på är: 

 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på vad som 

behöver förtydligas. 

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag. 

 Bör något läggas till? 

 Bör något tas bort? 

Vi önskar era synpunkter och kommentarer senast den 31 december 2021. Svaren skickas till 

carolina.sundelin@lansstyrelsen.se.  

Målet är därefter att bifogade dokument ska beslutas och delges aktörer i länet kring årsskiftet 

2021/2022. Dokumenten kommer vid färdigställandet att infogas i Länsstyrelsens dokumentmall med 

emblem.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

 

Carolina Sundelin 

Beredskapshandläggare för civilt försvar  

Samhällsavdelningen 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Tel: 010-224 43 15 

Mobil: 0730714301 

Växel: 010-224 40 00  

carolina.sundelin@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

 

mailto:carolina.sundelin@lansstyrelsen.se
mailto:carolina.sundelin@lansstyrelsen.se


 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00688 

  

 

Handläggare 
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Upphandling av Flexlinjen i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för Flexlinjen i Uddevalla löper ut i juni 2024. Flexlinjen är ett tillköp 

som kommunen gör av Västtrafik för att tillhandahålla en högre grad av service för 

resenärer med behov av extra stöd och hjälp vid sin resa. Flexlinjen trafikerar inom 

centralorten Uddevalla inklusive Herrestad/Torp. Resenärer kan åka mellan valfria 

mötesplatser vilka är belägna nära målpunkter och inne i bostadsområden. Västtrafik 

ska upphandla stadstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla kommun med trafikstart 

2024 och ställer nu frågan om kommunens tillköp av Flexlinjen ska kvarstå. 

 

Västtrafik har tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av Flexlinjen vilken 

redovisar dagens trafik och en bedömning av framtida behov. Kommunfullmäktige 

beslutade 2017 om en successiv utökning av flexlinjens öppethållande kvällar och 

helger. Kostnaden för Flexlinjen uppgår idag till ca 4,8 mkr per år. Om kostnaden skulle 

bli högre än vad kommunen accepterar kan kommunen avbryta upphandlingen på 

villkor som regleras i ett uppdragsavtal med Västtrafik. 

 

Flexlinjen är ett uppskattat trafikslag i Uddevalla och bidrar också till att färdtjänsttrans-

porterna kan hållas nere. Socialtjänsten hänvisar alltid till Flexlinjen när så är möjligt. 

Flexlinjens fordon merutnyttjas även för socialtjänstens behov av transporter till dagliga 

verksamheter. Kommunledningskontoret föreslår att Flexlinjen upphandlas med 

motsvarande trafikomfattning som idag, och att det under avtalstiden ska finnas 

möjlighet till eventuell utökning när kommunen så önskar.  

 
Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi förordar på kort sikt att all stads-

trafik, inklusive flexlinjer, bör drivas med el. Västtrafik kommer därför att upphandla 

ordinarie stadstrafik med krav om eldrift. Kommunen har dock möjlighet att kravställa 

annat fossilfritt bränsleslag för Flexlinjen vilket utöver el är RME, HVO, biogas eller 

vätgas. Ställer kommunen inget specifikt krav på drivmedel kommer Västtrafik i 

upphandlingen att ange att drivmedlet är valfritt och det blir då upp till trafikföretagen 

att själva välja drivmedel. Tillgång till drivmedel och bussfordon av aktuell typ kommer 

dock att påverka valet av drivmedel. Med tanke på flexlinjefordonens trafikering nära 

bostäder och målpunkter är frågan om buller från fordonen en faktor som bör värderas. 

Eldrivna fordon är ur denna aspekt fördelaktigt, utöver betydelsen för god miljö. 

Eldrivna fordon har även ett tydligt signalvärde i omställningen till hållbara transporter. 
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Beslutsunderlag 

Förstudierapport Flexlinjen, 2021-12-03. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik upphandlar Flexlinjen 

med omfattning motsvarande dagens trafik, och 

 

att trafiken bör utföras med fordon enligt Västtrafiks specifikation för denna trafikttyp 

och med drivmedlet elektricitet.  

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sven Andersson 

Tf. förvaltningschef Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västtrafik AB 
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1 Bakgrund och syfte 

Flexlinjen har funnits sedan 1996 och är väl inarbetad i Uddevalla. Trafiken är en 

del av den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga alla är välkomna att åka med. 

Flexlinjen trafikerar centralorten Uddevalla inklusive Herrestad och använder 

mindre bussar som därmed kan trafikera närmre bostäder och verksamheter än 

vad andra kollektivtrafiklinjer kan. Kunden beställer sin resa via telefon och får en 

uppskattad tid för när bussen kommer till mötesplatsen och är därmed garanterad 

en sittplats. Flexlinjen har cirka 250 mötesplatser och finns därför nära resenären. 

Bussen stannar bara där någon bokat på- eller avstigning. Det gör att både 

sträckan och restiden för en flexlinje kan variera från gång till gång.  

Flexlinjeförarna har ett utökat uppdrag att hjälpa kunderna så att de kommer på 

och av bussen på ett säkert sätt. Flexlinjen erbjuder därför en högre grad av 

service, vilket ger resandemöjligheter som ordinarie linjetrafik inte kan erbjuda. 

Flexlinjekonceptet finns i lite olika varianter i många svenska kommuner.  I Västra 

Götaland finns flexlinjer förutom i Uddevalla även i Göteborg, Mölndal och Lerum.  

Denna förstudie ger en bild av dagens flexlinjetrafik och gör en bedömning av det 
fortsatta behovet.  

 

2 Marknadsanalys/framtidens behov 

Behovsanalyser är gjorda utifrån dagens och framtida åldersstruktur, dagens 

resande samt planerad stadsutveckling. Underlag är framtaget för att bedöma 

förutsättningar till ett förändrat resande och utifrån det har framtida behov av 

Flexlinjen bedömts, både i vilken omfattning det bör trafikeras och var. 

 

2.1  Dagens flexlinjetrafik 

Dagens flexlinjetrafik är idag indelad i två upptagningsområden – Uddevalla tätort 

samt Herrestad/Torp-Uddevalla C. 

Bivab har dagens avtal för flexlinjetrafiken och trafiken utförs av Skalls Buss & 

Taxi AB som underentreprenör. 

Trafiken omfattade år 2020 cirka 8 600 timmar och 63 400 fordonskilometer. 

Dagens flexlinjetrafik är indelad i två trafikeringsområden – centralorten 

Uddevalla samt Herrestad/Torp-centralorten Uddevalla. Med dagens 

trafikupplägg fordras tre bussfordon och ytterligare ett fordon i reserv. Två bussar 

kör kontinuerligt inom tätorten och ett fordon trafikerar Herrestad/Torp. 

 

 



Flexlinjen använder markerade mötesplatser som av- och påstigningspunkter för 

resenärerna. Mötesplatserna är många till antalet och placerade så att 

gångavstånden till bostad eller viktiga målpunkter inte är särskilt långt. Antalet 

mötesplatser uppgår för närvarande till cirka 250 st och kompletteras löpande 

vartefter nya behov uppstår.   

 

 

Karta över flexlinjen i Uddevalla. 

 

2.1.1 Centralorten Uddevalla  

Flexlinjen inom staden Uddevalla trafikerar idag det orangea området, se karta 

ovan, under vardagar mellan kl. 09.00 och 17.00, med utökad kvällstrafik på 

tisdagar och torsdagar till kl. 21.00. På lördag trafikerar Flexlinjen mellan kl. 

10.00-21.00. Utökningar på kvällar och lördagar har skett under nuvarande 

avtalsperiod. 



 

Karta över flexlinjens mötesplatser i Uddevalla tätort, norra delen. 

 

 

Karta över flexlinjens mötesplatser i Uddevalla tätort, södra delen. 



2.1.2 Herrestad och Torp 

Trafiken till Herrestad tillkom 2008, då det finns en ökad andel äldre i området 

med sämre tillgänglighet till kollektivtrafik, vilket flexlinjen kunde komplettera. 

För resor inom det blåa området går flexlinjen på vardagar mellan kl. 09:15 och 

17:00 och på lördagar mellan kl. 10:15 och 15:00. 

 

 

Karta över flexlinjens mötesplatser i Herrestad/Torp. 

  



2.2  Dagens resande 

Resandet mellan år 2017-2019 har varierat mellan 18-19 900 resor per år. 

Resandet är främst koncentrerat till kl. 10:00-13:00, medan resandet efter kl. 17 är 

mycket lågt. 

I diagrammet nedan visas hur fördelningen av resor såg ut mars-dec 2019, dvs 

före Covid-19, men efter att tillköp av kvällstrafiken införts. 

 

 

 

Resandet på lördagar var under perioden mars-dec 2019 1 650 resor, vilket 

motsvarar ca 40 resenärer per lördag. 

Flextrafiken var från start behovsprövad, men definitionen för vem som har rätt 

att åka med Flexlinjen uppfattades som onödigt smal, varför trafiken öppnades för 

alla i december 2012. Tack vare detta kan fler vara hjälpta av linjen och 

kommunen sparar onödig administration. Effekten av att öppna flexlinjen för alla 

har inte påverkat kapciteten negativt, varför slutsatsen är att det fortsatt är de äldre 

och de som har behov av Flexlinjen som främst reser med linjen. 

De mötesplatser som flest reste från år 2019 var Åhlens i centrala Uddevalla, Torp 

köpcentrum samt Ica Supermarket vid Göteborgsvägen. 

 

373U Spara affär 491 

537U Skandiavägen1 491 

395U Kampenhof 493 

317U Skogslyckans Vårdcentral 554 

462U Södra Drottninggatan 16 623 

721U Kämpegatan 45 654 

521U Supermarket 808 

1351U Torp Köpcentrum 1 001 

407U Åhléns Kilbäcksgatan 11 1 132 
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2.3  Tillköp av omsorgsresor med mera 

Uddevalla kommun gör idag ett så kallat tillköp för omsorgsresor till daglig 

verksamhet. För detta tillköp används och mernyttjas flexlinjens fordon och 

förare. 

Denna möjlighet till tillköp och samnyttjande av förare och fordon är något som 

bör vara möjligt även inom ramen för det kommande flexlinjetrafikavtalet. 

Eventuellt kan det framtida behovet av omsorgsresor komma att öka något jämfört 

med idag. 

 

2.4  Framtidens behov och resande 

Kommunen har under hela 2000-talet haft en positiv befolkningsutveckling. 

Befolkningsprognosen 2030 bedömer en fortsatt ökning. Kommunen väntas växa 

med cirka 3 650 invånare (6,4 %) men befolkningssammansättningen kommer att 

förändras. Andelen äldre blir fler och därmed ökar antalet personer som är i behov 

av kommunal verksamhet och stöd. Antal äldre i åldrarna 65-79 år väntas öka med 

knappt 8 % till cirka 9 290 personer. Den stora ökningen procentuellt bland äldre 

väntas ske bland de i åldrarna 80 år och äldre, som väntas öka med knappt 29 % 

till cirka 4 480 personer. 

Dagens flexlinjenät har en bra yttäckning inom tätortsområdet, som är Flexlinjens 

primära upptagningsområde, och det har därmed inte identifierats några nya 

områden inom staden som bör ha tillgång till flexlinjetrafik. Utanför stadsgränsen 

är befolkningstätheten mycket lägre, varför det av körtidsmässiga skäl inte går att 

samordna resor lika effektivt som inom tätorten. På landsbygd finns Västtrafiks 

Närtrafik som erbjuder resor från valfri adress till målpunkter inom tätorterna. 

Kommunen beslutade 2017 (KF 2017-12-13) om en successiv utökning av 

flexlinjens öppethållande kvällar och helger, vilket också har skett under den 

innevarande avtalsperioden. Resandeutvecklingen visar dock inte på något 

omedelbart behov av att utöka trafiken ytterligare inför den kommande 

upphandlingen. Dock bör möjligheten att utöka trafiken ytterligare under den 

kommande avtalsperioden finnas. 

Västtrafik genomför en utredning om att likrikta villkoren för Seniorkort i hela 

regionen. Om gemensamma villkor kommer att genomföras och i så fall hur det 

kommer att påverka resandet med flexlinjen är svårt att sia om, men får hanteras 

under avtalstid.   



3 Förslag till trafikering och områdesindelningar 

3.1  Uddevalla 

Dagens upplägg bedöms inte behöva ändras utifrån de framtida behov som 

identifierats. Kvällstrafiken på vardagskvällar och lördagar har lågt resande 

jämfört med trafiken dagtid, vilket kan ge anledning att ifrågasätta denna. Denna 

trafik har tillkommit på begäran av bland annat äldreorganisationerna och är 

politiskt förankrad genom beslut i kommunfullmäktige. Kvällstrafiken ger 

utökade möjligheter till fler sociala aktiviteter och även om man inte kan förvänta 

sig samma resande som på dagtid kan det vara av stor betydelse. Utökningen i 

Herrestad/Torp innebar inledningsvis ett begränsat resande som med tiden har 

utvecklats. 

Ska kvällstrafiken finnas kvar är det ekonomiskt fördelaktigt om dessa finns med i 

upphandlingen från början och inte tillkommer senare under avtalsperioden.  

Flexlinjen till Herrestad och Torp (blå området) som tidigare ifrågasatts visar 

statistiskt på ett högt resande, främst vid Torp, därav fyller den en viktig funktion. 

De föreslagna förändringar som förstudien för Stadstrafiken i Uddevalla innebär 

påverkar inte Flexlinjens upplägg för det blåa området då god tillgänglighet 

behöver tillgodoses. 

 

 

Karta över flexlinjen i Uddevalla. 

 

Summering: 

Det kommande avtalet föreslås därför handlas upp med: 

 Samma trafikområden, volym och öppettider som idag. 

 Möjlighet att utöka öppettiderna under avtalsperioden. 

 Fortsatt möjlighet för kommunen att göra tillköp för tex omsorgsresor. 



4 Fordon och miljö 

4.1  Dagens fordonstyper och bränsle 

I dagens avtal ingår tre tursatta fordon för flexlinjetrafik samt ett reservfordon. 

Fordonen drivs idag med biodiesel. 

Linje Sträckning Fordonsdesign Fordonstyp Drivmedel 
Antal 

fordon 

Flex Flexlinje i Uddevalla stad Områdestrafik CMAL Biodiesel 3+1 

Total 4 
 

Fordonen på flexlinjen är av typen CMAL som är en minibuss i Klass A-

utförande, dvs anpassad för stadstrafik. Fordonen är cirka 6 meter långa och har 

10 sittplatser, förutom reservfordonet som har 12 sittplatser. Skälet till dagens 

fordonsstorlek är att dessa kapacitetsmässigt motsvarar efterfrågan och att 

flexlinjen trafikerar i områden där det vanligtvis kan vara svår att trafikera med 

större bussar. Exempelvis kör linjerna in i bostadsområden med trånga gator och 

är ofta hänvisade till att backvända vid mötesplatserna då det inte finns 

vändslingor på samma sätt som för sedvanliga bussar. 

Fordonen drivs idag med biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

Fordonstyp CMAL  



4.1.1 Rullstolsanpassning 

Fordonen är utrustade med utfällbar ramp för att kunna tillgodose resenärer med 

rullstol, något som dock sker sällan idag. Begränsning finns i maxvikt för 

ramperna samt den ryggplatta som resenärens rullstol skall fästas i, detta på grund 

av trafiksäkerhetsskäl. Denna maxvikt bör ses som dimensionerande för vilka 

typer av rullstolar som flexlinjen kan hantera och ca 95% av alla rullstolar klarar 

det maxkravet. Förändring för att tillgänglighetsanpassa detta ytterligare bedöms 

inte vara aktuellt då man istället hänvisar till färdtjänsten som har 

specialanpassade fordon för att kunna ta tyngre rullstolar. 

Elskotrar och liknande fordon är inte tillåtna att ta ombord på bussarna då de inte 

går att spänna fast på ett trafiksäkert sätt. 

 

4.2  Förslag till krav på fordon och bränsle 

Den fordonstyp som används idag är väl anpassade utifrån de behov och de 

infrastrukturförutsättningar som finns. Därför föreslås fordonstypen förbli 

densamma i den kommande upphandlingen, dvs CMAL med minst 10 sittplatser 

och en fordonslängd på max 7,5 meter. 

Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi förordar på kort sikt att all 

stadstrafik, inklusive flexlinjer, bör drivas med el. Västtrafik kommer därför att 

vid upphandling av den ordinarie stadstrafiken (trafikstart 2024) ställa krav om 

eldrift. Kommunen har dock möjlighet att kravställa annat fossilfritt bränsleslag 

för Flexlinjen. Fossilfria drivmedel utöver el är RME, HVO biogas eller vätgas.  

  

Om kommunen inte vill ställa ett specifikt krav på drivmedel kommer Västtrafik i 

upphandlingen att ange att drivmedlet är valfritt, men ska vara fossilfritt. Det blir 

då upp till trafikföretagen att själva välja drivmedel och Västtrafik kommer inte 

att styra detta. Valfriheten förutsätter dock att det finns fordonsleverantörer av 

CMAL-fordon för de olika drivmedelstyperna. För vissa drivmedel finns ingen 

eller endast någon enstaka leverantör, varför krav om sådana drivmedelstyper kan 

vara kostnadsdrivande. Rekommendationen är därför att antingen ställa krav på el, 

som det finns många fordonsleverantörer av, eller ange att drivmedlet är valfritt 

vilket ger trafikföretagen större valfrihet. 

Linjerna kör länge på dagarna och då planer inte finns på att minska dagens utbud 

föreslås det att möjlighet ges för flera kortare laddningar under dagen om el väljs 

som drivmedel. Förslagsvis bör denna laddning ske med så kallad plug-in-

laddning och i anslutning till Kampenhof där samtliga flexlinjer passerar och är 

där förarna ofta tar paus. 

Behovet av antal fordon är fortsatt 3 tursatta bussar samt en reservbuss. 

 

 



5 Depå 

Skalls Buss och Taxi hyr idag depåplats av Uddevalla Omnibus. Depån ligger 

väster om Uddevalla Central och används inte bara för flexlinjens fordon utan 

Omnibus använder den även för sin övriga trafik. Uddevalla Omnibus hyr i sin tur 

depån av privat ägare.  

Västtrafik avser inte att villkora eller anvisa depå för flexlinjetrafiken, utan 

bedömningen är att marknaden kommer att lösa det själv. Även elförsörjningen 

till depå bedöms tilldelad entreprenör kunna lösa då det inte är stora effekter som 

behövs för det fåtal fordon som flexlinjetrafiken omfattar.  

Ett troligt scenario är att flexlinjetrafiken kommer att ingå i samma avtal som 

stadstrafiken och i så fall kan depå och laddning samordnas. 

   

6 Möjliga synergier och mernyttjande av fordon 
och förare 

Genom de tillköp som Uddevalla kommun gör för exempelvis resor till daglig 

verksamhet mernyttjas fordonen, vilket är positivt ur både ett ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv. Socialtjänsten kan på detta sätt tillhandahålla resor till flera 

av sina verksamheter vilket annars hade fått ske på annat sätt. 

Om gemensamt avtal med landsbygds- och stadstrafiken görs kan fler förare 

trafikera Flexlinjen förutsatt att den för flexlinjen särskilt framtagna utbildningen 

om kundmottagande är genomförd.  

 

7 Avtal 

Flexlinjetrafiken skiljer sig i sin karaktär en del gentemot den övriga allmänna 

kollektivtrafiken och är mer lik den anropsstyrda trafiken. Exempelvis måste 

resorna bokas/beställas i förväg och körvägarna bestäms vid varje tillfälle utifrån 

var kunderna ska hämtas upp och köras till.  

Samtidigt kan det finns synergier med stadstrafiken i samnyttjande av fordon, 

förare, depå och laddinfrastruktur, vilket bör beaktas vid paketering av avtal. 

Det bör finnas möjlighet inom detta avtal för Uddevalla kommun att göra tillköp 

för exempelvis resor till daglig verksamhet. 

Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att handla upp Flexlinjetrafiken 

åt dem kommer ett gemensam Uppdragsavtal att tecknas. I avtalet framgår det 

bland annat att Uddevalla kommun ge Västtrafik i uppdrag att handla upp 

flexlinjetrafiken samt villkor för om Uddevalla kommun av någon anledning 

väljer att inte fullfölja upphandlingen. I avtalet framgår även maxtak för vad 

flexlinjetrafiken får kosta. Om den kostnaden överstigs i anbuden har kommunen 

rätt att dra sig ur upphandlingen.  



8 Ekonomiska konsekvenser 

Flexlinjen kostar kommunen omkring 4,8 Mkr per år (2021) netto. Avtalet om 

Flexlinjetrafik bygger på timpris och är inte resande-/eller kilometerbaserat. Detta 

innebär att trafikkostnaden, vid oförändrat antal fordon och samma öppettider som 

idag, endast påverkas av antalet resenärer som betalar. Linjens 

självfinansieringsgrad är dock så låg att biljettintäkterna har liten påverkan på 

totalkostnaden, ca 130 tkr per år idag. 

Kostnaden för en nyupphandlad flexlinjetrafik enligt samma förutsättningar som 

idag bedöms bli ungefär densamma som idag. Dock beror det på vilka 

anbudspriser som kommer in, varför kostnaderna i slutänden kan bli både högre 

eller lägre. 

Det som påverkar förändringar i kostnaden för trafiken över tid, om inte utbud och 

omfattning förändras, är främst bränslepriset. Övergången från dagens dieseldrift 

till eldrift bedöms medföra en viss kostnadsökning för själva investeringen av 

fordon. Driften blir dock energieffektivare och billigare än konventionell teknik. 

Det skall tilläggas att energiprisernas utveckling under den kommande 

avtalsperioden är osäker och troligen kommer att öka något oavsett energislag. 

Osäkerheten är störst gällande biodiesel/HVO där efterfrågan är stor och 

tillgången begränsad. För den fordonskategori som är aktuell för uppdraget är 

tillgången på fordon med biogasdrift osäker. 

Vill kommunen minska kostnaderna för flexlinjen behöver trafikens omfattning 

förändras. Detta kan till exempel ske genom utglesning av resmöjligheterna, 

indragning av resmöjligheter på kvällar eller en snävare avgränsning av 

flexlinjens trafikeringsområde. Effekterna av mindre justeringar av detta slag 

bedöms dock bli relativt begränsade. Ska flexlinjens kostnader begränsas påtagligt 

måste omfattande förändringar i trafikutbudet genomföras som innebär att ett helt 

fordon kan plockas bort. Detta medför då sämre tillgänglighet för resenärerna, 

med längre väntetider och risk för att resenärer kommer att nekas att få resa med. 

Flexlinjen har stor betydelse för kommunens färdtjänstkostnader då socialtjänsten 

i hög grad kan hänvisa till detta transportslag istället för att medge taxi. 

Socialtjänsten använder också Flexlinjen för dagcenterresor genom att utnyttja 

linjens fordon före och efter ordinarie flexlinjeturer. Alternativet är att beställa 

dyrare resor med taxi eller liknande.  

Då kommunen inte redovisat krav på förändringar i Flexlinjens omfattning eller 

gett uttryck för specifika trafikförändringar i syfte att minska kostnaderna föreslås 

att Flexlinjen upphandlas med motsvarande trafikomfattning som idag.  

 

 

 



9 Ytterligare medskick till Upphandlingsprojektet 

Flexlinjetrafiken bör handlas upp tillsammans med stadstrafiken i Uddevalla för 

att samnyttja förare, depåer med mera. 

Flexlinjeförarna bör ha ett utökat uppdrag att hjälpa kunderna så att de kommer på 

och av bussen på ett säkert sätt. 

Det bör finnas möjlighet inom detta avtal för Uddevalla kommun att göra tillköp 

för exempelvis resor till daglig verksamhet. 

 

 



Organisation

Mandatp - 

Start

Mandatp- 

Slut Ny mandatp. Start Ny mandatp slut Uppdrag Person - Namn parti Nytt namn parti

Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Mikael Staxäng M

Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Thomas Ericsson UP Thomas Ericsson UP

Ombud för Fyrstads flygplats AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Ingemar Samuelsson S Ingemar Samuelsson S

Ombud för Fyrstads flygplats AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) David Sahlsten KD David Sahlsten KD

Ombud för Kommuninvest 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Ingemar Samuelsson S Ingemar Samuelsson S

Ombud för Kommuninvest 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Bengt Adolfsson - Bengt Adolfsson -

Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst) 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Camilla Johansson C Camilla Johansson C

Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst) 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Jarmo Uusitalo MP Jarmo Uusitalo MP

Ombud för Regionteatern Väst AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Ulf Svensson L Ulf Svensson L

Ombud för Regionteatern Väst AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Christer Johansson V Christer Johansson V

Ombud för Sportstugan förening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Ulf Svensson L Ulf Svensson L

Ombud för Sportstugan förening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Kerstin Joelsson-Wallsby V Kerstin Joelsson-Wallsby V

Ombud för Uddevalla Utvecklings AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Elving Andersson C Elving Andersson C

Ombud för Uddevalla Utvecklings AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Christina Nilsson KD Christina Nilsson KD

Ombud för Uddevalla Vatten AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ombud Monica Bang Lindberg L Monica Bang Lindberg L

Ombud för Uddevalla Vatten AB 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Ombud 

(ersättare) Christer Hasslebäck UP Christer Hasslebäck UP

Projekt 8 Fjordar (styrgrupp) 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ledamot Anna-Lena Heydar S Anna-Lena Heydar S

Destination Uddevalla - 2 2020-07-01 2022-06-30 2022-07-01 2024-06-30 Ledamot Rolf Jonsson L Rolf Jonsson L

Destination Uddevalla - 2 2020-07-01 2022-06-30 2022-07-01 2024-06-30 Ledamot Ann-Louise Öhrn (-)

Uddevalla Business Improvent District (BID) 2021-05-26 2022-12-31 Ledamot Peter Larsson (-) Malin Krantz (-)
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla gällande 

Uddevalla Grand Prix of Sweden 2022 ärende 14044 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla har inkommit med ansökan om sponsring med 800 000 kr,  

arbetsinsatser och material för VM-deltävling i motocross-Uddevalla Grand Prix of 

Sweden 6-7 augusti 2022. Av den sökta summan utgör en del förbättringar av arenan 

som inte kunnat komma till stånd under de år tävlingarna blev inställda.  

 

BMK Uddevalla har under åren framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på  

Glimmingen. År 2019 var det 23:e deltävlingen i BMKs historia. Uddevalla kommun 

beviljade 400 000 kr i sponsring för tävlingarna år 2020 och även år 2021, men som 

pga Covid-19 blev inställt båda gångerna. Kommunen betalade ut hälften av det 

beviljade beloppen dvs 200 000 kr innan tävlingarna ställdes in, som föreningen fick 

behålla. 

 

VM-deltävlingen är en av 20 deltävlingar världen över. Antal deltagare i Uddevalla 

beräknas till ca 200-250 st. och antal besökare beräknas till ca 20 000-22 000 under de 

båda dagarna. Tävlingarna i Uddevalla är en av ca 20 deltävlingar världen över. De kan 

ses av ca 900 miljoner människor i direktsänd TV över hela världen, samt i webb-TV, i 

eftersändningar och på YouTube. BMK Uddevalla är enligt ansökan en av de 

motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad det gäller bland annat miljöarbetet i 

sporten.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29. 

Avtal mellan BMK Uddevalla och Uddevalla kommun, 2021-11-24. 

Budget anläggningsarbeten 2021-2022, 2021-11-24. 

Budget förslag 2022 Uddevalla GP, 2021-11-24. 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla 2021-11-16. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sponsra BMK Uddevalla med 400 000 kronor för VM-deltävlingarna i motocross 

2022 enligt upprättat avtal, 

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring, 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-29 Dnr KS 2021/00674 

  

 

 

 

att stödja BMK Uddevalla med ytterligare 200 000 kronor för förbättring av 

tävlingsanläggningen,  

 

att BMK Uddevalla får behålla totalt 200 000 kronor av beviljade medel för tävlingen, 

om tävlingen måste ställas in även 2022 pga Covid-19 och då rådande restriktioner. 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Helena Henriksson 

Tf. förvaltningschef Utvecklare besöksnäring 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

BMK Uddevalla 

Kommunikationsenheten, Uddevalla kommun 

Avd juridik och adm. ekonomi, Uddevalla kommun 

 



Budget U-a GP 2022

1 Uddevalla Grand Prix
Youthstream Contract    

Insurance Cover the persons, material, goods and the competitors

Föreningar Parking

VM-Fest GP Party BMK

Värdar Hosts Camping

Lön personal  Staff salaries 

 TOT: 3 700 000 kr        

2 COST BEFORE THE RACE:
BANARBETE och OMBYGGNAD MÅLHOPP Maintenance on the track

MATERIAL BAN & DEPÅ Track/paddock material

HYRA MASKINER Rental machinery

DATA & INTERNET Data & Internet

MATERIAL BANA ÖVRIGT Miscellaneous

PUBLIKVÄGAR Public roads

CAMPING Camping

GRÖNOMRÅDE Green areas

BEVATTNINGSANLÄGGNINGEN Sprinkler system

FÖRSÄLJNINGSKIOSKER Sales-stands

FUNKTINÄRSKLÄDER All Marshals , Officals clothing

RENOVERING SPEAKERTORN, TIDTAGN.KUR Speaker tower, time keeping house

STAKET Public fence

MÅLNING FASTIGHETER Painting houses

KONTORSMATERIAL Office material

MARKNADSFÖRING I PRESS Publishing, marketing press

TRYCKSAKER OCH PROMOTION MATERIAL Promotion material

PROGRAM ARBETE Program

ARMBAND Bracelets

STORTAVLA  Mediatech Big Screen

VÄGVISNING, SKYLTAR+UPPSÄTTNING Road signs

LÄKARE Doctors

AMBULANS Ambulances

VAKTER Stefan Sund

MÄSSKOSTNADER Exhibition

SPEAKERS Speakers 

LJUDANLÄGGNING Sound system 

PRESSCENTER Press centre

PRIS POKALER Tropehies

Cross Club + VM BANKETT VIP room + World Championship banquet

TOT: 1 439 000 kr        

4 COST BEFORE THE RACE:
ARBETSMASKINER TÄVLINGEN   Heavy machines for the track works

BRÄNSLE Fuel  

PORTO Post, stamps

CONTAINERTÖMMNING,SALTNING,KRANLYFT Container for rubbish

ORUST TRAFIKEN Bus Tranfer

Investering anläggning

TRANSPORTER Transports

BRANDSERVICE fire-extinguishers

UNDERHÅLLNING ÖLTÄLT Aktivities in the beer tent

TELEFON Telephone cost

ELFÖRSÖRJNING El

TOALETTER Toilets

TÄLT HYRA Rent a Tent

HOTELL Hotel

VAROR TILL FÖRSÄLJNINGEN Food and drinks for sale to public

FUNKTIONÄRS MAT Food officials

ÖVRIGT Other expenses

TOT: 2 500 000 kr        

TOTAL COST: 7 639 000 kr        

5 INCOME:
BILJETTER INTRÄDE Ticket

DEPÅ BILJETTER Paddock

PARKERING Parking fee

CAMPING Camping fee

REKLAMFÖRSÄLJNING Sponsring/Exhibitors

FÖRSÄLJNING KIOSKER Vending

FÖRSÄLJNING PROGRAM Program

TV REKLAM TV Advertising



Budget U-a GP 2022
Bidrag  INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNING Investment 

U-A KOMMUN   Help from Uddevalla township

TOT: 8 000 000 kr        

INCOME 8 000 000 kr        

COST 7 639 000 kr        

TOTAL SURPLUS 361 000 kr           



Budget Anläggningsarbeten 2021-2022
Projekt Arbetkostnad Materialkostnad Summa Övrigt

Målhoppet inkl. bansträckning före

Betongklossar samt L-stöd 0 220 000 kr             Benders 70 000 kr-                150 000 kr           

Betongbryggor 40 000 kr               LBC 40 000 kr-                

Transport betong material 45 000 kr          LBC 45 000 kr-                

Grus material 0 15 000 kr               -  kr                      15 000 kr              

Maskinarbete 60 tim, 980 kr/tim 73 500 kr          73 500 kr              

Maskintimmar BMK 250 kr/tim (Diesel+slitage) 28 000 kr               28 000 kr              

Kranbil 8 tim, 1200 kr/tim 9 600 kr             -4600 5 000 kr                

Grovis 40 tim 10 000 kr          10 000 kr              

Rör 15 000 kr               15 000 kr              

Staket 13 000 kr               13 000 kr              

Arbete Klubbmedlemmar  450 tim -  kr                    

-  kr                    

Summa 309 500 kr           

Belysning

Ny miljöbelysning depå samt runt speakertorn och bana 80 000 kr          inkl material 80 000 kr             

Staket

Div. publikstaket (sönderkörda, för låga, nya säkerhetskrav) 400 000 kr        inkl material 400 000 kr           

Underhåll fastigheter

Byte takrännor maskinhall (35 år gamla) samt

använda regnvatten till tvättanläggningen för MC 50 000 kr          inkl material 50 000 kr             

Total Summa 839 500 kr    

.

Spons/Bidrag

2021-11-18



Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON
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Ärendenummer
#14044

Datum
2021-11-16 15:32

Ärendenummer: #14044 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2021-11-16 15:32

 Mobilnummer
0705245242

 Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Organisationschef

 Namn på kontaktperson
Micke Andersson

 Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
467

 Postnummer och ort
45192 Uddevalla

 Adress
Glimmingen 420

 Bankgironummer
379-6448

 Organisationsnummer
858500-6375

 Namn på sökande ideell förening/organisation
BMK Uddevalla

 Datum till
2022-08-07

 Datum från
2022-08-06

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Uddevalla Grand Prix of Sweden

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro
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Ärendenummer: #14044 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2021-11-16 15:32

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
800 000 kr

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
8 000 000 kr

 Typ av idrott
Motocross

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
micke@bmkuddevalla.se

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
Klubben bedriver motorsport verksamhet och är även delaktig i fler stora evenemang som genomförs i kommunen

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
Som alla idrotter som är anslutna till RF så följs de regler vad det gäller antidoping och finns med i de utbildningar som genomförs.
Då motorsporten är väldigt mansdominerad så är fördelningen inte riktigt som vi vill att det skall se ut men det är en sport som
engagerar hela familjen.
Sporten kräver också att man har sin egna utrustning vilken innebär en högre kostnad.
Vi har prova på verksamhet som är populär hos ungdomar.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Både vad det gäller sporten och vår anläggning jobbar vi hela tiden med hållbarhetsfrågorna.
BMK är en av de motorföreningar som ligger i täten vad det gäller bl.a. miljöarbetet i sporten.

3. Ansökan

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Det är en VM deltävling i motocross där vi är en av c:a 20 deltävlingar världen över.
2019 var den 23:e deltävlingen i BMKs historia, tyvärr gick inte deltävlingen 2020 och 2021 att genomföras pga covid-19
Målgruppen är allt ifrån små barn till våra äldsta invånare.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ansökan avser ekonomiska medel, arbetsinsatser och även material.

Bifoga fil över budget
    (15 KB)Budget förslag 2022 Uddevalla GP.xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Förväntad publikstorlek
20 - 22 000 på två dagar

 Förväntat antal deltagare
200-250 st

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Arbetet med sponsorer har pga av Covidläget inte kommit igång ännu, dock har en hel del av våra trogna samarbetspartner varit
positiva till vara med under 2022 års tävling.
Vi räknar också med kommunen, U-a Energi, Destinationen och de 9-10 övriga föreningar som hjälper till under evenemanget.
Ramirent, Torp Köpcentrum, Benders, KTM, Husqvarna, Gas Gas, Yamaha samt många mindre företag ifrån både kommunen och 
övriga Sverige

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Kommunen kommer att marknadsföras och synas över hela världen för de som går in och tittar på webb-TV, direktsänd TV samt
eftersändningar. Idag har ungefär 900 miljoner personer möjlighet att se VM deltävlingen ifrån Uddevalla i direktsändning på TV.
Sedan tillkommer webbsändningar, youtube och eftersändningar.
Promotorn Infront jobbar med många av de större idrottsevenemangen runt om i Världen vilket gör att mycket fokus ligger på TV 
sändningar som hela tiden utökas.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Se ovan

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Tävlingen är tillgänglig för alla medborgare i samhället.

Övrigt
I de ansökta ekonomiska bidraget på 800 000 sek har vi även tagit höjd för de inkomst bortfall som covid-19 fört med sig då 2020 
och 2021
års tävlingar blev inställda och en del kostnader redan tagits. Vidare har underhåll, fortsatt investeringar och utvecklingsarbeten 
med anläggningen blivit stoppade för att inte sätta klubben i en dålig ekonomisk situation. Bifogat är 1 budget med planerade 
renoveringar på saker som legat i pipline för nya investeringar på anläggningen.
Under tävlingshelgen deltager c:a 10 st andra föreningar med 300-400 funktionärer som vi betalar ersättning till föreningarna.

Bifoga fil
    (11 KB)Budget Anläggnings arbeten 2021-2022.xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-24 Dnr: KS 2021/00674 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 

avseende VM-deltävling i motocross-Uddevalla Grand Prix of 

Sweden 2022 
Uddevalla kommun och BMK Uddevalla har ingått ett sponsringsavtal enligt Uddevalla 

kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar BMK Uddevalla med 

400 000 kronor för arrangemang av VM-deltävling i motocross-Uddevalla Grand Prix 

of Sweden 2022 enligt följande kriterier och att arrangemanget genomförs i enlighet 

med ansökan; 

 

 Uddevalla kommun exponeras på framträdande platser som en av BMK:s 

sponsorer i all marknadsföring av arrangemanget, såväl i sociala medier som 

trycksaker, hemsidor inför, under och efter tävlingsperioden. 

 Uddevalla kommun är synligt i anslutning till evenemanget och på arenan med 

skyltar, banderoller och annat material som till exempel film enligt kommunens 

önskemål. 

 Uddevalla kommun bjuds in till sponsringsmiddagar och andra 

sponsringsevenemang.  

 BMK Uddevalla är goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i 

Bohuslän och bidrar till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten, 

evenemang och en plats att besöka i programbladet och övrig marknadsföring.  

 Representanter för Uddevalla kommun erhåller biljetter till tävlingarna och ges 

möjlighet att delta som prisutdelare eller dylikt. 

 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och dess medlemmar i 

olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa. 

 BMK Uddevalla ska lämna en skriftlig redogörelse för hur ovanstående 

åtagande har uppfyllts tillsammans med resultatrapport.   

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att BMK 

Uddevalla inte uppfyller de ovan nämnda kriterierna för sponsring. BMK Uddevalla kan 

då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde.  

 

Marknadsföringsinsatserna sker i samarbete mellan BMK Uddevalla och Uddevalla 

kommuns kommunikationsavdelning.  

 

Utbetalning sker i två omgångar; 200 000 kronor i januari 2022, och resterande 

sponsringsbelopp under våren 2022. 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00674 

 

 

 

 

 

Uddevalla december 2021 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson   Mikael Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande  Organisationschef 

Uddevalla kommun   BMK Uddevalla 

 

 

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt.  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00643 

  

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Särskilt anslag för elitsponsring år 2022-2023 för Hälle IF och 

Uddevalla Sim, samt säsongerna 2022/2023 och 2023/2024 för 

Kropps Damer 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för  

elitsponsring enligt kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 217. Förslaget är att Hälle  

IF och Uddevalla Sim under 2022 och 2023 får del av den extra sponsringen för sina 

satsningar på svensk och internationell elitnivå.  

Kommunledningskontoret har i samråd med kommunstyrelsens ordförande upprättat  

förslag på avtal mellan Uddevalla kommun och respektive förening i enlighet med  

beslutet och kommunens riktlinjer för sponsring. I bedömningen har även tagits del av 

ett rådgivande dokument med kompletterande kriterier för utökad sponsring av 

elitidrott. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Avtal om elitsponsring mellan Hälle IF och Uddevalla kommun år 2022-2023 

Avtal om elitsponsring mellan Uddevalla Sim och Uddevalla kommun år 2022-2023 

Avtal om elitsponsring mellan GF Kroppskultur Damer och Uddevalla kommun säsong 

2022/2023 och 2023/2024 

Riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12 

Kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17,  

reviderat 2018-12-10 Dnr. 2018/00848 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att föreningarna Hälle IF och Uddevalla Sim för år 2022 och 2023 tilldelas 

elitsponsring enligt ovan, och i enlighet med upprättat avtal 

att GF Kroppskultur Damer för säsong 2022/2023 och 2023/2024 tilldelas elitsponsring 

enligt ovan, och i enlighet med upprättat avtal 

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för sponsring 

att i övrigt godkänna avtalen 

 

 

 

Sara Gustafsson Helena Henriksson 

Tf. förvaltningschef Utvecklare besöksnäring 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00643 

  

 

 

 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hälle IF 

Uddevalla Sim 

Personal och kommunikationsavd. 

KLK avd juridik och administration, ekonomi 



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-25 Dnr: KS 2021/00643 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal om elitsponsring mellan Uddevalla Sim och Uddevalla 

kommun år 2022-2023 
Uddevalla kommun sponsrar föreningens elitsatsningar på nationell och internationell 

nivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren uppfyller följande 

kriterier under avtalets giltighetstid. 

 

 Uddevalla kommun marknadsförs på samtliga mästerskapssimmares och 

tränares tävlingskläder. Uddevalla kommun ska godkänna utformning och 

placering. 

 Uddevalla kommun marknadsförs i samtliga annonser där Uddevalla Sim 

informerar om intagning till simskola, tävlingar mm, och i föreningens övriga 

presentationsmaterial. 

 Marknadsföring i Walkesborgsbadet och på föreningens hemsida med länk till 

Uddevalla kommuns hemsida.  

 Exklusiv grensponsor i program till samtliga tävlingar som Uddevalla Sim 

arrangerar. 

 Tryck med uddevalla.se på föreningens simmares badmössor. 

 Uddevalla Sim ska vara goda ambassadörer för kommunen och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla som en plats för möten och evenemang.  

 Uddevalla Sim deltar med tränare, simmare eller andra aktiva som ambassadörer 

eller föreläsare vid möten/evenemang i samarbete med Uddevalla kommun.  

 

Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur ovanstående 

åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till social hållbarhet och 

jämställdhetsintegrering. Uddevalla kommun sponsrar Uddevalla Sim med 250 000 kr 

per år för 2022 och 2023.  

 

Sponsoreringen betalas ut årsvis i januari. Uddevalla kommun har möjlighet att frångå 

avtalet om kommunen anser att Uddevalla Sim inte uppfyller de ovan ställda kriterierna 

för sponsring, och Uddevalla Sim kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun 

har tolkningsföreträde. Dessa förhållanden gäller även om verksamheten i Uddevalla 

Sim upphör under avtalstiden.  

 

Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 

kommunens kommunikationsavdelning. 

 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2021-11-25 Dnr KS 2021/00643 

 

 

Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 

beaktats, samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 

 

Uddevalla december 2021 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson    Adam Schön     

Kommunstyrelsens ordförande  Verksamhetsansvarig Uddevalla Sim 

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt.  



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-25 Dnr: KS 2021/00643 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal om elitsponsring mellan GF Kroppskultur Damer och 

Uddevalla kommun säsong 2022/2023 och 2023/2024 
Uddevalla kommun sponsrar GF Kroppskultur Damer som säsongen 2020/2021 gick 

upp i Allsvenskan. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 

uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid.  

 

 Uddevalla kommuns logotype och/eller uddevalla.se placeras på väl synlig plats 

på matchkläder. Uddevalla kommun ska godkänna utformning och placering. 

 Skylt för Uddevalla kommun i Agnebergshallen. 

 GF Kroppskultur ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl 

synlig på sin hemsida.  

 Uddevalla kommun ska marknadsföras i program, affischer, annonser och annat 

marknadsföringsmaterial som kommunen anser lämpligt. 

 Uddevalla kommun erhåller matchbiljetter/inträde. 

 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och damlaget i olika 

sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa. 

 Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha möjlighet att 

informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt. 

 Föreningen är goda ambassadörer och bidrar till att marknadsföra Uddevalla 

kommun som en plats för möten och evenemang.  

 Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 

social hållbarhet och jämställdhetsintegrering.  

 

Uddevalla kommun sponsrar GF Kroppskultur Damer med 250 000 kr för säsong 

2022/2023 och 2023/2024. Sponsringen betalas ut årsvis i juli månad. 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att GF 

Kroppskultur inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och kan då bli 

återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa förhållanden 

gäller även om verksamheten i GF Kroppskultur upphör under avtalstiden.  

 

Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 

kommunens kommunikationsavdelning.  

 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2021-11-25 Dnr KS 2021/00643 

 

 

Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 

beaktats, samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 

 

Uddevalla december 2021 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson   Pär Noord 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 

Uddevalla kommun   GF Kroppskultur  

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-25 Dnr: KS 2021/00643 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal om elitsponsring mellan Hälle IF och Uddevalla kommun 

år 2022-2023 
Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF för friidrottssatsningar på svensk och 

internationell elitnivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 

uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid.  

 

 Uddevalla kommuns logotype och/eller udevalla.se placeras på väl synlig plats 

på tävlingskläder och överdragskläder. Uddevalla kommun ska godkänna 

utformning och placering. 

 Hälle IF ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl synlig på sin 

hemsida.  

 Uddevalla kommun ska marknadsföras i program, affischer, annonser och annat 

presentationsmaterial. 

 Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha möjlighet att 

informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt. 

 Hälle IF är goda ambassadörer och bidrar till att marknadsföra Uddevalla 

kommun som en plats för möten och evenemang.  

 Hälle IF arbetar med skolidrottsföreningar och stöttar dem i folkhälsoarbetet. 

 Aktiva och/eller ledare från Hälle IF bistår kommunen i sitt integrationsarbete 

vid exempelvis temadag eller utåtriktad skolaktivitet. 

 Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 

social hållbarhet och jämställdhetsintegrering.  

 

Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF med 250 000 kr per år för 2022 och 2023. 

Sponsringen betalas ut årsvis i januari månad. 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Hälle IF 

inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och kan då bli 

återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa förhållanden 

gäller även om verksamheten i Hälle IF upphör under avtalstiden. Samtliga 

marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och kommunens 

kommunikationsavdelning. Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla 

kommuns riktlinjer för sponsring beaktas samt kompletterande kriterier för ökat anslag 

till elitidrott som vägledning. 

 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2021-11-25 Dnr KS 2021/00643 

 

 

 

 

Uddevalla december 2021 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson   Christian Persson 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 

Uddevalla kommun   Hälle IF 

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00652 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 innehåller två kontrollpunkter. Dessa är 

efterlevnad resepolicy samt tillämpning av kommunens projektmodell inom 

kommunledningskontoret. Utöver dessa finns också den kommungemensamma 

kontrollpunkten Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare 

och medarbetare. 

 

Internkontrollen har påverkats av covid-19-pandemin. Resandet är en bråkdel av ett 

normalt år. Inga flygresor och därmed inte heller taxiresor i anslutning till sådana har 

bokförts under kontrollperioden. Resandet med egen bil är också mycket lågt och 

kostnaderna för ersättning för resor med egen bil är endast drygt fem procent av 2019 

års siffror. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är motiverat att göra någon 

djupare analys av resultatet. En redogörelse lämnas dock i granskningsrapporten. 

Uppföljning resepolicyn är upptagen som en kommungemensam kontrollpunkt inför 

2022. 

 

Den kommungemensamma kontrollpunkten om distansarbete kommer på grund av 

pandemin at skjutas upp och istället rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 26 januari. Från oktober 2021 har kommunen successivt börjat återgå till 

arbetsplatsen och från 1 november har kommunen börjat tillämpa gällande 

bestämmelser för distansarbete. På grund av detta anser personalavdelningen att 

internkontrollen ska ske i slutet av november och början av december. Detta ger 

verksamheten tid att tillämpa avtalet och därmed ges bättre underlag att utgå ifrån.  

 

Kontrollen av tillämpning av projektmodellen visar på att modellen inte används fullt 

ut. Detta har resulterat i ett arbete för att göra om modellen till en mer användarvänlig 

och förenklad version.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24. 

Granskningsrapport: tillämpning av kommunens projektmodell inom 

kommunledningskontoret 

Granskningsrapport: efterlevnad resepolicy. 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-24 Dnr KS 2021/00652 

  

 

 

 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.  

 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, internkontrollansvarig 



Dnr: 2020/719 
    

Internkontrollplan år 2021 

   Datum: 2020-11-18 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

     

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Efterlevnad resepolicy Följsamhet bestämmelser 

om bil- och flygresor 

Kontroll av att beställda 

resor stämmer överens 

med policyns 

bestämmelser. 

Kontroll av 

utbetalningar av 

reseersättning 

Förvaltningschef Genomförs för en 

period som väljs 

av kontroll-

ansvarig 

Enligt riktlinjer för 

internkontroll 

Tillämpning av kommunens 

projektmodell inom 

kommunledningskontoret 

Har modellen tillämpats 

för projekten inom 

kommunledningskontoret? 

Har modellen tillämpats 

på ett adekvat sätt?  

 

Inventering av samtliga 

projekt, därefter kontroll 

av alla eller ett urval 

urval/stickprov 

Ekonomiavdelningen  Enligt 

kontrollansvariges 

bedömning 

Enligt riktlinjer för 

internkontroll 

Kommungemensam punkt 

 

Distansarbete/tecknande av 

avtal om distansarbete 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

 

Kontinuerligt 

distansarbete ska enligt 

bestämmelser regleras i 

ett skriftligt avtal mellan 

arbetsgivare och 

medarbetare 

 

Fråga: Har ett skriftligt 

avtal mellan arbetsgivare 

och medarbetare 

Kvantitativ uppföljning. 

Enkät ska skickas till 

medarbetare som 

arbetar hemifrån (ej till 

medarbetare som rent 

fysiskt är bundna en viss 

arbetsplats) 

 

Kommunledningskontorets 

personalavdelning. 

 

HR-Controller vid 

kommunledningskontorets 

personalavdelning 

planerar och genomför 

enkätutskick samt 

sammanställer enkätsvar. 

Bistår med sakkunskap i 

Undersökningen 

ska omfatta 

perioden 1 april - 

30 september 

2021 

Rapport till 

kommundirektör samt 

till samtliga nämnder 

enligt rutiner för 

internkontroll 



Dnr: 2020/719 

upprättats med de 

medarbetare som 

kontinuerligt arbetar på 

distans? 

 

förvaltningarnas 

lämnande av kommentarer 

och analyser. 

 

 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 



 

 

 
 

 
Granskningsrapport 

internkontrollpunkt 

 

1 (1) 

2011-11-10 Dnr:   

 

Tillämpning av kommunens projektmodell inom 

kommunledningskontoret. 

1. Bakgrund 

Kommunen har tagit fram en projektmodell, vars syfte är att vara ett stöd för 

verksamheterna när de arbetar med olika projekt. Projektmodellen innehåller 

många olika delar och tanken med internkontrollen är att få kunskap om hur väl 

modellen nyttjas av verksamheterna. 

2. Avgränsningar 

Avgränsningen är nyttjandet av själva projektmodellen och de mallar som ingår.  

3. Metod 

Ekonomiavdelningen har skickat ut frågan om de nyttjar projektmodellen till 

samtliga avdelningar inom KLK.   

4. Resultat 

Granskningen av nyttjandet visar att modellen inte används full ut, bedömningen 

är att nyttjandet av modellen är lågt. 

5. Slutsatser och rekommendationer 

Eftersom nyttjandet av modellen är lågt i förvaltningen har ett arbete påbörjats 

för att revidera modellen till en användarvänlig version. Ambitionen är att göra 

modellen enklare, med mer stöd och tillgänglig där användarna finns, dvs kända 

plattformar som t.ex. Teams. 
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2021-11-24 Dnr:2021/652   

 

 

 

 

 

Kontrollpunkt: Efterlevnad resepolicy 

1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog i januari 2020 en reviderad resepolicy. Kommunstyrelsen 

tog därför upp efterlevnad av resepolicyn som en kontrollpunkt i 2020 år 

internkontrollplan. Kontrollen genomfördes som planerat, men med anledning av det 

låga resandet på grund av pandemin bedömdes att punkten skulle tas upp även i 2021 

års kontrollplan.  

 

Kontrollmomentet är ”följsamhet bestämmelser om bil- och flygresor” och kontrollmetoden ”att 

beställda resor stämmer överens med policyns bestämmelser. Kontroll av utbetalningar av 

reseersättning.” 

 

Resepolicyn anger bl.a. följande under avsnittet att välja färdsätt vid resa: 

 

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 

 

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.  

2. Avgränsningar och metod 

Föregående års kontrollperiod var mars till och med oktober månad och samma period 

har valts även 2021 för eventuella jämförelser. Det är utbetalningsdatum som definierat 

avgränsningen i tid. 
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Granskningen har utförts genom avläsning av konton ur ekonomisystemet. 

Granskningen omfattar endast kommunstyrelsens verksamhet och inbegriper både 

kommunledningskontoret och den politiska verksamheten. 

3. Resultat 

Flygresor samt hyrbils- och taxiresor 

Inga kostnader för flygresor har bokförts under perioden. I och med detta finns det inte 

heller några hyrbilskostnader eller taxiresor i samband med förrättningar via flyg att 

granska. Inga övriga taxiresor finns heller under perioden. Detta var fallet även i 2020 

års kontroll.. 

Bilersättning vid resor med egen bil 

Utbetald bilersättning, skattefri (konto 5521) och bilersättning, skattepliktig (konto 

5522) uppgår till 11 715 kr, exklusive sociala avgifter, för perioden. Delar av summan 

kan avse resor företagna innan perioden då reseräkning kan lämnats in med 

eftersläpning, och likaså kan reseräkning avseende perioden lämnats in i efteråt och 

således ej ingå i summan. 

 

Motsvarande summa för samma perioden 2020 var 41 000 och för 2019 170 000 kr. 

 

19 olika personer har fått ersättning. Dessa har sammanlagt rest knappt 400 mil. 

 

En stor andel av de korta resorna (under två mil) härrör från 

arbetsmarknadsavdelningen. Liknande resultat framkom vid föregående års granskning 

En uppföljande kontakt har därför tagits med avdelningschefen som bl.a. meddelar att 

avdelningen har tillgång till två poolbilar som används i stor utsträckning. Det finns 

även två elcyklar som fler börjat använda. Egen bil används främst dels av konsulenter 

som följer upp deltagare i arbetsmarknadsinsatser på plats vid deras placeringar runt om 

i kommunen, dels av övriga medarbetare vid möten på stadshuset. En bedömning är att 

ungefär hälften av resorna med egen bil inte redovisas och ingen ersättning därmed 

betalas ut.  

4. Slutsatser och rekommendationer 

Sammanfattningsvis har inga flygresor har genomförts under perioden och utbetald 

bilersättning är en fjärdedel av år 2020 års utbetalning och 6% av siffrorna 2019 

motsvarande månader. 

 

Coronasituationen har helt säkert även 2021 kraftigt påverkat resandebeteendet. 
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Merparten av bilersättningen tycks utgöras av korta resor inom staden. En fortsatt 

informationsinsats föreslås vis kommunledningskontorets ledningsgrupp  

 

Några mer djupgående analyser med t.ex. uppföljande intervjuer bedöms inte 

meningsfullt i rådande läge.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat att resepolicyn ska vara en kommunövergripande 

kontrollpunkt 2022.  

 

 

 

Kontrollen är genomförd av utredare Markus Hurtig 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-12-06 Dnr KS 2021/00686 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Till kommunstyrelsens internkontrollplan föreslås två punkter.  

 

Den ena är kontroll av anmälan av bisyssla. Anmälan ska följa strukturen i 

medarbetarsamtalet och om bisyssla finns ska en särskild dokumentation ske. 

Kontrollen består av att undersöka om fråga om bisyssla ställs och att rätt 

dokumentation finns.  

 

Den andra föreslagna punkten är kontroll av att fullständig kravprofil finns i 

rekryteringar. 

 

Två kommunövergripande punkter antogs av kommunstyrelsen 2021-10-27 § 279, där 

uppföljningsansvaret/-samordningen åligger kommunledningskontoret. Dessa är 

efterlevnad resepolicy och tecknande av externa hyresavtal.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-06. 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022. 

Risk- och väsentlighetsanalys bisyssla. 

Riks- och väsentlighetsanalys kravprofil. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2020-12-06 Dnr: KS 2021/686  

 

Sammanträde 

Process/rutin: Kravprofil som ligger till grund för annonsering 

och rekrytering  

Avdelning: Personal- och kommunikationsavdelningen 

Uppgiftslämnare: HR-strateg, Personalavdelningen 

Syfte 

Beskriv bakgrund och syfte till att processen/rutinen har kommit upp som ett 

kontrollområde. Det kan till exempel ha sitt ursprung i registrerade avvikelser eller 

något annat. 

En väl genomarbetat kravprofil är grunden för hela rekrytering. Det är ett viktigt 

verktyg för att säkerställa att vi har rätt person på rätt plats. Kravprofilen är 

samanställning av vilka kompetenser och färdigheter vi söker till olika tjänster och det 

är det som präglar sedan hela resan från att attrahera rätt kandidater att söka jobbet till 

själva anställningen och introduktionen. 

 
Syftet med att kontrollen är att säkerställa att alla utlysta tjänster har en kravprofil som 

ligger till grund för annonsering.  

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

 

En kravprofil säkerställer att kommunen har rätt person på rätt plats. Kravprofilen blir 

också guiden till en lyckad rekrytering och underlättar urvalen av potentiella 

medarbetare som bäst uppfyller kraven.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. 

Allvarlig. Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

När kravprofilen saknas så blir arbetet med rekrytering svårt med ett oönskat resultat. 

Kostnaden av felrekrytering är höga med stora konsekvenser för verksamheten och dem 

vi laverar servis till.  

Konsekvenserna av att inte ha en kravprofil skulle vara allvarliga för arbetsgivaren, det 

vill säga en fyra på den fyrgradiga ”konsekvensskalan”. 

 

. 
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Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

I rekryteringsverktyget är det obligatoriskt att en komplett kravprofil bifogas. Det har 

framkommit exempel på att det laddas upp ofullständiga kravprofiler. Det är således 

möjligt att fel inträffar och det är av vikt att omfattningen av felen kartläggs.  

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

 

Kontrollpunkten bör tas med i planen för att kartlägga omfattningen av felaktiga 

kravprofiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2021-12-06 Dnr: KS 2021/686   

 

Sammanträde 

Process/rutin: Genomlysning av anmälan av bisyssla för 

samtlig personal 

Avdelning: Personal- och kommunikationsavdelning 

Uppgiftslämnare: Personalavdelningen, förhandlingschef  

Syfte 

Beskriv bakgrund och syfte till att processen/rutinen har kommit upp som ett 

kontrollområde. Det kan till exempel ha sitt ursprung i registrerade avvikelser eller 

något annat. 

 

I Allmänna Bestämmelser och i Lagen om offentlig anställning finns regler som 

klarlägger om och under vilka förutsättningar som de anställda har rätt att ägna sig åt 

bisysslor. Som huvudregel gäller att anställda inom Uddevalla kommun fritt förfogar 

över sin fritid och den enskilde avgör själv hur han eller hon vill använda den. Bisyssla 

skall i normalfallet inte betraktas som en negativ företeelse. En bisyssla kan tvärtom ge 

kompetens och stimulans som ger en kvalitetshöjande effekt på de ordinarie 

arbetsuppgifterna dock det finns noga fall som bisyssla inte får förekomma i så som 

arbetshindrande bisyssla, förtroendeskadlig bisyssla och konkurrensbisyssla.  

 

Syftet med undersökning är att genomlysa anmälan av bisyssla för samtlig personal.  

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

 

En genomlysning av bisysslor minskar risken för pågående arbetshindrande bisysslor, 

förtroendeskadliga bisysslor och konkurrensbisysslor. Då välfärden står inför en stor 

kompetensutmaning kan vissa bisysslor vara ett hinder för kommunens 

kompetensförsörjning.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar.  

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. 

Kännbar, 4. Allvarlig. Välj en siffra och motivera ditt val. 
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Konsekvenserna av oanmälda bisysslor som tillhör någon av de tre områdena nämnda 

ovan kan vara kännbara för arbetsgivaren, det vill säga en trea på den fyrgradiga 

”konsekvensskalan” 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Vid medarbetarsamtalet ska chefen ställa en fråga om bisyssla finns. Svaret ska 

dokumenteras. Om svaret är ja ska chefen också tillse att bisysslan beskrivs enligt en 

särskild mall. Om en beskrivning inte lämnas är det ingen anmälan av bisyssla. Det 

finns risk att chefen förbiser detta. Risken för förbiseende bedöms som 3 (möjlig) 

 

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

 

Kontrollen bör tas med i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dnr: KS 2021/686 
    

Internkontrollplan år 2022 

   Datum: 2021-12-06 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Tecknande av externa 

hyresavtal, följs 

styrdokument och 

delegationsordningar? 

 

(Kommungemensam 

punkt fastställd av KS 

2021-10-27 § 279 ) 

Följs styrdokument och 

delegationsordningar? 

Kontroll av att externa 

hyresavtal som har 

tecknats de senaste 3 

åren, dvs 2019-2021, 

följer beslutat regelverk. 

Respektive 

nämnd/förvaltning 

 Till nämnd och 

kommunstyrelse senast 

december 2022 

Efterlevnad resepolicy 

 

 

(Kommungemensam 

punkt fastställd av KS 

2021-10-27 § 279) 

Följsamhet bestämmelser 

om bil- och flygresor 

Kontroll av att beställda 

resor stämmer överens 

med policyns 

bestämmelser. 

Kontroll av utbetalningar 

av reseersättning 

Respektive 

förvaltningschef. Arbetet 

samordnas av 

ekonomiavdelningen, 

kommunledningskontoret. 

Genomförs för 

en period som 

väljs av kontroll-

ansvarig 

Enligt riktlinjer för 

internkontroll 

Anmälan av bisyssla Den anställde är skyldig 

att på eget initiativ anmäla 

bisysslan och vid 

medarbetarsamtalet ska 

chef fråga om den 

anställda har någon 

bisyssla.  

I vilken utsträckning 

anmäls bisysslor på ett 

korrekt sätt? 

Kvantitativ uppföljning. 

Anmälda bisysslor vid 

medarbetarsamtalet. 

Kommunledningskontorets 

personalavdelning.  

HR-Strateg vid 

kommunledningskontorets 

personalavdelning planerar 

och genomför kontrollen 

samt sammanställer 

resultatet. 

Undersökningen 

ska genomföras 

hösten 2022 

Internkontrollasmordnare 

KLK, förvaltningschef 



Dnr: KS 2021/686 

Kravprofil Alla utlysta tjänster skall 

ha en kravprofil som 

ligger till grund för 

annonsering och 

rekrytering.  

 

Har alla tjänster som 

annonseras en fullständig 

kravprofil?  

Kvantitativ uppföljning. 

Antal/andel registrerade 

kravprofiler i 

rekryteringssystemet.  

Kommunledningskontorets 

personalavdelning.  

HR-Strateg vid 

kommunledningskontorets 

personalavdelning planerar 

och genomför kontrollen 

samt sammanställer 

resultatet. 

Undersökningen 

ska genomföras 

maj 2022. 

Internkontrollasmordnare 

KLK, förvaltningschef 

 

  



Dnr: KS 2021/686 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-26 Dnr KS 2021/00276 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Budget för Fyrstads Flygplats AB för år 2022 

Sammanfattning 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 

kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut 

om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare 

per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av regelverket i 

gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).  

 

Enligt gällande aktieägaravtal för FFAB skall bolaget årligen redovisa budget för 

nästkommande kalenderår. Utkast till budget för bolaget skickades till ägar-

kommunerna under våren och behandlades av kommunstyrelsen i maj månad som ett 

informationsärende .  

 

Bolaget har i november inkommit med uppdaterad slutlig budget. I enlighet med 

aktieägaravtalets bestämmelser ska verksamhetsanslag till FFAB fördelas efter 

respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna ska 

ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.  

 

För 2022 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till 

totalt 5,5 mkr fördelat på ordinarie anslag om 4,5. Uddevalla kommuns del uppgår till 

945 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26. 

Uppdaterad budget för Fyrstads Flygplats AB år 2022 (november). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja 945 tkr till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2022, 

 

att medlen överförs till Trollhättans kommun som ansvarar för utbetalning till Fyrstads 

Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga villkor i kommissionens 

förordning är uppfyllda, 

 

att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 

med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).   

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Sara Gustafsson Markus Hurtig 

t.f. förvaltningschef Utredare 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrstads Flygplats AB 

Trollhättans kommun, kanslichef Dahlbom 
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, +46 520 82500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB. Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373. 

 

Till 

Trollhättans Stad 

Vänersborgs kommun 

Uddevalla kommun 

Lysekils kommun 

 

Uppdaterad budget för Fyrstads Flygplats AB 

(FFAB) år 2022 
 

Enligt gällande aktieägaravtal för FFAB skall bolaget årligen redovisa budget för 

nästkommande kalenderår.  

 

Då pandemin fortsatt påverkar flygplatsens verksamhet har bolagets styrelse vid 

möte den 19 november 2021, efter att ha tagit del av ekonomisk rapport per 

den 31 oktober, beslutat att tillskriva Västra Götalandsregionen om ett ökat stöd 

för åren 2022 och 2023 samt att uppdatera budget inför 2022. Det ökade stödet 

från Västra Götalandsregionen syftar till att underlätta återstart av linjetrafik och 

därefter skapa förutsättningar för att Fyrbodal efter pandemin åter har en lång-

siktigt god tillgänglighet.   
 

Innevarande års verksamhet; 2021 
 
Flygplatsen och hela branschen påverkas fortfarande av Corona-pandemin även 

om linjetrafiken i landet börjar återhämta sig. Linjetrafik på flygplatsen saknas 

fortfarande, men arbete pågår för en återstart. Av delårsbokslutet per den 31 

oktober 2021 framgår att verksamheten så här långt visar ett underskott om ca 

340 tkr. 

 

Vid flygplatsen förekommer samhällsviktigt flyg i stor omfattning då flygplatsen 

är temporär beredskapsflygplats med beredskap dygnet runt mot en ersättning 

av 200 tkr/månad. Därutöver förekommer skolflygningar och Ad Hoc charters. 

Två flygskolor har under året etablerats på flygplatsen. Regeringen har indikerat 

att uppdraget som beredskapsflygplats kan komma att förlängas även under 

2022. Dessutom är flygplatsen föreslagen som permanent beredskapsflygplats 

av Trafikverket. 

 

De ersättningssystem som finns för CN-tjänst och luftfartsskydd/security påver-

kas kraftigt av den minskade flygtrafiken i Europa eftersom färre flyg och passa-

gerare genererar in pengar i systemen. Flygplatsens fasta kostnader består 

dock. Stor osäkerhet råder om vad den slutliga ersättningen blir då slutreglering 

görs om ett till två år.  

 

För 2021 har Västra Götalandsregionen beslutat om ett regionalt driftbidrag om 

4 200 tkr. Verksamhetsanslag från ägarkommunerna uppgår till 4 500 tkr för 

hela året. Bolaget har tillskrivit ägarkommunerna om extra verksamhetsanslag 

om 1 000 tkr för att täcka aktiviteter som underlättar återstart av linjetrafik.  
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, +46 520 82500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB. Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373. 

Flygplatsen har sökt vissa stöd kopplade till pandemin. Stöd till korttidsarbete 

har funnits fram till september månad. Skatteverket har avslagit flygplatsens an-

sökningar om omställningsstöd då man menar att de grundläggande offentliga 

stöd som flygplatsen erhåller årligen är ett absolut hinder mot omställningsstö-

det. Flygplatsen har valt att överklaga besluten till Förvaltningsrätten. I väntan 

på beslut har flygplatsen sökt omställningsstöd till särskilt drabbade företag. 

 

På kostnadssidan kvarstår de fasta kostnaderna som är knutna till regelkrav för 

att hålla flygplatsen öppen. Stöd till korttidsarbete har erhållits fram till septem-

ber månad men kostnader för beredskapshållning har tillkommit. I beredskapen 

deltar två flygplatsbrandmän och en flygledare.  

 

För att möta områdets behov av linjetrafik arbetar flygplatsen tillsammans med 

lokala investerare för att hitta långsiktiga lösningar på i första hand flygtrafik till 

Stockholm. Hållbarhetsomställningen är en väsentlig del i återstart av linjetrafik. 

Därför är det en viktig signal att flygplatsen redan nu tar emot certifierade el-

flygplan.  

 

Under perioden har investeringar begränsats till ett minimum. Per den 31 okto-

ber utnyttjas inga krediter. 

 

Likt 2020 ser flygplatsen ett stort behov av krisstöd till icke-statliga flygplatser 

men ännu finns inga beslut i frågan. Behovet ökar ytterligare om omställnings-

stöd inte beviljas. Eftersom flygbranschens återhämtning väntas bli långsam 

kommer utökade stöd till regionala flygplatser, för att säkra en långsiktig basfi-

nansiering, vara nödvändiga vilket för FFAB syns extra tydligt i tabellerna nedan. 

 

 
Förutsättningar för år 2022 

 

Coronapandemins varaktighet och påverkan på branschen bedöms fortsätta un-

der 2022. Väntade beteendeförändringar gör passagerarprognoser och bedöm-

ningar av flygrörelser mycket osäkra. 

Denna budget utgår från att flygplatsen blir utpekad Beredskapsflygplats och 

hålls öppen för samhällsviktigt flyg samt att linjetrafik återkommer. Lokala ini-

tiativ är nödvändiga och bör underlättas och stödjas. 

Under 2022 bedöms flygbranschen långsamt återhämta sig och passageraranta-

let succesivt öka. Stockholmstrafiken beräknas under våren komma igång med 

10-15 dubbelturer per vecka med SAAB340 vilket möjliggör resor över dagen till 

eller från Stockholm. Weekendresor samt kortare charterserier planeras därutö-

ver.  

Behovet av en översyn av statens ansvar som stödgivare till icke-statliga flyg-

platser för beredskapshållning och tillgänglighet har aktualiserats under pande-

min. Förhoppningen är att detta görs i närtid för att klarlägga det statliga stödet 

för ett antal år framåt. Behovet av stöd till FFAB från statlig och regional nivå år 

2022 är ca 8 400 tkr. Medfinansiering till vissa investeringar väntas därutöver.  

CNS-ersättningen beräknas bli ca 3 700 tkr och ersättningen för luftfartsskydd 

ca 3 100 tkr. Även här finns stora osäkerheter eftersom ersättningarna är base-

rade på passagerarantal och utvecklingen av den europeiska flygtrafiken.   

Löneläget bedöms fram till 2022 öka med ca 2,5 %, men en anpassning av per-

sonalstyrkan görs utifrån vilka flygplanstyper som trafikerar flygplatsen och tid-

tabell. Kostnader för personal och avtalstjänster bedöms öka när flygplatsen är 
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Beredskapsflygplats med både ramppersonal och flygtrafikledning i beredskap 

dygnet runt. 

För 2022 har följande investeringar och andra större arbeten på flygplatsen ta-

gits med. Investeringarna är både bestämmelserelaterade och nödvändiga för 

att driva verksamheten. Det pågår ett antal intressanta initiativ inom områden 

rörande hållbar mobilitet där flygplatsen deltar och kan vara en viktig partner. 

Flygplatsen kommer att ansöka om medfinansiering och göra avvägningar inom 

ramen för det ekonomiska utrymmet. 

 

Fälthållningsfordon 3 000 tkr 

Ljusanläggning, inflygningsljus 3 000 tkr 

ILS, instrumentlandningssystem 5 000 tkr 

Summa 11 000 tkr 

 

 

Ekonomiska mål och utgångspunkter 

 

Styrelsen antog i februari 2021 en verksamhetsplan för bolaget. Av verksam-

hetsplanen framgår bl. a att bolagets övergripande ekonomiska mål är  

 Att soliditeten skall vara lägst 45 %   

 Att verksamhetsanslag från ägare ska vara ca 4 mkr 

 Att fakturering/totala kostnader skall överstiga 60 % 

Med hänvisning till coronapandemins långvariga följdverkningar kommer dessa 

mål att arbetas om under 2022.  

 

Av följande tabell framgår bidragsutvecklingen de senaste åren: 

 

År Verksamhetsanslag Regionalt/statligt 

Driftbidrag 
 

2012 4 000 000 2 800 000 

2013 4 000 000 3 000 000 

2014  4 000 000 3 000 000 

2015 4 000 000 3 400 000 

2016 4 000 000 3 400 000  

2017 4 200 000 3 500 000 

2018 4 200 000 3 500 000 

2019 4 200 000 3 500 000 

2020 4 200 000 6 867 000 

2021 5 500 000 6 400 000* 
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2022 4 500 000 8 400 000* 

 

*) Notera att ett extra statligt stöd om 2 200 tkr förväntas för 2021 med anled-

ning av coronaviruset, i likhet med extra statligt stöd om 2 667 tkr som utbeta-

lats för 2020. Ännu finns inget beslut i frågan. Beloppen är ändå inkluderade i 
kolumnen för regionalt driftbidrag.  

För 2022 antas i budget ett motsvarande utökat statligt/regionalt ansvar om 4 

200 tkr dvs till totalt 8 400 tkr. 

 

Fördelning av verksamhetsanslag 
 

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB 

fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än 
ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.  

Underskottsfördelningen 2022 utgår från beslutad fördelning för 2021 eftersom 

det endast finns en tillgänglig passagerarmätning för de två senaste åren. 

 

 

 

2020 2021 2022 

Trollhättans Stad 

 

2 184 (52 %) 2 805 (51 %) 2 295 (51 %) 

Vänersborgs kom-

mun 

924 (22 %) 1 155 (21 %) 945 (21 %) 

Uddevalla kommun 

 

798 (19 %) 1 155 (21 %) 945 (21 %) 

Lysekils kommun 

 

      294 (7 %)       385 (7 %)       315 (7 %) 

Totalt 4 200 (100 %) 5 500 (100 %) 4 500 (100 %) 
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Förslag till uppdaterad budget år 2022 
 Bok-

slut 

2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning/flygplatsintäkter 8 533 10 777 10 439 

Kommunalt verksamhetsanslag 4 200 4 500 4 500 

Tillfälligt kommunalt anslag trafikutveckling   1 000 0 

Statligt/regionalt driftbidrag 4 200   4 200 8 400 

Övriga rörelseintäkter 700   

Övriga bidrag samt beredskap 4 397 2 200 2 700 

 22 

030 

21 677 26 039 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter 129 268 290 

Fastighets och anl. drift 3 912 3 617 3 600 

Marknadsföring och konsulter 1 468 862 1 690 

Köpta externa tjänster 2 378 1 705 3 177 

Avtalstjänster 2 091 2 250 3 110 

Personalkostnader 9 602 10 181 11 986 

Avskrivningar 1 820 2 594 2 150 

  21 

400 

21 477 26 003 

    

Rörelseresultat 630 200 36 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter mm 1 0 0 

Räntekostnader -59 -200 -180 

    

Resultat efter finansiella poster 572 0 -144 

Bokslutsdispositioner -522 0 144 

    

Resultat före skatt 50 0 0 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

    

Årets resultat 50 0 0 
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Hemställan 

 

Fyrstads Flygplats AB hemställer härmed om ett verksamhetsanslag för 2022 om 

totalt 4,5 mkr. Stöden utgörs av finansiering i form av förskottsbetalning. 

 

Verksamhetsanslag utbetalas till bolaget i enlighet med gällande aktieägaravtal 

samt ”Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats 

AB”. 

 

Verksamhetsanslagens fördelning på ägarkommunerna framgår av tabellerna 

ovan. 

 

 

Trollhättan den 22 november 2021 

FYRSTADS FLYGPLATS AB  

  

 

Anna Råhnängen Claes-Göran Johansson 

Verkställande direktör Ekonomichef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2020/00344 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och ABF FyrBoDal om Mobil Kulturverkstad 
i Samverkan 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har en överenskommelse om samverkan med idéburen sektor i 

Uddevalla, ÖK Idé. En form av samverkan är genom Idéburna Offentliga Partnerskap 

(IOP). ABF FyrBoDal har inkommit med ett initiativ till samverkan genom IOP med 

Uddevalla kommun. Den initiala idén byggde på en kulturverkstad för barn och unga på 

Tureborg.  Utifrån dialog med politiker och tjänstepersoner kopplade till ÖK Idé samt 

med tjänstepersoner från berörda verksamheter utvecklades innehållet till att omfatta en 

”Mobil Kulturverkstad i Samverkan” i form av en buss med hela kommunen som arena 

men med fokus på Tureborg, Hovhult och Skogslyckan. Bussen kommer utrustas med 

en musik-, film- och Pod-studio där kreativ verksamhet kommer kunna bedrivas med 

stöd av projektledare. Målgruppen kommer utifrån dessa förutsättningar att kunna styra 

verksamhetens innehåll. Därtill kommer publika arrangemang genomföras i och utanför 

den mobila mötesplatsen upp till fem gånger i veckan. 

Målsättningen med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ungdomar i åldern 10–

15 år att kunna ta del av, och utöva, kultur i flera olika former. Insatsen ska bidra till 

minskat utanförskap, meningsfull fritid, ökad vuxennärvaro och möten med 

utgångspunkt i kulturutövande, runt om i kommunen, men med fokus på områden med 

behov av verksamhet riktat till barn och unga. Överenskommelsen är treårig och ska 

resultera i ett koncept och ett metodmaterial för spridning. Efter de första årens 

investeringar planeras verksamheten bli mer självförsörjande genom rapporterade 

folkbildningstillfällen till folkbildningsrådet. 

Det finns förvaltningsövergripande beröringspunkter och vinster med samverkan kring 

insatser för målgruppen och en koppling till det politiska uppdraget till samtliga 

nämnder att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Initiativet föreslås 

medfinansieras med de centrala medel som avsatts för IOP:er. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10. 

Förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och ABF FyrBoDal om Mobil kulturverkstad. 

Initiativ till Idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla Kommun och ABF 

FyrBoDal. 

ABF FyrBoDals ekonomiska redovisning 2020. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 65 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ingå överenskommelsen om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och ABF FyrBoDal gällande mobil kulturverkstad, samt 

att medfinansiera överenskommelsen i enlighet med föreslagen budget med 690 400 kr 

år 2022, 674 808 kr år 2023, samt med 684 404 kr år 2024. Finansiering sker med 

medel från den centrala budgetposten för Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-11-10 Dnr KS 2020/00344 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och ABF FyrBoDal om Mobil Kulturverkstad i Samverkan 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har en överenskommelse om samverkan med idéburen sektor i 

Uddevalla, ÖK Idé. En form av samverkan är genom Idéburna Offentliga Partnerskap 

(IOP). ABF FyrBoDal har inkommit med ett initiativ till samverkan genom IOP med 

Uddevalla kommun. Den initiala idén byggde på en kulturverkstad för barn och unga på 

Tureborg.  Utifrån dialog med politiker och tjänstepersoner kopplade till ÖK Idé samt 

med tjänstepersoner från berörda verksamheter utvecklades innehållet till att omfatta en 

”Mobil Kulturverkstad i Samverkan” i form av en buss med hela kommunen som arena 

men med fokus på Tureborg, Hovhult och Skogslyckan. Bussen kommer utrustas med 

en musik-, film- och Pod-studio där kreativ verksamhet kommer kunna bedrivas med 

stöd av projektledare. Målgruppen kommer utifrån dessa förutsättningar att kunna styra 

verksamhetens innehåll. Därtill kommer publika arrangemang genomföras i och utanför 

den mobila mötesplatsen upp till fem gånger i veckan. 

 

Målsättningen med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ungdomar i åldern 10–

15 år att kunna ta del av, och utöva, kultur i flera olika former. Insatsen ska bidra till 

minskat utanförskap, meningsfull fritid, ökad vuxennärvaro och möten med 

utgångspunkt i kulturutövande, runt om i kommunen, men med fokus på områden med 

behov av verksamhet riktat till barn och unga. Överenskommelsen är treårig och ska 

resultera i ett koncept och ett metodmaterial för spridning. Efter de första årens 

investeringar planeras verksamheten bli mer självförsörjande genom rapporterade 

folkbildningstillfällen till folkbildningsrådet. 

  

Det finns förvaltningsövergripande beröringspunkter och vinster med samverkan kring 

insatser för målgruppen och en koppling till det politiska uppdraget till samtliga 

nämnder att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Initiativet föreslås 

medfinansieras med de centrala medel som avsatts för IOP:er. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10 

Förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och ABF FyrBoDal om Mobil kulturverkstad 

Initiativ till Idéburet offentligt partnerskap mellan Uddevalla Kommun och ABF 

FyrBoDal 

ABF FyrBoDals ekonomiska redovisning 2020 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 
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att ingå överenskommelsen om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

kommun och ABF FyrBoDal gällande mobil kulturverkstad, samt 

 

att medfinansiera överenskommelsen i enlighet med föreslagen budget med 690 400 kr 

år 2022, 674 808 kr år 2023, samt med 684 404 kr år 2024. Finansiering sker med 

medel från den centrala budgetposten för Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP.  

 

 

 

 

Sara Gustafsson Emelie Eék 

Tf. förvaltningschef Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

ABF FyrBoDal 
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Styrelsen för ABF FyrBoDal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

 

Förvaltningsberättelse
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

Föreningen har sitt säte i Uddevalla.

 

Information om verksamheten
 

ABF FyrBoDal gjorde trots coronapandemin en annan värld möjlig på många sätt.

 

Digitalt genom att bland annat möjliggöra hela 70% av vår kulturverksamhet genom streaming

och sändningar via youtube. Vi startade bland annat fyra nya youtube-kanaler för att nå ut till de

många äldreboenden vi samarbetar med.

 

Vi tog ett stort samhällsansvar genom social ekonomi för och med många viktiga

samhällsgrupper såsom ungdomar på glid, utlandsfödda, arbetslösa och äldre. Idéburna

Offentliga Partnerskap tillsammans med såväl Bengtsfors, Lysekils och Uddevalla kommuner

pågår.

 

 

Generell beskrivning av räkenskapsåret 2020
 

I början av året nådde coronapandemin Sverige, vilket helt har dominerat verksamhetsåret. Från

att i mars ha påverkat genom begränsning av antalet besökare för att minska smittspridning har

restriktionerna med något undantag löpande utvidgas.

 

För att under november och december månad innebära att all fysisk versamhet i praktiken varit

stängd. Verksamheten har följaktligen drabbats mycket hårt, särskilt bör nämnas verksamhet för

äldre, då gruppen 70 år och äldre uppmanats att helt isolera sig under sommaren och hösten. 

 

Pandemins omfattande påverkan på verksamheten avspeglas dock inte fullt ut i räkenskaperna,

då grundfinansieringen i form av studieförbundens offentliga bidrag frusits på så sätt att 2020

inte ligger till grund för beräkningen av bidragen. För mer specifik information hur ABF

Fyrbodal har påverkats och vilka åtgärder som vidtagits hänvisas till rubriken Väsentliga

händelser under året samt noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

ABF FyrBoDal verksamhetssiffror fördelat på våra tre verksamhetsformer och unika deltagare

specificeras längre bak i årsberättelsen men trots en pågående coronapandemi så genomfördes

nästan 60 % av 2019 års rekordår på såväl annan folkbildning som på cirkelsidan. Dessutom

genomförde vi hela 70 % av 2019 års kulturverksamhet detta Coronaår.

 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 

ABF FyrBoDal kommer att eftersträva att nå fler unika deltagare med vår viktiga folkbildning,

att göra fler invånare delaktiga i samhället och få fler människor att våga påverka sin vardag. Vi

kommer att finnas ute i lokalsamhällen, på samlingsplatser, gator och torg med erbjudanden,

folkbildande idéer och medskapande dialog. Vi har under 2020 investerat i såväl utrustning som

prövat olika former av utåtriktade turnéer och vi kommer att vidareutveckla detta framöver.

ABF FyrBoDal vill och kommer att verka för att vidareutveckla rollen som samhällsaktör i

kommunerna genom att vara delaktiga och drivande i viktiga samhällsuppdrag för målgrupperna

arbetslösa, ungdomar, äldre, utlandsfödda och eller andra viktiga målgrupper som vi kopplar till

våra styrdokument. Vi kommer att ta kommunala initiativ till ett flertal idéburna offentliga

partnerskap där folkbildningen kan göra betydande och långsiktig nytta med ABF som spindel i

nätet. Våra medlemsorganisationer kommer att erbjudas vara en del i dessa satsningar mot och

för viktiga samhällsmålgrupper. 

Vi vill komma ännu närmare våra medlemsorganisationer och vara det självklara valet för

folkbildning och kultur varför vi skall möta upp där behoven finns för föreningen och dess

medlemmar. Detta kommer främst att göras via strukturerade medlemsorganisationsmöten med

respektive medlemsorganisation innebärande en mer behovsstyrd samarbetsform där aktiva

insatser såsom pedagogik, idéutveckling och aktiv samverkan kommer prioriteras före

administrativ-ekonomisk samverkan. Vi kommer också att vidareutrusta våra mötesplatser med

digital utrustning och bilda våra medlemsorganisationers resurspersoner så att vi kan hitta och

nyttja kompletterande arenor för studier och kultur tillsammans.

 

ABF ser fortsatt med djup oro på det politiska landskap som finns på central och lokal nivå där

folkbildning, kultur och föreningsliv långt ifrån är en självklarhet för många av dagens

etablerade. Idag finns än större behov av förebyggande och demokratiska samhällsinsatser varför

folkbildningen måste ges rätt förutsättningar till lokal närvaro i såväl stadskärnor som ute på

landsbygden. Vi kommer att genomföra ett omfattande påverkansarbete mot såväl politiker,

strategiska tjänstemän, intresseföreningar, myndigheter mm.
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strategiska tjänstemän, intresseföreningar, myndigheter mm.

Resultat och ställning
 

 

Flerårsöversikt      

      

Genomförd verksamhet 2020 2019 2018 2017 2016
Studiecirklar (antal timmar) 57 430 100 473 98 766 103 884 95 796

Kulturprogram 4 545 6 450 5 925 5 571 5 749

Annan gruppverksamhet (antal timmar) 4 201 7 153 4 765 4 763 3 604

      

Resultat (tkr)      

Verksamhetens intäkter 28 967 30 586 34 321 32 905 32 292

Verksamhetens kostnader -27 122 -30 662 -35 668 -30 961 -31 678

Verksamhetens resultat 1 844 -76 -1 347 1 944 614

Årets resultat 2 162 389 -999 2 096 806

Balansomslutning 18 887 17 749 18 179 18 995 16 736

      

      

Ekonomisk ställning      

Eget kapital (tkr) 14 763 12 601 12 212 13 211 11 114

Soliditet (%) 78 71 67 70 66

Eget kapital i % av omsättningen 51 41 36 40 34

Kassalikviditet (%) 443 335 297 319 287

      

      

Definitioner
 

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

 

Soliditet - Utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i

balansräkningen).

 

Eget kapital i % av omsättningen - Eget kapital i procent av verksamhetens intäkter.

 

Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager genom kortfristiga skulder.
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Förändring av eget kapital
 Balanserat Summa eget
 kapital kapital
Belopp vid årets ingång 12 211 906 12 211 906

Disposition av föregående års resultat: 388 657 388 657

Årets resultat 2 162 024 2 162 024

   

Belopp vid årets utgång 14 762 587 14 762 587
   

   

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

med noter.

Verksamhetens intäkter      

Deltagar- och försäljningsintäkter  886 045  2 039 395  

Bidrag 2 22 734 851  22 327 954  

Medlemsavgifter  629 438  616 239  

Övriga verksamhetsintäkter  4 716 171  5 602 186  

Summa verksamhetens intäkter  28 966 505  30 585 774  

      

Verksamhetens kostnader      

Material- och externa verksamhetstjänster  -2 459 651  -3 305 467  

Övriga externa kostnader  -8 261 813  -8 614 452  

Personalkostnader 3 -16 390 995  -18 738 608  

Avskrivningar och nedskrivningar  -9 878  -3 293  

Summa verksamhetens kostnader  -27 122 337  -30 661 820  

      

Verksamhetsresultat  1 844 168  -76 046  

      

Resultat från finansiella poster      

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 4 -14 810  -20 686  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 333 540  486 943  

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -874  -1 554  

  317 856  464 703  

Resultat efter finansiella poster  2 162 024  388 657  

      

Resultat före skatt  2 162 024  388 657  

      

Årets resultat  2 162 024  388 658  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

      

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier 7 36 218  46 095  

  36 218  46 095  

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier och andelar 8 14 095  28 906  

Långfristiga värdepappersinnehav 9, 10 432 456  432 456  

  446 551  461 362  

Summa anläggningstillgångar  482 769  507 457  

      

Omsättningstillgångar      

      

Varulager m m      

Färdiga varor och handelsvaror  113 544  81 438  

  113 544  81 438  

      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar  503 207  1 152 878  

Aktuella skattefordringar  89 205  116 455  

Övriga kortfristiga fordringar  398 733  256 591  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 560 903  1 756 071  

Summa kortfristiga fordringar  2 552 048  3 281 995  

      

Kassa och bank 11 15 738 659  13 878 342  

      

Summa omsättningstillgångar  18 404 251  17 241 775  

      

SUMMA TILLGÅNGAR  18 887 020  17 749 232  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital 12     

Balanserat kapital  12 600 564  12 211 906  

Årets resultat  2 162 024  388 658  

Summa eget kapital  14 762 588  12 600 564  

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  1 431 089  2 049 076  

Övriga kortfristiga skulder  701 729  785 807  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 991 614  2 313 785  

Summa kortfristiga skulder  4 124 432  5 148 668  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER  18 887 020  17 749 232  
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Noter
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Resultaträkningen
 

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för

egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga

värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost,

när intäktsredovisning sker.

 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter

redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

 

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag

redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för

att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den

kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar

anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som

organisationen fått eller kommer att få.

 

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

 

Övriga intäkter
I övriga intäkter ingår fakturerade kostnader, tillfällig uthyrning av personal, förändring lager,

hyresintäkter, återvunnen avskriven fordran, erhållna bidrag för personal, övriga erhållna bidrag

och övriga rörelseintäkter.

 

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i

takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som

avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

 

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven

som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
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Balansräkningen
 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

 

Materiella anläggningstillgångar
I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

 

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för

att bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell

anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om

grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare

regeln då de används för föreningens ideella ändamål. Nedskrivningsprövning sker alltid för

sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras som materiella

anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering inte göras.

 

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån

väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad. Materiella anläggningstillgångar redovisas till

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan

hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag, som

avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande

fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier  5 år

 

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för

direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga

placeringar enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som

beräknas inflyta. Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som

inte är räntebärande till anskaffningsvärde. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses

ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta

värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

 

Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren

men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

 



ABF FyrBoDal

Org.nr 802434-8610

10 (14)

 

   

 

 

Not 2 Erhållna bidrag
 2020 2019  

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen    

Statsbidrag 17 763 738 17 842 008  

Statsbidrag - Riktat 1 678 267 1 160 552  

Kommunbidrag 2 203 139 2 363 935  

Projektbidrag 323 514 461 459  

Distriktsbidrag 357 886 500 000  

Övriga bidrag 408 307 0  

Summa 22 734 851 22 327 954  

    

 

Not 3 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  

    

Medelantalet anställda    

 31 33  

 31 33  

    

Löner och andra ersättningar    

Styrelse och studieombudsman -700 728 -787 830  

Övriga administrativt anställda -9 986 842 -10 790 443  

Övriga anställda -1 558 663 -1 998 908  

 -12 246 233 -13 577 181  

    

Sociala kostnader    

Pensionskostnader för övriga anställda -772 245 -643 551  

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -3 226 134 -4 262 931  

 -3 998 379 -4 906 482  

    

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader -16 244 612 -18 483 663  

    

    

I beräkningen för medelantalet anställda har tagits med, alla anställda som erhållit lön och övriga

förmåner över 0,5 prisbasbelopp per år, vilket för år 2020 är 23 650 kr/år. För att kunna få en

rättvisande

bild har antalet timmar ställts i relation till normal arbetstid per avtalsområde.

Ideelt arbete

Utöver anställd personal, bedrivs en stor del av ABFs verksamhet med ideelt verksamma

personer.

Värdet av de ideella insatser har inte redovsats i resultaträkningen.

Pensionsåtagandena är tryggade i KPA Pensionsservice AB och Collectum AB.
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Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
 2020 2019  

    

Nedskrivning innehav andelar -14 810 -11 666  

 -14 810 -11 666  

    

 

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020 2019  

    

Ränteintäkter, kvk 333 520 486 943  

 333 520 486 943  

    

 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020 2019  

    

Dröjsmålsräntor levskulder -874 -1 554  

 -874 -1 554  

    

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  

    

Ingående anskaffningsvärden 254 442 205 054  

Inköp  49 388  

Försäljningar/utrangeringar -205 054   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 388 254 442  

    

    

Netto anskaffningsvärde 49 388 254 442  

    

Ingående avskrivningar -208 347 -205 054  

Försäljningar/utrangeringar 205 054   

Årets avskrivningar -9 877 -3 293  

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 170 -208 347  

    

Utgående redovisat värde 36 218 46 095  
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Not 8 Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31  

    

Ingående anskaffningsvärden 70 000 70 000  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 000 70 000  

    

Ingående nedskrivningar -41 094 -32 074  

Årets nedskrivningar -14 811 -9 020  

Utgående ackumulerade nedskrivningar -55 905 -41 094  

    

Utgående redovisat värde 14 095 28 906  

    

Andelar i bolaget AB FDB Utbildning 559008-8042 med säte i Uddevalla.

 

 

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31  

    

Ingående anskaffningsvärden 432 456 432 456  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 432 456 432 456  

    

Utgående redovisat värde 432 456 432 456  

    

 

Not 10 Aktier och andelar

Namn
Bokfört

värde
Marknads-

värde  

Swedbank Robur Fonder 432 456 1 023 734  

 432 456 1 023 734  

    

 

Not 11 Kassa och bank
 2020-12-31 2019-12-31  

    

Kassa och bank    

Plusgiro 1 174 364 80 444  

Plusgiro, kvk 12 462 684 10 694 337  

Swedbank 2 710 852 2 710 852  

Bank projekt 389 759 390 709  

Fonus 1 000 1 000  

 15 738 659 13 877 342  

    

Koncernkontot utgör i juridisk mening en fordran på ABF förbundsnivå eftersom det är en del av

ABFs

koncernkonto. De regelverk som styr koncernkontot är dock av sådan karaktär att fordran i

redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.



ABF FyrBoDal

Org.nr 802434-8610

13 (14)

 

   

 

redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

 

Not 12 Disposition av vinst eller förlust
 2020-12-31   

    

Förslag till vinstdisposition    

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    

    

balanserad vinst 12 600 564   

årets vinst 2 162 024   

 14 762 588   

    

disponeras så att    

i ny räkning överföres 14 762 588   

 14 762 588   

 
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 

Under första kvartalet 2021 bedrivs en omfattande vaccinationskampanj, vilken beräknas vara

slutförd till halvårsskiftet, varefter verksamheten spås återgå till mer normal omfattning.

Statsbidragen till folkbildning kommer frysas såsom är fallet för 2020 även 2021, vilket gör den

närmsta framtiden mer överskådlig än vanligt.

Studieförbundens fördelningssystem och självständighet i framtiden diskuteras nationellt, med

anledning av en fördjupad granskning av samtliga studieförbunds verksamhet som redovisades i

januari. Det råder dock stor osäkerhet kring hur de massiva stödpaket som instiftats under

pandemin i efterhand ska finansieras, frysningen av studieförbundens stöd inkluderat.

 



ABF FyrBoDal

Org.nr 802434-8610

14 (14)

 

   

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.
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Bakgrund  

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt till kultur. 

Det handlar om att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga 

individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och 

resurser för eget skapande.”                                           

I rapporten Kulturanalys 2020 står att läsa om kulturens positiva effekter för regional 

utveckling och tillväxt, bland annat genom att bidra till regioners attraktivitet samt att 

kulturlivet kan ha en positiv påverkan på utvecklingen i stadsdelar och förorter med utbrett 

utanförskap. På ett övergripande plan pekas kulturen ut som en viktig kraft för ett hållbart 

samhälle utifrån dess olika dimensioner. Det finns med andra ord en stark tro på kulturens 

positiva effekter inom andra samhällssektorer och på samhällsutvecklingen i stort. 

ABF FyrBoDals initiativ om samverkan med Uddevalla kommun genom partnerskap 

skickades in maj 2020.  Den initiala idén fokuserade på en kulturverkstad i stadsdelen 

Tureborg. Genom dialog med politiker och tjänstepersoner från Uddevalla kommun har idén 

utvecklats till ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan” i form av en buss med hela kommunen 

som arena men med fokus på Tureborg, Hovhult och Skogslyckan. Det finns 

förvaltningsövergripande beröringspunkter och vinster med samverkan kring såväl primär 

som sekundär målgrupp för initiativet samt en koppling till det politiska uppdraget till 

samtliga nämnder att tillsammans arbeta för barn och unga för Tureborg.  

Parter i överenskommelsen  

 

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, kommunstyrelsen. Postadress: Uddevalla kommun, 

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000-1397.  

Idéburen sektor: ABF FyrBoDal. Postadress: c/o Håkan Chalto, Junogatan 8, 451 42                                

Uddevalla, Organisationsnummer: 802434-8610  

ABF FyrBoDal är en ideell förening och en studieförbundsavdelning som engagerar sig i 

olika samhällsutmaningar och verkar för att öka demokrati, integration och delaktighet.  

Övriga tänkta samarbetspartners är bland annat Svenska Kyrkan, Röda Korset, 

Civilförsvarsförbundet, Funktionshinderrörelsen, Hyresgästföreningen, Uddevallahem och ett 

antal lokalt engagerade föreningar i Uddevalla. 

 

Värdegrund  

 

ÖK Idé, överenskommelsen om samverkan mellan idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun, består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 

underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt 

för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, 

lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de 

offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av 



öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla 

verksamheten och dess arbetsmetoder. 

 

Mål med verksamheten  

Målsättningen med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ungdomar i åldern 10–15 år 

boendes i Uddevalla kommun med fokus på Tureborg, Hovhult och Skogslyckan, att kunna ta 

del av, och utöva, kultur i flera olika former. Insatsen ska bidra till minskat utanförskap och 

stärka målgruppen i att aktivt ta ansvar och utvecklas i livet.  

 

Mål: 

 En kulturverkstad med handledare, inspiratörer och förebilder som ledare för barn i 

åldern 10–15 år i Uddevalla kommun med fokus på Tureborg, Hovhult och 

Skogslyckan i samverkan mellan ABF FyrBoDal och Uddevalla Kommun - En 

organiserad och mätbar verksamhet genom ABF:s redovisningssystem.  

 Tillsammans med målgruppen unga ungdomar i området bygga upp en 

demokratiplattform för att via podcast, skrivarverkstad, film och musik göra deras 

röster hörda.  

 Bygga upp en mobil kulturverkstad på hjul med såväl musik- och filmstudio, två 

kreativa rum för aktiviteter samt kompetenshöja de unga ungdomarna som deltar i 

olika aktiviteter. 

 Förebygga droger, våld och kriminalitet genom positiv och delaktiggörande 

sysselsättning och kompetensbyggande i såväl ämnes- som pedagogiska områden. 

 

4.1 Målgrupp  

Primär målgrupp 

Unga ungdomar, i åldern 10–15 år, jämnt fördelat på tjejer, killar och icke binära, boende i 

olika bostadsområden i Uddevalla tätort såsom Tureborg, Hovhult och Skogslyckan med 

närområden. Insatsen kommer också planeras för att möta målgruppen i ytterområden 

såsom Lane, Herrestad, Ljungskile samt Bokenäs. 

Sekundär målgrupp och IOP-mervärde 

Daglediga vuxna med hemmavarande barn – ABF FyrBoDal står fullt ut för finansiering 

av denna målgrupp via riktade statsbidrag och egna medel. Här är fokus på svenska språket 

och samhällsinkluderande insatser. 

Överenskommen verksamhet  

Aktiviteter som kommer att erbjudas, i och i anslutning till den Mobila Kulturverkstaden: 

 En musik-, film- och Pod-studio kommer att inredas i bussen, där ungdomar 

kommer att få möjlighet att spela in musik, göra beats, lära sig hur man gör en 

musikvideo, kortfilm mm. Pod-studion kommer att erbjuda och göra det möjligt 

för unga att göra sin röst hörd, via podcastsändningar mm.  

 

 Kreativ verksamhet såsom; skrivarverkstad, dj-verksamhet, målning eller att lära 

sig musik från olika kulturer kommer att ingå i det kreativa skapandet.  



 Offentliga, publika arrangemang kommer att genomföras i och utanför den mobila 

mötesplatsen. En ung arrangörsgrupp kommer startas där scenverksamhet – 

scenbyggnation, ljud-och ljussättning, livemixning mm kommer att läras ut. Det 

kommer också att finnas möjlighet att ”livesända” musik, delta i workshops, teater 

etcetera direkt från den mobila mötesplatsen. Ett kulturarrangemang/kulturinslag 

kommer att erbjudas på varje ”stopp” den mobila mötesplatsen gör, detta innebär 

fem kulturarrangemang per vecka. Utanför-/utomhusmiljön är en viktig aspekt att 

tänka in. Därför kommer ABF att ordna med ett större evenemangstält och andra 

möblemang kopplat till utomhusmiljön i anslutning till de många offentliga och 

publika kulturinslag utanför bussen. Den mobila kulturverkstaden kan i samverkan 

nyttjas vid större event i kommunen så som Ljungskiledagen, Dalabergsdagarna, 

Uddevalla kalaset och häng på Hamngatan. 

Utöver ovan beskrivna innehåll finns möjlighet till samverkan utifrån kommunens 

befintliga verksamheter, såsom fritid, bibliotek, kulturskola, fältenhet, drogförebyggande 

verksamhet och läxläsning för den primära målgruppen, samt exempelvis jobbsökande, 

öppen förskola och föräldrastöd för den sekundära målgruppen. 

Organisation för insatsen  

ABF kommer att rekrytera och knyta en huvudperson/projektledare till ”Mobil 

Kulturverkstad i Samverkan”, en person som kommer vara med på heltid och vara den 

person som sköter kommunikation och organisering av själva driften. Till sin hjälp så 

kommer huvudpersonen ha en projektgrupp med resurspersoner inom ABF. ABF 

FyrBoDal och Uddevalla kommun kommer tillsammans med tilltänkta samarbetspartners 

bilda en referensgrupp som kommer att träffas regelbundet. 

ABF FyrBoDal kommer i samarbete med bland annat mobila fritidsgårdsteamet att bilda 

en arrangörsgrupp med ungdomar för att inkludera målgruppen i framtagandet av 

verksamhetsutbud och aktiviteter på ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan”. Utöver hjärtat i 

verksamheten, POD-studio, skrivarverkstad och musik- och filmstudio, så kommer 

ungdomars intressen att få prägla aktiviteterna samt insatserna på ”Mobil Kulturverkstad i 

Samverkan”. En målgruppsstyrd, inarbetande och planeringssättande fas med ungdomarna 

planeras att pågå från avtalet är överenskommet till invigningen av ”Mobil Kulturverkstad 

i Samverkan”. Själva arrangörsgruppen kommer att fortsätta under hela IOP-tiden. 

Såväl ABF FyrBoDal:s egna samt kommunens informativa kanaler kommer att nyttjas för 

att marknadsföra ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan”. ABF planerar för 

kommunikationsinsatser via sociala medier, hemsida och genom olika trycksaker.  

Buss 

ABF kommer att ordna med en fungerande och mobil buss som huvudarena för ”Mobil 

Kulturverkstad i Samverkan”. Denna buss/huvudarena kommer att prydas med 

kommunens och ABF:s loggor men också med flera iögonfallande slogans typ 

”Uddevallas mobila Kulturverksta”. ABF önskar inleda samarbete med Uddevallas 

gymnasieskolor kopplat till programinriktningar såsom fordonsteknik och elteknik utifrån 

inredning av ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan”. ABF FyrBoDal ansvarar för att bussen 

och dess utrustning är försäkrade. Bussen kommer att behöva stå på inhängnad/bevakad 

nattparkering. Socialtjänsten har ett inhägnat område på Hovhult (Televerkets gamla) där 

det idag bedrivs dagverksamhet. Nattparkering kan ske här.  



Organisation för partnerskap  

ABF kommer att knyta en mängd cirkelledare, kulturarbetare och andra resurspersoner till 

verksamheten utifrån allt som ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan” har nytta av. Detta gör 

ABF genom egna medel. 

Samtlig verksamhet som genomförs via ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan” kommer att 

rapporteras in i ABF:s redovisningssystem som bidragsgrundande verksamhet. Genom 

detta, vilket också redovisas i budgeten nedan, så kan ABF gå in med så pass mycket egna 

medel i denna IOP. Efter de första årens investeringar planeras verksamheten bli mer 

självförsörjande genom rapporterade folkbildningstillfällen till folkbildningsrådet. 

 

Styrgrupp 

En styrgrupp bildas och bemannas med tjänstepersoner i ledande funktion från respektive 

part. Styrgruppen ska träffas två-fyra gånger per år, rekryterad projektledare är 

sammankallande, representant från kommunen ansvarar för anteckningar.  Genom ABF:s 

redovisningsprogram kommer styrgruppen löpande att få utförlig statistik för deltagande, 

ämnesområden och kulturarrangemang utifrån den administrativa styrsiffra som bestäms 

för ”Mobil Kulturverkstad i Samverkan”. Mellan styrgruppsmötena kan parterna 

kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor. 

 Referensgrupp 

Kommunens berörda verksamheter samt ovan nämnda samarbetspartners kommer att 

bjudas in till förberedande och planerande samtal utifrån att få ut ”bästa produkt” till 

primära målgruppen yngre ungdomar. Denna gruppering kommer sedan löpande att ingå 

vid referensgruppens möten och vår målsättning är att fler samarbetspartners skall byggas 

på i omfattning allt eftersom och utifrån önskemål om uppdaterande ämnesinriktning för 

aktiviteterna. Utifrån möten med samarbetspartners så kommer en ansvarsfördelning att 

tas fram. 

Uppföljning 

ABF gör två årliga skriftliga verksamhetsrapporter som lämnas över till styrgruppen per 

sista januari samt per sista augusti för att tydliggöra all viktig statistik för ”Mobil 

Kulturverkstad i Samverkan” såväl på halvårs- som årsbasis.   

I måluppfyllnadsresonemang emellan ABF FyrBoDal och Uddevalla kommun så ska 

arbetsinsatsen vara tongivande då resultatet beror på målgruppens intresse för 

verksamheten och på samverkansvillighet från många olika aktörer. Vid eventuell yttre 

påverkan/skadegörelse av bussen /mobila kulturverkstan tas hänsyn till reparationstid, vid 

uppföljning av verksamhet. Styrgruppen har ett gemensamt ansvar för resultatet och 

verksamhetens utveckling.  

ABF kommer att upprätta en omfattande slutredovisning efter de tre genomförda IOP-

åren; En redovisning som består i så väl statistik, ekonomi och framgångseffekter. ”Mobil 

Kulturverkstad i Samverkan” kommer dokumentera en metodsamling utifrån de 

framgångseffekter IOP:et haft med målgruppen. 



Ekonomi  

Uddevalla kommun  

bekostar år 1 

Summa ABF FyrBoDals 

insatser år 1 

Summa 

 

Buss 133 000 kr Arrangemangstält 30 000 kr 

Projektledare  470 400 kr Cirkelledare 300 000 kr 

Stripning av buss 25 000 kr Kulturarbetare 166 000 kr 

Drivmedel 32 000 kr Studie & arbetsmaterial 40 000 kr 

Reparation, besiktning mm 30 000 kr Skrivarverkstad 30 000 kr 

Nattparkering*  Musikstudio 40 000 kr 

  Film/streamingstudio 30 000 kr 

  Pod-utrustning 20 000 kr 

  ABF resurspersoner 108 000 kr 

Totalt: 690 400 kr**  764 000 kr 

 

 

 

 

Uddevalla kommun  

bekostar år 2 

Summa ABF FyrBoDals 

insatser år 2 

Summa 

 

    

Buss 133 000 kr ABF resurspersoner 110 160 kr 

Projektledare  479 808 kr Cirkelledare 306 000 kr 

Drivmedel 32 000 kr Kulturarbetare 169 320 kr 

Reparation, besiktning mm  30 000 kr Studie & arbetsmaterial 40 000 kr 

Nattparkering*  Skrivarverkstad 30 000 kr 

  Service utrustning 10 000 kr 

Totalt: 674 808 kr**  665 480 kr 

 

 

 



 

Uddevalla kommun  

bekostar år 3 

Summa ABF FyrBoDals 

insatser år 3 

Summa 

 

    

Buss 133 000 kr ABF 

resurspersoner 

112 363 kr 

Projektledare  489 404 kr Cirkelledare 312 120 kr 

Drivmedel 32 000 kr Kulturarbetare 172 706 kr 

Reparation, besiktning mm  30 000 kr Studie & 

arbetsmaterial 

40 000 kr 

Nattparkering*  Skrivarverkstad 30 000 kr 

  Service 

utrustning 

10 000 kr 

Totalt: 684 404 kr**  677 189 kr 

 

*ev. kostnad förknippad med nattparkering kan tillkomma. 

**Därutöver tillkommer personalresurser kopplade till samverkan i de verksamheter som 

bedrivs i och kring bussen samt kopplat till styr- och referensgrupp, administration och 

gemensam kommunikation. 

 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
Överenskommelsen är gällande 2022-01-01 till 2024-12-31 

 

Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla ändringar och tillägg 

till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och 

undertecknade av båda parter. 

 

 

 

 



Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. Båda 

parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan 

förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella 

ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan fortsätta. Part har 

rätt att lämna denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 

att inte rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 

huvudmännen reglera verksamheten så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen. 

 

Återbetalningsskyldighet  
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.  

 

Datum ______________________   Datum ______________________ 

För ABF FyrBoDal För Uddevalla kommun, 

Kommunstyrelsen 

 

 _______________________________   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Håkan Chalto 
hakan.chalto@abf.se 

eller mobil: 070-391 07 02  
Ombudsman 

ABF FyrBoDal 

 
 

 

   
 

Tureborgs Kulturverkstad, Uddevalla 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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Idéburet initiativ – i samarbete mellan ABF FyrBoDal och Uddevalla 
Kommun 

Tureborgs Kulturverkstad 

Bakgrund 

“FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt 
till kultur. I praktiken är den rätten avhängig hur väl vi vuxna axlar vårt ansvar att 
säkra denna rättighet. Det handlar om att ge barn och unga goda förutsättningar att 
utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella 
uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande.”                                           

*Källhänvisning: En skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen – “Barn och ungas rätt till 
kultur”  

“I den senaste kulturpolitiska propositionen skrivs att kulturens ”betydelse för andra 
samhällsområdens utveckling uppmärksammats allt mer”. Kulturens positiva 
hälsoeffekter lyfts fram och kultur beskrivs som en viktig resurs inom olika delar av 
arbetslivet. Dess positiva effekter för regional utveckling och tillväxt, bland annat 
genom att bidra till regioners attraktivitet, diskuteras, liksom kulturlivets möjligheter 
att positivt påverka utvecklingen i stadsdelar och förorter med utbrett utanförskap. På 
ett övergripande plan pekas kulturen ut som en viktig kraft för ett hållbart samhälle 
utifrån dess olika dimensioner. Det finns med andra ord en stark tro på kulturens 
positiva effekter inom andra samhällssektorer och på samhällsutvecklingen i stort.”  

*Källhänvisning: Myndigheten för kulturanalys – rapporten “Kulturanalys 2020”. 

Tureborgs nuvarande mötesplats kommer under 2020 att avvecklas enligt ett beslut i 
ur “Avveckling av mötesplats Tureborg. Protokoll Kommunstyrelsen 20200325, dnr 
KS 2019/00817”, och det kan innebära att ingen mötesplats alls kommer att finnas i 
området eftersom det saknas naturliga mötesplatser så som föreningslokaler, skolor, 
öppna förskolor, affärer, kyrka, moské eller liknande. Risken är att unga ungdomar 
dras in i olämpliga gäng, aktiviteter samt hamnar i utanförskap. 

Tureborg räknas idag som ett av Uddevallas socioekonomiskt utsatta områden. Här 
bor många unga samt barnfamiljer och området har idag begränsat med möjligheter 
för social interaktion, kulturutövande, uppstyrda och handledarstyrda verksamheter, 
framförallt för målgruppen unga ungdomar 10-15 år vilket vi, med Tureborgs 
kulturverkstad, primärt vill rikta oss till. 

ABF FyrBoDal arbetar med att utveckla, bredda och erbjuda kultur på många olika 
sätt! Tillgänglighet - alla som vill, det gäller inte minst våra unga ungdomar, ska 
kunna ta del av den kultur som vi på ABF FyrBoDal erbjuder, utifrån ABF:s 
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värdegrund om allas lika värde med målet att minska utanförskap och stärka unga 
ungdomar i att aktivt ta ansvar och utvecklas i livet. Aktuellt inte minst nu i tider när 
oron för framtiden och den egna personliga utvecklingen är i gungning. 

Primär målgrupp för IOP´n 

Unga ungdomar, i åldern 10–15 år, jämnt fördelat på tjejer, killar och icke binära, 
boende på Tureborg med närområde. 

Sekundär målgrupp och IOP-mervärde 

Daglediga vuxna med hemmavarande barn – ABF FyrBoDal står för finansiering 
av denna målgrupp via riktade statsbidrag och egna medel. 

Syfte 

Syftet med vår insats är att unga ungdomar i åldern 10-15 år boendes i Tureborg 
med närområde ska ges förutsättningar att kunna ta del av och utöva kultur i flera 
olika former via Tureborgs kulturverkstad, med motivationshöjande och trygg 
handledning, där vi ska fånga upp och tillvarata kulturella intressen, möjlighet att 
prova och lära sig olika musikinstrument från vår instrumentbank, dramaövningar, dj-
verksamhet, olika musikstilar, scenverksamhet – scenbyggnation, ljud- och 
ljussättning samt andra tekniska möjligheter. Syftet är att fånga upp, utveckla och ta 
tillvara unga ungdomars resurser, deras skapande förmåga och framtida 
entreprenörskap och på längre sikt främja en mer positiv utveckling i stadsdelen 
Tureborg. 

Mål 

 En kulturverkstad med handledare, inspiratörer och förebilder som ledare för 
barn i åldern 10-15 år på Tureborg i samverkan mellan ABF FyrBoDal och 
Uddevalla Kommun - En organiserad och mätbar verksamhet för 200 unga 
ungdomar per år 

 Vi kommer tillsammans med målgruppen unga ungdomar i området bygga 
upp en demokratiplattform för att via podcast göra deras röster hörda - 20 
podcasts per år 

 Vi kommer bygga upp en e-sport/LAN-verksamhet tillsammans med 
målgruppen samt även kompetenshöja de unga ungdomarna på Tureborg så 
att de kan bygga sin egen gamingdator – 2 LAN per år 

 Inspirera till en sund och hälsosam livsstil, sysselsättning och i förlängningen 
egenförsörjning genom integrationsstödjande insatser eller framtida 
entrepenörskap - Ledarskaputbildning för 20 personer per år inklusive 
validering 
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Om Tureborgs Kulturverkstad 

Tureborgs kulturverkstad ska drivas med ABF´s värdegrund - allas lika värde och 
motverka all form av utanförskapskap. Vi ska tillhandahålla en kulturverkstad som 
ska vara ett evenemangshus och en mötesplats för framförallt barn i åldern 10-15 
efter skoltid, men även daglediga vuxna med hemmavarande barn, boende på 
Tureborg med närområde.  

Här ska vi erbjuda flera olika verksamheter barn mellan10-15 år och daglediga 
vuxna med hemmavarande barn. 

I Tureborgs Kulturverkstad ska följande verksamheter erbjudas: Film- och 
videoteknik, workshops i olika musikstilar, Ensemblerum, Poddstudio, 
Inspelningsstudio, Scenförberedande verksamhet – scenbyggnation, ljud- och 
ljussättning, livestreamingteknik. En musikinstrumentlåneverksamhet, E-sport, LAN- 
och nätverksteknik, bygga gamingdatorer, återbruk av elektronik och gamla datorer i 
samarbete med Uddevalla Energi och Havskurens återvinningsstation, 
arrangörskap, street-art, musik och mediakunskap bland mycket annat.  

Verksamheten kommer att utformas och utvecklas efterhand och följa unga 
ungdomars önskemål och behov av att utöva och ta del av olika sorters kultur. 
Möjlighet att stärkas i det svenska språket, utöka sitt nätverk och sin gemenskap. 
Möjligheter att via en podcast studio nå ut med information på fler språk än svenska 
samt kunna erbjuda musik och underhållning via till exempel livestreaming.  

Budget 

Söker medel för: 

Investeringskostnader år 1: 150 000:-  
Investeringskostnader år 2: 50 000:- 
Investeringskostnader år 3: 50 000:- 
Lön projektledare 100% på kulturverkstan 400 000:-/år 
Arvode Cirkelledare och resursperson 100 000:-/år  
Hyra lokaler 300 000:-/år 
__________________________________________________________ 
 
Summa sökta medel 1:a året: 950 000:- 
Summa sökta medel 2:a året 850 000:- 
Summa sökta medel 3:e året 850 000:- 
 
Totalt ansökt belopp: 2 650 000:- för 3 år 

ABF FyrBoDal kommer utöver sökta medel att gå in med egna medel på 250 000:- 
för inspelningsstudio, ensemblerum, teknisk utrustning, studiematerial och 
ledarskapsutbildning med validering. 

mailto:magnus.svensson@abf.se


Håkan Chalto 
hakan.chalto@abf.se 

eller mobil: 070-391 07 02  
Ombudsman 

ABF FyrBoDal 

 
 

 

   
 

Dokumentation, metodutveckling och rapport/redovisning 

Dokumentation – Skriva en slutrapport med kvalitétssäkring och behovsanalys 
upprättad över utförda aktiviteter via ”Kulturverkstan”, utfall och sammanfattning – 
Utvärdering av aktiviteter – vad fungerade, vad fungerade inte, lösta problem och 
andra uppkomna behov samt metodutveckling. Ekonomisk redovisning år 1, år 2 och 
år 3. Under verksamhetens gång kommer metoder utvecklas och dokumenteras 
tillsammans med målgruppen, vilka kommer sparas i en metodbank – 
”Tureborgsmodellen”. 

 

Med hopp om inledande av en samverkansprocess tillsammans med 
Uddevalla kommun 

Håkan Chalto 
hakan.chalto@abf.se 

eller mobil: 070-391 07 02  
Ombudsman 

ABF FyrBoDal 
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2021-12-01 Dnr KS 2021/00467 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Uppdrag från kommunstyrelsen att göra en utvärdering och 

kartläggning av förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade, i samband med behandling av ett medborgarförslag om 

hjärtstartare för allmänheten i Forshälla, att uppdra åt kommunledningskontoret att göra 

en utvärdering/kartläggning av förekomsten av hjärtstartare i Uddevalla kommun och 

tillgängligheten under dygnets alla timmar.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att en sådan utredning är svår att genomföra. I 

samråd med kommunstyrelsens presidium har därför uppdraget avgränsats till 

kommunal verksamhet och hur dessa kan göras tillgängliga för allmänheten genom t.ex. 

hjärtstartarregistret. 

 

Sveriges Hjärtstarregister (SHR) är en webbplats som, enligt information på densamma, 

ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och skapades 2009 i syfte att 

publika hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras. De blir då synliga på en karta så 

att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt.  

 

Registrering i SHR är kostnadsfri. En ansvarig person för hjärtstartaren ska utses som 

ska var sjätte månad ska svara på frågor via e-post om de lämnade uppgifterna är 

aktuella avseende t.ex. placering och öppettider. Några kommunala verksamheter är 

redan anmälda till registret. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppmanar samtliga kommunala 

förvaltningar att överväga att anmäla sina hjärtstartare till registret. Varje verksamhet 

ansvarar i så fall själv för bedömningar om det är lämpligt och möjligt, för att göra 

anmälan och att hålla registret aktuellt. Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

kommer information att ges via bl.a. kommunens intranät. Förslaget är samrått med 

enheten för trygghet och säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 2021-12-01. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 196. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att uppmana samtliga kommunala verksamheter att överväga att ansluta sig till Sveriges 

Hjärtstartarregister.  

 

 

 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Markus Hurtig 

Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Inblicken 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2021-12-07 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-11-17—2021-12-07. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-12-07 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

 

Sara Gustafsson Sebastian Johansson 

Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 
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2021-12-07 

 

  

Delegationsbeslut 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00594 

316327 

 

2021-12-07 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U 1.4, chef upphandlingsenheten gällande 

upphandling av däck och däckhotell 

KS 

2021/00584 

316325 

 

2021-12-07 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U 1.4, chef upphandlingsenheten gällande 

upphandling av grus och krossmaterial 

KS 

2021/00529 

316286 

 

2021-12-07 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U1.3 kommundirektör gällande upphandling av trä 

och byggvaror 

KS 

2021/00287 

316290 

 

2021-12-06 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U1.3, kommundirektör gällande Upphandling av 

Företagshälsovård 

KS 

2021/00601 

316191 

 

2021-11-30 Jävsutskottets protokollsutdrag 2021-11-30  § 17 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten 

Forshälla-Berg 7:3. Castor KS 2021.1113 

KS 

2021/00002 

316122 

 

2021-11-26 Kommunstyrelsens beslut enligt  delegation  nr 6, 

tillfälligt förordnande på annan tjänst 

KS 

2021/00167 

316092 

 

2021-11-26 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 

tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med 

Lantmäteriet avseende Trossen 

KS 

2021/00229 

316100 

 

2021-11-24 Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens 

delegationsordning P 17,MBL protokoll § 10 2021-11-

24 gällande uppsägning lokalt kollektivavtal, beräkning 

av LAS dagar för timavlönad personal samt byte av 

arbetsplats, socialtjänsten 

KS 

2021/00622 

316016 

 

2021-11-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen delegation nr 

13, brådskande hantering gällande samrådshandlingar 

för yttrande rörande detaljplan för Utby 5:8 

KS 

2021/00528 

315864 

 

2021-11-17 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 

tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med Embrace 

Safety AB avseende samverkan brottsförebyggande 

arbete 

KS 

2021/00657 

315730 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av IK Orient, 

förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00656 

315729 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av Hälle IF, 

förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00655 

315728 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av Uddevalla sim, 

förstärkning av elitaktiviteter 



 
 
 

Delegationsbeslut 
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Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00654 

315727 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av IFK Uddevalla 

Futsals herrlag, förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00653 

315726 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av IK Rössö, 

förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00651 

315724 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av GF kroppskulturs 

damlag, förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00650 

315723 

 

2021-11-11 Delegationsbeslut om sponsring av GF kroppskulturs 

herrlag, förstärkning av elitaktiviteter 

KS 

2021/00002 

315742 

 

2021-11-10 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr E16, besluta om och ingå avtal om extern upplåning, 

derivat, placeringar och övriga för internbanken 

KS 

2021/00565 

315438 

 

2021-11-10 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till IFK Uddevalla Futsal-representationslag 

för säsongen 2021/2022 

KS 

2021/00002 

315605 

 

2021-11-03 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 4, sponsring till Bohuslän-Dals Friidrottsförbund 

 

 



Förteckning över delegationsbeslut 2021-12-07
byggärenden
Datumperiod: 2021-11-17 - 2021-12-07

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

LJUNGS-HÄLLE 1:406 2021-11-22

KS.2021.1344
Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport, Hälle förskola

Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 56: F

Miljöinspektör

GUSTAVSBERG 1:6 2021-11-23

KS.2021.1317
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus

Delegationsbeslut Avvisa ofullständigt ärende Bygglovshandläggare, KS § 57: AVVIS

Bygglovshandläggare

DALABERGSSKOLAN 3 2021-12-02

KS.2021.1320
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola; tidigare tidsbegränsat bygglov

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 60: SB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 3

2021-12-07 Sida 1 av 1
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2021-11-16 Dnr KS 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-11-23  

 

316358 

Protokoll Medlemsråd Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2021-11-23 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-11-30 

 

Jävsutskottets protokoll, 2021-11-30 

 

Uddevalla Utvecklings AB:s protokoll, 2021-11-12 

 

Personalutskottets protokoll, 2021-12-01 

 

2021/10 

Finansrapport november 2021 
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FINANSRAPPORT  

2021-12-02 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende november 2021  
 

Sammanfattning 

Under månaden två krediter ersatts med två nya krediter, bl a har internbankens äldsta kredit, med en 

fastränta på över 4%!, ersatts med en kredit med fast ränta på 0,5%. Den totala låneskulden är oförändrad 

men omsättning medför en sänkning av snitträntan och att kapitalbindningstiden ligger över limitgränsen.  

 

Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka 

under nästa år och lämnar reporäntan oförändrad på noll procent. Med stöd av penningpolitik förväntas 

att inflationen ska klara målet på 2 procent och prognosen är att räntan höjs under senare delen av 2024.   

 

 

Uppföljning ramar och finansiella risklimiter per rapportdatum

Not 21-11-30 21-10-31 21-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-

12-16) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,07 1,13 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,2 2,1 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 18 22 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,2 1,9 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 18 27 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 136 3 127 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 324 324 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 321 343 335 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

 
 

 

  

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 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.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-

tesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,07% och utfallet på årsbasis beräknas till 

under 1,20%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 uppgick till räntan på 

årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad 

ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 21 43 -21 35 -13

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 136 3 127 10 3 147 -11

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 158 3 169 -12 3 182 -24

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

-542 -531 -12 -368 -174

Utfall Budget Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 

Helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 800 3 800 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 630 3 700 3 750 3 700 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 14,0 14,3 14,7 43,0 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,16 1,13 1,16 1,15 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 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 2,2 år och 18% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,2 år och18% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150
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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  1 130 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

21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01

3 700 3 700 0 3 550 150

31% 31% 0% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-37 -35 -2 -65 28

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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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 

21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,8 24,4 0,3 24,7 0,1 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 415,6 436,8 -21,2 510,6 -95,0 740 324

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 77,9 80,3 -2,3 94,1 -16,2 140 62

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 73,7 71,7 2,0 69,1 4,7 100 26

Uddevalla Turism AB 0,4 0,4 0,1 2,2 -1,8 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 530,0 1 518,4 11,6 1 522,8 7,2 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 238,1 237,7 0,3 249,0 -10,9 255 17

Stiftelsen Ljungskilehem 50,9 51,1 -0,2 55,7 -4,8 60 9

Gustafsbergsstiftelsen 3,2 2,8 0,3 3,1 0,1 6 3

Uddevalla Vatten AB 721,7 703,0 18,7 615,9 105,8 701 -21

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,3 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 3

exkl VVAB 3 136,3 3 126,8 9,6 3 147,2 -10,9 3 665 526

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

21-11-30 21-10-31 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -29,2 -18,0 -11,2 -28,5 -0,7 52 23

Uddevalla Kraft AB -280,4 -310,1 29,6 -353,2 72,7 431 151

Uddevalla Energi Värme AB -13,8 -10,8 -3,0 -28,0 14,3 85 71

Uddevalla Energi Elnät AB -92,2 -98,0 5,8 -101,0 8,8 172 80

Summa koncern Energi -415,6 -436,8 21,2 -510,6 95,0 740 324

Uddevalla Hamnterminal AB -77,1 -73,4 -3,6 -71,4 -5,7 100 23

Sw anFalk Shipping AB 3,4 1,7 1,6 2,3 1,0 - -

Summa koncern Hamn -73,7 -71,7 -2,0 -69,1 -4,7 100 23

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 304,9 -1 298,8 -6,1 -1 328,3 23,4 1 360 55

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,1 -0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -185,4 -185,2 -0,2 -193,1 7,7 200 15

Uddevallahem Bastionen AB -39,7 -34,5 -5,3 -1,5 -38,3 65 25

Summa koncern UaHem -1 530,0 -1 518,4 -11,6 -1 522,8 -7,2 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -171,2 -171,0 -0,2 -181,3 10,1 185 14

Lostif Fastighets AB -66,8 -66,7 -0,1 -67,7 0,8 70 3

Summa koncern HSB -238,1 -237,7 -0,3 -249,0 10,9 255 17

Uddevalla Omnibus AB -77,9 -80,3 2,3 -94,1 16,2 140 62

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -77,9 -80,3 2,3 -94,1 16,2 140 62
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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) 21-11-30 21-10-31 20211 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 240,3 240,3 257,1 16,8

324,1 324,1 341,0 16,8
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 21-11-30 21-10-31 21-01-01 21-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,2 0,0 0,4 -0,3 

5,6 5,4 5,9 -0,3 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 21-11-30 21-10-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 21,3 42,5 -21,3 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

321,3 342,5 -21,3 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 21-11-30 21-10-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

September Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Oktober Kapitalbindningstid tillfälligt under 

limitgränsen 

Åtgärdas i samband med omsättning av 

krediter i november 2021. 

2021-11-16 

November Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

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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