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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Östraboteatern kl. 17:30 onsdagen den 8 december 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Besök från Ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 315979  

Kl. 17:45-18:00 

3.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 

kameraövervakning på kommunens parkeringar 
Dnr KS 2019/00319  

 

4.  Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten att 

samla stiftelsernas kapital under gemensam förvaltningsadministration  
Dnr KS 2021/00477  

 

5.  Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024 
Dnr KS 2021/00602  

 

6.  Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB 
Dnr KS 2021/00575  

 

7.  Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00286  

 

8.  Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00282  

 

9.  Framställan från kommunens revisorer till kommunfullmäktige om 

åtaganden i föreningar, Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs 

hembygdsförening 
Dnr KS 2021/00547  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport om granskning 

av inköp och upphandling 
Dnr KS 2021/00094  

 

11.  Ändrad organisatorisk tillhörighet för den kommunala 

lantmäterimyndigheten, revidering av reglementen 
Dnr KS 2021/00512  

 

12.  Renhållnings- och slamtaxa 2022 
Dnr KS 2021/00530  

 

13.  Revidering av riktlinjer för demokratipriset 
Dnr KS 2021/00543  

 

14.  Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av målen för 

2018-2021 
Dnr KS 2021/00590  

 

15.  Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 samt investeringar för 

2022 med plan för 2023-2024 för Uddevalla Vatten AB 
Dnr KS 2021/00554  

 

16.  Inlösen av framtida pensionsåtaganden 
Dnr KS 2021/00583  

 

17.  Utbetalning av partistöd för 2022 
Dnr KS 2021/00061  

 

18.  Krisplan för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00611  

 

19.  Risk och sårbarhetsanalys 2021 för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2021/00610  

 

20.  God ekonomisk hushållning 2021 för HSB Norra Bohusläns stiftelse 

Jakobsberg i Uddevalla 
Dnr KS 2021/00660  

 

21.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Omnibus AB 
Dnr KS 2021/00647  

 

22.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Turism AB 
Dnr KS 2021/00646  

 

23.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevallahem och 

Ljungskilehem 
Dnr KS 2021/00631  
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Föredragningslista Föredragande 

24.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Hamnterminal AB 
Dnr KS 2021/00630  

 

25.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Energi AB 
Dnr KS 2021/00629  

 

26.  God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB 

Dnr KS 2021/00555  
 

27.  Anmälan av revisionsrapport- förstudie avseende 

detaljplaneprocessen 
Dnr KS 2021/00644  

 

28.  Anmälan av revisionsrapport om förstudie avseende styrdokument  
Dnr KS 2021/00677  

 

29.  Val till Gustafsbergsstiftelsen, Lane-Ryrs Hembygdsförening samt val 

av ny överförmyndare 
Dnr KS 2021/00427  

 

30.  Avsägelse från Josef Sannholm (S) gällande uppdraget som 

nämndeman 
Dnr KS 2021/00687  

 

31.  Fyllnadsval till revisorsuppdrag efter Kurt Hansson (UP) 
Dnr KS 2021/00623  

 

32.  Beslut om rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 § 162 och 

§ 165 
Dnr KS 2021/00699  

Handlingar skickas 

ut senare. 

33.  Återkallande av uppdrag 
Dnr KS 2021/00700  

Handlingar skickas 

ut senare. 

34.  Fyllnadsval av förtroendevalda 
Dnr KS 2021/00701  

Handlingar skickas 

ut senare. 

35.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

36.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

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

hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter undanbedes med hänsyn till allergiker. 

 

Ledamöter och åhörare uppmanas att under sammanträdet hålla avstånd och i övrigt iaktta 

myndigheters rekommendationer med anledning av pågående pandemi. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 
 
Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 
motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 
 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 
andra starkt doftande hygienartiklar.  
Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktiges ledamöterna ombeds att iaktta de rekommendationer 
och råd från myndigheterna för att hindra smittspridning under 
sammanträdet. 
 
 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr KS 2019/00319 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) inkom med en motion den 8 april 2019. 

Motiveringen tar avstamp att avskräcka personer med intentioner att förstöra parkerade 

bilar genom att sätta upp fler kameror vid kommunens parkeringar, vilket kan komma 

att underlätta identifiering av gärningsmän vid utredningar. Kommunfullmäktige 

beslutade att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur förslog att 

kommunstyrelsen via kommunledningskontoret ska utreda säkerhetsaspekterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om kameraövervakning på 

kommunens parkeringar. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-05-27  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-04-10 § 111  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-11-29 

Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 

Sebastian Johansson 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KS 2019/00319  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

                              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-04-15 
Elving Andersson, Christina Nilsson, Elena Tibblin, Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-15 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-04-26 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) om ka-

meraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) inkom med en motion den 8 april 2019. 
Motiveringen tar avstamp att avskräcka personer med intentioner att förstöra parkerade 
bilar genom att sätta upp fler kameror vid kommunens parkeringar, vilket kan komma att 
underlätta identifiering av gärningsmän vid utredningar. Kommunfullmäktige beslutade 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur förslog att kommun-
styrelsen via kommunledningskontoret ska utreda säkerhetsaspekterna.  
 
Enligt kamerabevakningslagen krävs det ett tillstånd att sätta upp kameror på platser dit 
allmänheten har tillträde, områden dit större parkeringsytor räknas generellt. Kameror 
kan således inte beslutas och sättas upp enskilt av kommunen utan tillstånd från Integri-
tetsmyndigheten (IMY) som är tillståndsgivande myndighet. Tillstånd för att utför kame-
rabevakning beviljas endast restriktivt nationellt. Kameraövervakning fungerar, i första 
hand, som en dokumenterande åtgärd. Kameraövervakning har visat sig vara mer effek-
tivt mot planerade brott än förebyggandet av spontana brott. Bevakning av exempelvis 
parkeringsplatser skulle således kunna ha en betydelse avseende inbrott eller vandali-
sering på parkeringsplatser då denna typ av brott kan vara planerade. Att observera är att 
planerade brott även kan innehålla komponenter som maskering och vilseledande aktivi-
tet vilket försvårar kameraövervakning och minskar den avskräckande nivån at begå brot-
tet. Trygghetsaspekterna avseende kamerabevakning är osäkra eftersom de oftast bygger 
på subjektiva uppfattningar och inte på evidens. Förekomsten av övervakningskameror 
innebär dock en generellt större upplevd större trygghet. Kommunen arbetar kontinuerligt 
med att analysera, utreda behovet av och möjligheterna till kamerabevakning på allmänna 
platser.   
 
Uddevalla kommun har tidigare ansökt om att få använda övervakningskameror på flera 
platser. Samtliga ansökningar avslogs av IMY med hänsyn till att behovet av personlig 
integritet vägde tyngre. Enheten för trygghet och samhällsskydd delar Samhällsbyggnads-
förvaltningens resonemang mot att det saknas en tydlig avgränsning för vad som avses               
med större parkeringsplatser. För att få tillstånd till kameraövervakning krävs oftast en 
större ansamling av anmälda brott, en definition av vad som skall övervakas samt i vilket 
syfte. Tillstånd för att proaktivt övervaka områden dit allmänheten har tillträde är säll-
synta nationellt. Enheten för trygghet och samhällsskydd kommer att starta ett nytt an-
sökningsförfarande avseende flera områden där de större parkeringsytorna i central stan 
är en av de möjliga platserna för kamerabevakning. Det finns avsatta medel i 2022 års 
budget för att kunna genomföra en kamerabevakning om kommunens får tillstånd.   
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Beslutsunderlag 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om kameraövervakning på 
kommunens parkeringar. 
 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-05-27 om motion från Martin Pettersson (SD) 
och Elena Tibblin (SD) om kameraövervakning. 
 
Protokollutdrag 2019-04-10 § 111 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibb-
lin (SD) om kameraövervakning på kommunens parkeringar.  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Björn Segelod  
Tf. Förvaltningschef Säkerhetschef 
   
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Motionärerna 



2019-04-08

fr/l!fut & Tiar/datt.

Motion - Kameraövervakning på kommunens parkeringar

För att höja trygghet och förebygga brott föreslår Sverigedemokraterna bland annat att vi installerar
övervakningskameror på kommunens större parkeringar.

Övervakningskamerorna kommer att avskräcka brottslingar från att förstöra allmänhetens parkerade
bilar. De kommer också att hjälpa Polisen att identifiera den skyldige.

Kameraövervakning är en enkel och billig åtgard i jämförelse med kostnaden för förstörda bilar
Övervakningskamerorna kan även förebygga andra brott.

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

att installera övervakningskameror på kommunens större parkeringar

U

{ &t*^
Pettersson (SD) Elena Tibblin (SD)

LedamotGruppledare
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Kartor över större parkeringsplatser 
 

 Kampenhof  
 Erik Dahlbergsgatan 
 Lönner (Parkeringen vid Agnebergsskolan) 
 Simhallen 
 Lotshagen (Ovanför Carlia) 
 Barken (Tjärhovsgatan) 
 Pendelparkeringen Ljungskile Både vid stationen och nedanför Coop 
 Pendelparkeringen Torp 
 Svenskholmen 
 Myråsvägen  

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplats Kamenhof 

 

Parkeringsplats Lönner (vid Agnebergsgymnasiet) 



    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

Eriks Dahlbergsgatan 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplats simhallen 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Lotshagen (Ovanför Carlia) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Pendelparkeringar Ljungskile 

Pendelparkering Torp köpcentrum 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Svenskholmen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barken (Tjärhovsgatan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Myråsvägen 
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Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon  
malin.witt@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om 

kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla 
kommunfullmäktige föreslagit att övervakningskameror installeras på kommunens 
större parkeringsplatser. Åtgärden ska syfta till att höja trygghet och förebygga brott. 
Motionärerna skriver att syftet också ska vara att avskräcka brottslingar från att förstöra 
allmänhetens parkerade bilar samt hjälpa polisen att identifiera den skyldige.  
Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen via kommunledningskontoret utreder säkerhetsaspekterna 
ytterligare inför kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 
Kartor parkeringsplatser 2020-05-25 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om kameraövervakning på 
kommunens parkeringar 2019-04-26 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) 
och Elena Tibblin om kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden uttalar sig här som fastighetsägare och förvaltare av 
parkeringsplatserna i motionen. Nämnden bedömer att vidare utredning bör ske av 
kommunstyrelsen som har ansvaret för kamerabevakning i kommunen. 
 
Då definition saknas av vad större parkeringsplats innebär i motionen, har tekniska 
avdelningens enhet Trafik och förvaltning definierat större parkeringsplats som 
parkeringsplats för fler än 50 fordon. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen egen statistik för hur stor skadegörelse som 
sker gällande allmänhetens bilar på våra parkeringar. Det är en polisär fråga. 
Förvaltningen kan däremot uttala sig om övrig skadegörelse som exempelvis klotter, 
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nedskräpning eller annan förstörelse på våra parkeringsplatser. Bedömningen är att 
skadegörelse som kräver åtgärder är liten och sker sällan. 
Förvaltningen konstaterar att några parkeringsplatser är mer utsatta för skadegörelse i 
form av nedskräpning och förstörelse av asfalt. Dessa är parkeringsplatserna vid 
Kampenhof i centrum, pendelparkeringen vid Torp köpcentrum samt en mindre 
parkeringsplats vid Myråsvägen på Dalaberg.  
Kartor bifogas över större parkeringsplatser enligt förvaltningens definition, samt även 
över parkeringsplatsen på Myråsvägen. 
 
Som parkeringsförvaltare för kommunens parkeringsplatser ser förvaltningen idag inget 
behov av kamerabevakning på våra större parkeringsplatser. Bedömning är att 
kamerabevakning inte skulle ge tillräcklig nyttoeffekt i jämförelse med de kostnader för 
skadegörelse som har rapporterats. Enhet trafik och förvaltning menar att en översyn av 
parkeringsplatser med fokus på trygghetshöjande förbättringsåtgärder, som belysning 
och borttagande av växtlighet för ökad öppenhet, skulle ge större nyttoeffekt. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen via kommunledningskontoret 
utreder säkerhetsaspekterna ytterligare inför kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
 
Aya Norvell Malin Witt 
Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr SBN 2019/00367  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla 
kommunfullmäktige föreslagit att övervakningskameror installeras på kommunens 
större parkeringsplatser. Åtgärden ska syfta till att höja trygghet och förebygga brott. 
Motionärerna skriver att syftet också ska vara att avskräcka brottslingar från att förstöra 
allmänhetens parkerade bilar samt hjälpa polisen att identifiera den skyldige.  
Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen via kommunledningskontoret utreder säkerhetsaspekterna 
ytterligare inför kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 
Kartor parkeringsplatser 2020-05-25 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om kameraövervakning på 
kommunens parkeringar 2019-04-26 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) 
och Elena Tibblin om kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C) och Kenneth Engelbrektsson 
(S): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Erik Johansson (KD): att hemställa ärendet till kommunstyrelsen utan ett 
ställningstagande från samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Martin Pettersson (SD) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Erik Johanssons 
(KD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Erik 
Johanssons (KD) med flera yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 
förstnämnda. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP) och Erik Johansson (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (KD) förslag.   
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-06-24 
Mikael Staxäng 
Mattias Forseng 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-29 till 
Samhällsbyggnad 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr KS 2021/00477 

Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten 
att samla stiftelsernas kapital under gemensam 
förvaltningsadministration  

Sammanfattning 

Ordförande i Stiftelsen Barnens dag, Karin Johansson, har lämnat en motion om 
gemensam förvaltning av stiftelsers medel (kapital). I många fall täcker inte stiftelsernas 
avkastning kostnaderna för förvaltning av stiftelserna. 
 
Hantering och placering av stiftelsernas kapital regleras i stadgarna för respektive 
stiftelse. För att ändra i en stiftelses stadgar, krävs att ansökan om permutation görs till 
Kammarkollegiet alternativt Länsstyrelsen.  
Kommun har tidigare genomfört översyn av kommunalt förvaltade stiftelser, där 
stiftelsernas avkastning inte täcker kostnaderna för förvaltningen av desamma. 
Översynen visade på svårigheter att samordna förvaltningen eftersom stiftelsernas 
stadgar för hantering av kapital skiljer sig åt. 
Översynen visade också att bästa sättet för att undvika att stiftelsernas kapital förbrukas 
av förvaltningsadministration och för att bäst tillgodose stiftelsernas ändamål, bör 
ansökan om permutation ske, för att kunna dela ut kapitalet och inte enbart 
avkastningen. Ett alternativ kan vara att ansöka om permutation för att slå ihop flera 
stiftelser till sk samfond, för att öka kapitalet och minska förvaltningskostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Yrkanden 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot David Sahlstens (KD) 
m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-10-26 Dnr KS  

  
 

Handläggare 

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

 

Motion från Karin Johansson (KD) om utredning av möjligheten 

att samla stiftelsernas kapital under gemensam 

förvaltningsadministration 

Sammanfattning 

Ordförande i Stiftelsen Barnens dag, Karin Johansson, har lämnat en motion om 
gemensam förvaltning av stiftelsers medel (kapital). I många fall täcker inte stiftelsernas 
avkastning kostnaderna för förvaltning av stiftelserna. 
 
Hantering och placering av stiftelsernas kapital regleras i stadgarna för respektive 
stiftelse. För att ändra i en stiftelses stadgar, krävs att ansökan om permutation görs till 
Kammarkollegiet alternativt Länsstyrelsen.  
 
Kommun har tidigare genomfört översyn av kommunalt förvaltade stiftelser, där 
stiftelsernas avkastning inte täcker kostnaderna för förvaltningen av desamma. 
Översynen visade på svårigheter att samordna förvaltningen eftersom stiftelsernas 
stadgar för hantering av kapital skiljer sig åt. 
Översynen visade också att bästa sättet för att undvika att stiftelsernas kapital förbrukas 
av förvaltningsadministration och för att bäst tillgodose stiftelsernas ändamål, bör 
ansökan om permutation ske, för att kunna dela ut kapitalet och inte enbart 
avkastningen. Ett alternativ kan vara att ansöka om permutation för att slå ihop flera 
stiftelser till sk samfond, för att öka kapitalet och minska förvaltningskostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
T.f förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionären 



                                                                                           Uddevalla den 17 juni 2021 

 

Motion 

Gemensam förvaltning av stiftelsers medel 

Ett stort problem för små stiftelser är det i statuterna står om ränta på 

kapitalet ska ge avkastning. Stiftelsernas stadgar författades dock ofta vid en 

tid när den vanliga bankräntan kanske var runt 10 procent. Idag är den närmast 

noll. Då måste pengar satsas i fonder som går upp och ner efter kurser som inte 

går att förutse. Avkastningen behöver täcka kostnader för bank, länsstyrelse 

och revision. Vilket innebär att kapitalet ibland går till förvaltningskostnader.  

 

Syftet med stiftelser är att möta ett behov att hjälpa människor, men för det 

krävs ett positivt resultat. Där avkastningen är större än 

förvaltningskostnaderna.  En stor summa pengar kan förvaltas effektivare än 10 

olika småpotter. I dessa tider läggs det ner mycket tid i de olika styrelserna till 

mycket liten utdelningskapacitet. Ett sätt att effektivisera, och sänka 

förvaltningskostnaderna, vore genom att samla flera stiftelsers kapital under 

samma administration. För att få ett bättre förhandlingsläge gentemot bank 

om effektivaste förvaltning. 

Önskar därför att  

KF beslutar att utreda möjligheten till att samla stiftelsernas kapital under 

gemensam förvaltningsadministration. 

 

Mvh Karin Johansson 

Ordförande i Stiftelsen Barnens Dag 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr KS 2021/00602 

Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024 

Sammanfattning 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 
vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplanen 2022-2024. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, bedömer bland annat att sysselsättningen och mängden 
arbetade timmar ökar i landet. Dessutom innehåller höstens budgetproposition från 
regeringen utökade generella statsbidrag jämfört med tidigare. Sammantaget beräknas 
Uddevallas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 40 mkr för 2022 och 60 
mkr för 2023 och 2024, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt Regeringens 
budgetproposition för 2022. 
 
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en 
tilläggsbudget till flerårsplanen 2022-2024.  
 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, driftsbudget 
Majoritetspartiernas tilläggsbudget 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 
 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Att tillgängliga extra annonserade intäkter för 2022 skall 
läggas i effektiviseringsfond, utvecklingsfond samt miljöfond för senare hantering 
 
Stefan Skoglund (S): Bifall till majoritetspartiernas förslag med ändringen av första 
beslutssatsen till följande: Att överföra 4 mkr från Socialnämnden och 3mkr från Kultur 
& Fritidsnämnden till kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på majoritetspartiernas tilläggsbudget med Stefan 
Skoglunds (S) ändring mot Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner 
kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra 4 mkr från Socialnämnden och 3mkr från Kultur & Fritidsnämnden till 
kommunstyrelsen, 
 
att tillföra Kommunstyrelsen 21 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kultur 
och Fritidsnämnden 2 Mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 Mkr. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 303 
 
att under förutsättning av beslut i riksdagen tillföra Socialnämnden 4 Mkr, Barn och  
Utbildningsnämnden 4 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kommunstyrelsen 
2 Mkr. 
 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas ledamöter 
avstår från att delta i beslutet.  

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna avstår deltagande i beslutet med hänvisning till egen budget. 
  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-11 Dnr KS 2021/00602 

  
 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024 

Sammanfattning 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 
vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplanen 2022-2024. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, bedömer bland annat att sysselsättningen och mängden 
arbetade timmar ökar i landet. Dessutom innehåller höstens budgetproposition från 
regeringen utökade generella statsbidrag jämfört med tidigare. Sammantaget beräknas 
Uddevallas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 40 mkr för 2022 och 60 
mkr för 2023 och 2024, under förutsättning att Riksdagen beslutar enligt Regeringens 
budgetproposition för 2022. 
 
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en 
tilläggsbudget till flerårsplanen 2022-2024.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att utöka nämndernas kommunbidrag enligt bilaga under förutsättning att Riksdagen 
beslutar enligt Regeringens budgetproposition för 2022, 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att genomföra de satsningar som redovisas i bilaga, 
 
att finansiering sker genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 
vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplanen 2022-2024. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, bedömer bland annat att sysselsättningen och mängden 
arbetade timmar ökar i landet. Detta medför att Uddevallas skatteintäkter beräknas öka 
med 23 mkr för 2022. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-11 Dnr KS 2021/00602 

  
 

 

 

 
Höstens budgetproposition från regeringen innehåller bland annat en utökning av de 
generella statsbidragen till kommunerna med 2,1 miljarder kr. För Uddevallas del 
innebär det 11,5 mkr i utökat generellt statsbidrag, under förutsättning att Riksdagen 
beslutar enligt Regeringens budgetproposition för 2022.  
 
Därutöver förväntas de generella statsbidragen öka med 5,5 mkr till följd av övriga 
förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen. 
 
Sammantaget beräknas Uddevallas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 40 
mkr för 2022 och 60 mkr för 2023 och 2024, under förutsättning att Riksdagen beslutar 
enligt Regeringens budgetproposition för 2022. 
 
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en 
tilläggsbudget till flerårsplanen 2022-2024. Tilläggsbudgeten är ramhöjande för 
samtliga år i flerårsplanen, om inget annat anges i bilaga 1. 
 
Nämndernas kommunbidragsökning samt föreslagna satsningar framgår i bilaga 1. 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Helena Olsson 
Tf. förvaltningschef Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Majoritetsgruppens tilläggsbudget för 2022-2024 

 

Majoritetens budgetförslag utgår ifrån det finansiella målet att använda max 99% av 

nettokostnadsandelen. Förutsättningarna sedan budgeten antogs i juni har förändrats i 

positiv riktning. Dels har prognosen för skatteutveckling och utjämningssystemet utvecklats 

med 28,5 Mkr, dels ger den förväntade regeringsbudgeten ytterligare 11,5 Mkr. 

Vår uppfattning är att budgeten kan antas i Kommunfullmäktige i december, innan det aktuella 

budgetåret har startat. Riksdagen hanterar sitt budgetbeslut samma dag som Kommunstyrelsen 

hanterar denna tilläggsbudget. Det gör att vi presenterar vårt förslag i två delar, en utan 

konsekvenser av regeringsbudgeten och en baserad på om regeringens budget får gehör i riksdagen. 

Förebyggande 6 Mkr   

Den förebyggande verksamheten handlar självklart om drogförebyggande verksamhet med 

samordningstjänster, men också om verksamhet för ungdomar typ mobila fritidsteam, och stöd för 

avhoppare. Denna satsning föreslås placeras hos Kommunstyrelsen men omdestineras till berörd 

nämnd när vi gemensamt prövat och prioriterat lämpliga insatser. 

Här föreslås också att 4 Mkr som tillfördes Socialnämnden i juni överförs till en gemensam resurs 

under Kommunstyrelsen. 

Säkerhet och Trygghet 4 Mkr 

Ytterligare resurser för ordningsvakter, kameraövervakning belysning eller andra åtgärder som 

upplevs som trygghetsskapande i offentlig miljö. 

Personal 10 Mkr 

Förstärkningar till felavlönad personal samt arbetsmiljöinsatser.   

Arbetsmarknadsinsatser 3 Mkr 

Förstärkningen möjliggör bland annat att säkerställa rehabkordinator, hälsopedagog och 

verksamheten inom Nike. 

Driftreserv Rimnersbadet 5 Mkr 

Driftkostnaden för Rimnersbadet är nu ytterligare utredd och indikerar att de extra 5 Mkr som 

ordinarie budget utökades med inte räcker, varför vi avsätter ytterligare resurser till reserven. 

Kapitalförstärkning upprustning offentliga miljöer 2 Mkr 

Avser kapitalkostnaden för enklare åtgärder i syfte att förbättra offentlig miljö. 

Föreningslivet och Sponsring relaterat till Covid-19 konsekvenser 2 Mkr 

I framskrivningen av budget för 2022 hamnade 3 Mkr felaktigt på Kultur och Fritids-budget. Dessa 

medel var avsedda för föreningar och event som har särskilda sponsringsuppgörelser med 

Kommunstyrelsen. Syftet var att möjliggöra en återstart efter pandemin. Dessa 3Mkr överförs till 

Kommunstyrelsen. 



Då Kultur och Fritid påbörjat ett arbete med det allmänna föreningslivet utifrån merkostnader och 

förlorade intäkter kopplat till restriktionerna, tillförs nämnden 2 Mkr för att fullfölja det arbetet. 

Dessa medel gäller enbart 2022. 

Barn och Utbildning 4Mkr 

Avser 2 Mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo Yrkes, och 2 Mkr till barngrupperna inom 

förskolan. 

Social 4Mkr 

Avser förstärkning av resurser för Heltids och Hälsoresan inom social omsorg. 

 

Ingemar Samuelsson                                                  Monica Bang-Lindberg 

Kommunstyrelsens ordförande                                Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att 4 Mkr överförs från Socialnämnden till Kommunstyrelsen och 3 Mkr överförs från Kultur och 

Fritidsnämnden. 

Att tillföra Kommunstyrelsen 21 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kultur och 

Fritidsnämnden 2 Mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 Mkr. 

Att under förutsättning av beslut i riksdagen tillföra Socialnämnden 4 Mkr, Barn och 

Utbildningsnämnden 4 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr och Kommunstyrelsen 2 Mkr. 



 

DRIFTSBUDGET - Majoritetens förslag till tilläggsbudget

Budget Beslut Tilläggs- Ny

Löpande pris hösten-21 budget Budget

Nämnd/Styrelse 2022 2022* 2022

Kommunfullmäktige och revision -12,0 -0,1 -12,1

Kommunstyrelse -390,4 -2,2 -30,0 -422,6

Barn och utbildningsnämnd -1 566,6 -24,9 -4,0 -1 595,5

Socialnämnd -1 428,5 -23,0 0,0 -1 451,5

Samhällsbyggnadsnämnd -118,5 -1,4 -2,0 -121,9

Kultur- och fritidsnämnd -149,3 -1,9 1,0 -150,2

Valnämnd -1,6 -1,6

Driftreserv för ny simhall/Rimnersområdet -25,0 -5,0 -30,0

Utökad ersättning kapitalkostnader -32,5 -32,5

Centrala upphandingseffekter 7,0 7,0

Summa nämnder/styrelser -3 717,3 -53,5 -40,0 -3 810,8

Övriga ej fördelade poster *** -171,0 53,0 -118,0

Eliminering internt finansnetto 26,2 26,2

 

Summa verksamhetens nettokostnad -3 862,1 -0,5 -40,0 -3 902,6

Skatteintäkter 2 882,4 23,0 2 905,4

Generella statsbidrag och utjämning 1 032,3 17,0 1 049,3

Verksamhetens resultat 52,6 -0,5 0,0 52,1

Finansiella intäkter 59,2 59,2

Finansiella kostnader -68,4 -68,4

Resultat efter finansiella poster 43,4 -0,5 0,0 42,9

REDOVISAT RESULTAT 43,4 -0,5 0,0 42,9

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,9% 98,9%

** Specifikation ej fördelade poster:

Arbetsgivaravgifter 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,0 0,0

Pensioner -69,6 -69,6

Pris och lönereserv -101,4 52,7 -48,7

Riktade generella statsbidrag tillskott -4,0 0,3 -3,7

Summa ej fördelade poster -171,0 53,0 0,0 -118,0

* Inkl samtliga föreslagna förändringar, 11 mkr är under förutsättning av Riksdagens beslut.



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr KS 2021/00575 

Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med förslag om att sälja dess 
dotterbolag Uddevalla Omnibus AB. UUAB har med hjälp av konsult (EY) genomfört 
en analys av en potentiell avyttring av Omnibus som föredragits för UUAB:s styrelse. 
EY har bl.a. gjort en genomgång och värdering av bolaget, genomgång av marknadens 
aktörer, försäljningsprocess och riskanalys.  

UUAB har valt en försäljningsprocess som indelar försäljningen i fyra faser; 
Förberedelsefas (1), Marknadsföringsprocess (2), Due Diligence (3) samt 
Undertecknande och slutförande (4). 

Fas 1 och 2 innebär bl.a. att samla in information, ta fram lista över potentiella 
investerare, juridisk genomgång, kontakta utvalda investerare, indikativ budgivning och 
förberedelse av processbrev för bindande bud. I fas 3 och 4 genomförs bl.a. Due 
Diligence-process med utvalda budgivare, bindande budgivning, förhandling och 
undertecknande av avtal.  Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt UUAB att genomföra 
fas 1 och 2 för att därefter återkomma till kommunfullmäktige för slutligt godkännande 
av försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-11-17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 
Uddevalla Utvecklings AB, protokoll 2021-09-17 § 54. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 167. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Camilla Johansson (C), Niklas Moe (M), David Sahlsten (KD), 
Maria Johansson (L): Bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 
Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), David Höglund Velasquez (V),  
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens ordförandes 
protokollsförslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget protokollsförslag mot förslaget i 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och finner kommunstyrelsen bifalla det 
förstnämnda.  
 
Omröstning begärs. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 302 

 
Följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för bifall till förslaget i kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 
Nej-röst för bifall till förslaget i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget i ordförandes protokollsförslag. 
Ja-röst Nej-röst 
Ingemar Samuelsson (S)  Maria Johansson (L) 
Christer Hasslebäck (UP) Martin Pettersson (SD) 
Jarmo Uusitalo (MP) Rolf Carlson (SD) 
Paula Berger (S) Mikael Staxäng (M) 
Stefan Skoglund (S) Niklas Moe (M) 
Annelie Högberg (S) Camilla Johansson (C)  
David Höglund Velasquez (V) David Sahlsten (KD)  
Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avstyrka framställan från Uddevalla Utvecklings AB om att avyttra Uddevalla 
Omnibus AB. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets, Moderaternas och 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§  Dnr KS 2021/575  

Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med förslag om att sälja dess 
dotterbolag Uddevalla Omnibus AB. UUAB har med hjälp av konsult (EY) genomfört 
en analys av en potentiell avyttring av Omnibus som föredragits för UUAB:s styrelse. 
EY har bl.a. gjort en genomgång och värdering av bolaget, genomgång av marknadens 
aktörer, försäljningsprocess och riskanalys.  
 
Kommunfullmäktige tog 2020-07-01 ställning till ett yrkande om att ta fram en strategi 
för försäljning av Omnibus och beslutade att avslå yrkandet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-11-17. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 
Uddevalla Utvecklings AB, protokoll 2021-09-17 § 54. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 167. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avstyrka framställan från Uddevalla utvecklings AB om att avyttra Uddevalla 
Omnibus AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Uddevalla utvecklings AB 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-11-09 Dnr KS 2021/00575 

  
 

Handläggare 

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

 

Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) har inkommit med förslag om att sälja dess 
dotterbolag Uddevalla Omnibus AB. UUAB har med hjälp av konsult (EY) genomfört 
en analys av en potentiell avyttring av Omnibus som föredragits för UUAB:s styrelse. 
EY har bl.a. gjort en genomgång och värdering av bolaget, genomgång av marknadens 
aktörer, försäljningsprocess och riskanalys.  
 
UUAB har valt en försäljningsprocess som indelar försäljningen i fyra faser; 
Förberedelsefas (1), Marknadsföringsprocess (2), Due Diligence (3) samt 
Undertecknande och slutförande (4). 
 
Fas 1 och 2 innebär bl.a. att samla in information, ta fram lista över potentiella 
investerare, juridisk genomgång, kontakta utvalda investerare, indikativ budgivning och 
förberedelse av processbrev för bindande bud. I fas 3 och 4 genomförs bl.a. Due 
Diligence-process med utvalda budgivare, bindande budgivning, förhandling och 
undertecknande av avtal.  Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt UUAB att genomföra 
fas 1 och 2 för att därefter återkomma till kommunfullmäktige för slutligt godkännande 
av försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 
Uddevalla Utvecklings AB, protokoll 2021-09-17 § 54. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-07-01 § 167. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i syfte att avyttra Uddevalla Omnibus AB, uppdra åt Uddevalla Utvecklings AB att 
genomföra fas 1 (förberedelseprocess) och fas 2 (marknadsföringsprocess) samt att 
därefter återkomma till kommunfullmäktige för slutligt godkännande av försäljning av 
bolaget.  
 
Sara Gustafsson Markus Hurtig 
t.f. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Uddevalla Utvecklings AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 
arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  
De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 
effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 
målet ”uthållig lönsamhet”. 
Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 
ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 
ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 
gemensamma kostnader. 
I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 
ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 
  
Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 
riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 
Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 
förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-
processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 
 
Martin Pettersson (SD), Marie Pettersson (C), Tommy Strand (S), David Sahlsten (KD), 
Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M) och David 
Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-10 § 152 
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-02 § 179 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125 
Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020  
Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22  
Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28 
Uddevalla Omnibus skrivelse gällande tillväxtstrategi  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 167 
 
Marie Pettersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag samt följande yrkande: 
Att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 
Omnibus AB. 
 
David Höglund Velasquez (V), Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till 
Marie Petterssons (C) yrkande. 
 
Christer Hasslebäck (UP) och Tommy Strand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
David Sahlsten (KD), Niklas Moe (M) och Monica Bang Lindberg (L): Avslag på 
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Marie Petterssons (C) yrkande. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (UP) bifallsyrkande mot Martin 
Petterssons (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Christer 
Hasslebäcks (UP) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ja-röst Nej-röst 
Anna-Lena Heydar (S) Fredrik Södersten (M) 
Ingemar Samuelsson (S) Mikael Staxäng (M) 
Paula Berger (S) Roger Ekeroos (M) 
Stefan Skoglund (S) David Bertilsson (M) 
Annelie Högberg (S) Niklas Moe (M) 
Catarina Hernod (S) Gösta Dahlberg (M) 
Jan-Olof Andersson (S) Jens Borgland (M) 
Margareta Wendel (S) Camilla Josefsson (M) 
Louise Åsenfors (S) Camilla Johansson (C) 
Susanne Grönvall (S) Marie Pettersson (C) 
Susanne Börjesson (S) Monica Bang Lindberg (L) 
Anna-Karin Palm (S) Maria Johansson (L) 
Tommy Strand (S) Claes Dahlgren (L) 
Per-Arne Andersson (S) Christina Nilsson (KD) 
Robert Wendel (S) David Sahlsten (KD) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Veronica Vendel (S) Karin Johansson (KD) 
Forts. Ja-röst Forts. Nej-röst 
David Höglund Velasquez (V) Jerker Lundin (KD) 
Jaana Järvitalo (V) Martin Pettersson (SD) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Rolf Carlson (SD) 
Illir Kastrati (V) Rose-Marie Antonsson (SD) 
Jarmo Uusitalo (MP) Teodor Winter (SD) 
Karna Thomasdotter (MP) Stefan Eliasson (SD) 
Lars Eide Andersson (MP) Andreas Svensson (SD) 
Manal Keryo (UP) Krzysztof Swiniarski (SD) 
Christer Hasslebäck (UP) John Alexandersson (SD) 
Merja Henning (UP) Mattias Forseng (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) Elving Andersson (C) 
Caroline Henriksson (UP)  
Kent Andreasson (UP) Avstår 
Richard Bergström (UP) Torsten Torstensson (C) 
Lars Olsson (UP)  

 
Forts. Propositionsordning 
Ordförande ställer därefter proposition på Marie Petterssons (C) yrkande avseende att 
uppdra åt kommunstyrlsen ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB 
och finner kommunfullmäktige avslå det. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s fördjupade riskanalys  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB.  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och 
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-07-03 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-07-03 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-07-03 
Uddevalla Omnibus AB  
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Ovrigo

Sommontröde

Plqis och lid

Ledomöter

Tjönstgöronde ersöltore
Ersöllore

Frånvoronde

Utses otl justero
Jusieringens plols och iid I(ommunledningskontoret202l-09-24

Uddevalla Utvecklings AB

Stadshuset, sammanträdesrum Kompassen sarnt via Tearns, kl. 14.00-
l7:00

Monica Bang Lindberg (L), ordförande
Christer Hasslebäck (UP), vice ordförande (fr o m l4:50)
Robert Wendel (S)
Roger Ekeroos (M)
David Sahlsten (KD)

Gunilla Magnusson (MP), Louise Åsenfols (S)
och Olle Jonäng (C)

Peter Larsson, VD, Uddevalla Utvecklings AB
Jenny Börjesson, ekonom, kommunledningskontoret
Pernilla Tarler, chefssekreterare, kommunledningskontolet

Paragraf $ 46-60

Qwd,)/,{fi:,Å*U nderskrifl sekreterqre

U nderskrifl ordf öro nde

Underskrifl justeronde

Pernilla Tarler

Justerandes signatur

ger
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$ 46 Upprop
Närvarande ledamöter

Närvarande ersättare
Övriga

ffi:
Prolokoll
Uddevollq Utvecklings AB

2021-09-11

Monica Bang Lindberg, Christer Hasslebäck, Robert Wendel,
Roger Ekeroos och David Sahlsten
Gunilla Magnusson och Olle Jonäng
Peter Larsson, Jenny Börjesson och Pelnilla Tarlel

Sida
2 (4)

%

$ 47 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

$ 48 Val av justeringsperson
Roger Ekeroos utses till justeringsperson.

$ 49 Föregående mötesprotokoll
2021-05-28, 2021-06-17 samt 202 I -06- I 8

Sammanfattning: Ordfcirande gav VD i uppdrag att inhärnta klargörande fakta angående en eventuell
afftir med Göteborgs Energi där Hamnbolaget och Uddevalla Energi var inblandade. Redovisning har
skett vid olika tillfiillen av VD för Hamnbolaget, Uddevalla Energi och UUAB samt UUABs
ordförande.
Styrelsen för UUAB konstaterar att fi'ågan borde underställts styrelsen betydligt tidigare och bedörnel
att risk för suboptimering for bolagen finns. Men anledning av detta fattades ett besluta att lyfla fiågan
till ägaren 2021-06-18. Därav hal styrelsen fullgjort sitt åtagande så långt man kan.

Protokollsanteckning tas emot och styrelsen konstaterar att arbetet med genomlysningen sorn pågår
fortsätter och hänvisar till tidigare anteckningar 2021-06-02. För översynen av bolagsdokumenten tar
vi hjälp av konsult Patrik Kastberg Juridik AB (upphandlad via direktupphandling)

$ 50 Besök av Destination Uddevalla
Linda Gjerdrum, vd Uddevalla Tr"rrism AB, Gösta Dahlberg, ordförande Uddevalla Turism
AB, Roger Samuelsson, VD Destination Uddevalla samt Joachim Lindroth, ordför'ande
Destination Uddevalla presenterade Destinationsstrategi Uddevalla och arbetet som är
gjort gällande den.
Ordforande Monica Bang Lindberg tackade för presentationen och frågade hur man ville
gå vidare. De föredragande önskar att det ska bli ett kommunalt bolag och ordförande
meddelade att hon kommer att ta med frågan till KS presidie och återkomma i frågan.

$ 51 Delårsrapport 2021-08-31
Jenny Börjesson presenterade delårsrapporten 2021-08^31. Bolagets resultat frir perioden
är - 0,2 mkr, budgeterat resultat for perioden var * 0,4 rnkr. Prognosen 1ör helåret är - 0,4
mkr och det är 0,2 mkr bättre än budgeterat resultat.
Periodens koncernresultat före bokslutsdispositioner och skatt är 60,2 mkr vilket är 28,7
rnkr högre än budgeterat.
Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna

Justerandes signatur

W^ ,{r
Utdragsbestyrkande
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$ 52 Koncernbidrag
Frågan tas upp på planeringsdialogen 8 oktober

$ 53 Inför planeringsdialogen 8 oktober 2021kl09:00-12:00
VD Peter Larsson plesentelal agendan på kommande planeringsdialogen som äger rum S

oktober 2021 pä Bokenäset.

$ 54 Omnibus rapport
Andreas Ivert och Niclas Boberg från En-rst & Youngs rappolterade om Uddevalla Ornnibr"rs AB.
UUAB har med hjälp av Ernst & Young utfört en analys av möjlighet att avyttla Uddevalla Omnibus
AB.
Analysen visar att bolaget har ett värde på mellan 100- 1 1 0 mkl beroende på i vilken ornfattning
nuvarande avtal kan försvaras och bibehållas.
Genomgång av marknadens aktör'er visar att det finns ett antal tänkbara köpale sorn visar intresse 1ör

att expandera.
Analysen visar också på ett antal risker för Uddevalla On-rnibus AB, frar-nför allt vid r.rppl-randling av
befintliga avtal och en malknad som präglas av stora aktörer.

Beslut: Ordforandes inliktning är att gå vidare och yrkar på att sälja bolaget vilket styrelsen ställer sig
bakom.

Röstade JA på förslaget Röstade NEJ på förslaget

Kommundirektör Peter Larsson har nu fr"rllföljt uppdraget han fick av ordförande under
våren.

$ 55 Ordförande informerar
Processen pågår inför revisorernas besök den 16 november 14:30

$ 56 VD informerar
Det går bra för hamnen. Dock lyfter hamnen fiam dom fi'arntida investeringarna och
betonar att dorn själva inte kan bära dessa.
Detta behöver fångas i kommunens planeringsprocess.
Hamnen drabbas positivt av effekterna efter pandemin. Det är större volymer
vindkraftvelk och papper som landar i hamnen.

Justerandes signatur

Jtt&/^J

Utdragsbestyrkande
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Bildspel med detaljerad plan för flytt av hamnen biläggs plotokollet

$ 57 Flytta novembermötet till22 oktober
Styrelsen beslutar

att flytta sammanträdet till 22 oktober

$ 58 Beslutslogg

Beslutsloggen finns på Uddevalla Utvecklings AB:s hemsida.

Styrelsen beslutar

att Iägga beslutsloggen till handlingarna.

$ 59 Nästa möte
Nästa möte är planeringsdialogen 2021-10-08 och nästa sammanträde är 2021-11-15.

$ 60 Mötet förklaras avslutat.

Justerandes

dr&4

Utdragsbestyrkande



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr KS 2021/00286 

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har den 10 oktober 2021 hållit uppsiktsmöte med 
kommunledningskontoret. Presidiet föreslår att sex av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen avslutas, samt förlängning av tre uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förklara följande uppdrag avslutade: 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-03-10 
(Dnr KS 2021/00053) att revidera ÖK Idé, 

 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd 
med kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter 
upphandla ett närvaro- och voteringssystem i förening med tjänst för 
webbsändning som ska vara i bruk senast i januari 2022,  
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
förstärka och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet,  
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "Välfärd 2030",  
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i 
bolagsform,  
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburet offentligt partnerskap)  

att förlänga uppdraget från flerårsplan 2019-2021, att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem, t.o.m. 2022-12-31, 

att förlänga uppdraget, att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund 
och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket, t.o.m. 2022-12-31.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 298 

att förlänga uppdraget Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 
2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen, t.o.m. 2022-12-31. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-11-09 Dnr KS 2021/00286 

  
 

Handläggare 

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

 

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har den 10 oktober 2021 hållit uppsiktsmöte med 
kommunledningskontoret. Presidiet föreslår att sex av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen avslutas, samt att tre uppdrag förlängs. 
 
En redogörelse för genomfört arbete och skälen för avslutande, respektive förlängning 
av respektive uppdrag följer av ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara följande uppdrag avslutade: 
 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr 
KS 2021/00053) att revidera ÖK Idé, 

 
 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett 
närvaro- och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska 
vara i bruk senast i januari 2022, 
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att förstärka 
och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet, 
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 2030", 
 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform,  

 
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) 
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att förlänga uppdraget från flerårsplan 2019-2021, att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem, t.o.m. 2022-12-31, 
 
att förlänga uppdraget, att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund 
och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket, t.o.m. 2022-12-31.  
 
att förlänga uppdraget Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 
2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen, t.o.m. 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens presidium har den 10 oktober 2021 hållit uppsiktsmöte med 
kommunledningskontoret. Presidiet föreslår att sex av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen avslutas, samt förlängning av två uppdrag. 
 
En redogörelse för genomfört arbete och skälen för avslutande, respektive förlängning 
av uppdragen följer nedan.  

Uppdrag som föreslås avslutas 

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-03-10 
(Dnr KS 2021/00053) att revidera ÖK Idé 

ÖK Idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 
tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 
partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 
förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 
överenskommelsen baserad på utvärderingens resultat. Versionen har justerats och 
förankrats i partsgemensamma möten och workshops. 
 
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 
idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026. 
 
Revideringen är planerad att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2021. 

2. Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd 
med kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter 
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upphandla ett närvaro- och voteringssystem i förening med tjänst för 
webbsändning som ska vara i bruk senast i januari 2022. 

Avtal med leverantör av webbsändning samt närvaro- och omröstningssystem för 
kommunfullmäktige tecknades i juni 2021. Avtalet gäller från och med 2021-12-15 och 
systemet väntas tas i bruk januari 2022. Uppdraget är därmed slutfört. 

3. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
förstärka och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet. 

En ny enheten för trygghet och samhällsskydd har inrättats vid 
kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag från kommundirektören. Enheten 
trädde i kraft i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna kommunens kris-, 
säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är uppdelade i de fyra huvudsakliga 
fälten krisberedskap, samhällstrygghet, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. 
Uppdraget är därmed slutfört. 

4. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "Välfärd 2030" 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 
en övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 2020 
processats fram med arbetsgrupp från avdelningen för hållbar tillväxt och 
arbetsmarknads- och Integrationsutskottet.  
 
Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt arbetsmarknad. 
 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2012-09-08 och uppdraget kan därför anses 
slutfört. 

5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform 

Kommunstyrelsens presidium anser att uppdraget ska avslutas eftersom utredningar har 
gjorts och ett bolag kommer bildas i samband med förvärvet av Anegrund 10. 

6. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap 

ÖK-Idé har utvärderats och en reviderad version är under antagande. Bestämmelser för 
styrning av ÖK Idé och handläggningsordning för samverkansformer med idéburen 
sektor har tagits fram av kommunstyrelsen innebärande bl.a. att det ska finnas en 
politisk styrgrupp för arbetet. Uddevalla kommun har ett antal gällande 
överenskommelser med idéburna parter.  
 
Kommunstyrelsens presidium anser att det finns ett etablerat arbetssätt inom 
kommunstyrelsen och att uppdraget därmed ska avslutas.  
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Uppdrag som föreslås förlängas 

1. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
möjliggöra laxtrappa i Bäveån till ovanliggande vattensystem. 
Kommunstyrelsens presidium anser att uppdraget kan förlängas ett år 

Under våren 2020 placerades en fiskräknare i Bäveån som ett test. Arbetet med att ta 
fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisklivet i Bäveån har 
färdigställts under året och placerats ut längs Bäveån. Projektet Fisken i fokus 
förlängdes till juni 2021. Styrgruppen består av personer från Uddevalla 
Sportfiskeförening, Uddevalla Energi, Destination Uddevalla och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fiskräknaren och informationsskyltarna, blir viktiga 
komponenter för information, kunskap och attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. 
 
Genom information från fiskräknaren om fisken i Strömbergets laxtrappa kan viktiga 
miljövårdande slutsatser dras. Planen är att söka medel ur EU-fond för att fortsätta 
arbetet med att utveckla området.  
 
Arbetet för en laxtrappa är inte avslutat och uppdraget föreslås förlängas till 2022-12-
31. 

2. Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund 
och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket 

Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, bl.a. 
längs väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid 
sin bedömning av kommunernas ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-
väg i Uddevalla kommun. Nytt ansökningstillfälle för GC-vägar inväntas. Uppdraget 
föreslås förlängas till 2022-12-31.  

3. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige 2021-02-10 
(Dnr KS 2020/00694), att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att göra en del redaktionella ändringar i 
bolagsdokumenten. Fullmäktige beslutade samtidigt att de redaktionella ändringarna 
kompletteras med en mer omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att 
uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och behov. Denna översyn är inte 
genomförd och uppdraget föreslås därför förlängas till 2022-12-31. 
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Sara Gustafsson Markus Hurtig 
t.f. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 297 Dnr KS 2021/00282 

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen, att påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum, bedöms som slutförda och 
föreslås avrapporteras. Uppdragen har behandlats på uppsiktspliktsmötet våren 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01  
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11  
Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-10-20 § 155  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019–2021  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag 
att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning. 
 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap). 
 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum. 

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen, att påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum, bedöms som slutförda och 
föreslås avrapporteras.  
Uppdragen har behandlats på uppsiktspliktsmötet våren 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-10-20 § 155 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019–2021  

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag 
att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning 
 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap)  
 

- Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum 
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Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen, att påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum, bedöms som slutförda och 
föreslås avrapporteras. Uppdragen har behandlats på uppsiktspliktsmötet våren 2021 
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5)  
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen påbörjade uppdraget under 
hösten 2021 och ett förslag presenterades och beslutades av socialnämnden i mars. På 
grund av pandemin har arbetet med att etablera platserna pausats. Förvaltningen 
bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.  
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen har fortsatt samarbetet med 
civilsamhället. Avdelningen för social omsorg har samarbetet inom ramen för IOP- 
avtalen med föreningarna Saronhuset, Frivilligcentrum, Synskadades riksförbund och 
Soffan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum (KF ÖS 5)  
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att efter förändringen på Skogslyckan, 
bedöms Rosenhäll och Hovhult vara bra alternativ för framtida äldrecentra, vilket 
framgår i avdelningens boendeplan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och 
därför kan avslutas. 
 
 
 
Sara Gustafsson Camilla Karlsson 
Tf. förvaltningschef Utredare 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 
avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avrapporteringen av uppdragen om att påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum samt 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Tre av 
uppdragen bedöms vara slutförda. Dessa är: 
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5)  
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen påbörjade uppdraget under 
hösten 2021 och ett förslag presenterades och beslutades av socialnämnden i mars. På 
grund av pandemin har arbetet med att etablera platserna pausats. Förvaltningen 
bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen har fortsatt samarbetet med 
civilsamhället. Avdelningen för social omsorg har samarbetet inom ramen för IOP-
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avtalen med föreningarna Saronhuset, Frivilligcentrum, Synskadades riksförbund och 
Soffan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
 
Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum (KF ÖS 5) 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att efter förändringen på Skogslyckan, 
bedöms Rosenhäll och Hovhult vara bra alternativ för framtida äldrecentra, vilket 
framgår i avdelningens boendeplan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och 
därför kan avslutas. 
 
Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdragen är slutförda och därför 
kan avrapporteras. 
 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Strateg 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Åsa Jarhag Håkansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr SN 2021/00108 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 15 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 
Uppdragen har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Tre av uppdragen bedöms som slutförda och föreslås 
avrapporteras.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11  

Beslut 

Socialnämnden beslutar   
                                                                                                                                              
att godkänna avrapporteringen av uppdragen om att påbörja arbetet för att inrätta en 
palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och träffa fler 
IOP-avtal samt att utreda förutsättningar för äldrecentrum samt,    
                                                                                                                                             
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Anna-Lena Lundin 
 
Justerat 2021-10-21 
Stefan Skoglund,  Ann-Charlott Gustafsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-22 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2021-10-22 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Åsa Jarhag Håkansson, strateg 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 308 Dnr KS 2021/00547 

Framställan från kommunens revisorer till kommunfullmäktige 
om åtaganden i föreningar, Lane-Ryrs bygdegårdsförening och 
Lane-Ryrs hembygdsförening 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med framställan om att kommunen ska upphöra 
med att utse revisorer till Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs 
hembygdsförening. Revisorerna motiverar framställan med att föreningarna har egna 
revisorer och de kommunalt utsedda revisorerna inte fyller en tydlig funktion. 
Revisionen uppger att den varit i kontakt med de båda föreningarna och att ingen av 
dessa har något att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01.  
Framställan från kommunens revisorer 2021-09-29. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen från och med år 2022 inte ska utse revisorer eller revisorsersättare i 
Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs hembygdsförening. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Framställan från kommunens revisorer till kommunfullmäktige 

om åtaganden i föreningar, Lane-Ryrs bygdegårdsförening 

och Lane-Ryrs hembygdsförening 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med framställan om att kommunen ska upphöra 
med att utse revisorer till Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs 
hembygdsförening. Revisorerna motiverar framställan med att föreningarna har egna 
revisorer och de kommunalt utsedda revisorerna inte fyller en tydlig funktion. 
 
Revisionen uppger att den varit i kontakt med de båda föreningarna och att ingen av 
dessa har något att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-01. 
Framställan från kommunens revisorer 2021-09-29. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen från och med år 2022 inte ska utse revisorer eller revisorsersättare i 
Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs hembygdsförening. 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Markus Hurtig 
Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-Ryrs hembygdsförening 
Kommunens revisorer, sakkunnigbiträde 



 

 

 
 

 
   

 
 

Kommunens revisorer 

 
Till: Kommunfullmäktige 

  

  

  

Framställan om avveckling av revisorernas åtaganden i två 

föreningar 

Vi i kommunrevisionen önskar avveckla nuvarande åtaganden i Lane-Ryrs 

bygdegårdsförening samt Lane-Ryrs hembygdsförening. Framställan skickas mot 

bakgrund av att föreningarna har egna revisorer och att vi i kommunrevisionen därför 

inte fyller en tydlig funktion gentemot de två föreningarna i dagsläget. Denna 

framställan skickas med önskemålet att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att 

avveckla kommunrevisionens åtaganden i nämnda föreningar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i frågan önskas skriftligen till thomas.edin@se.ey.com 

 

 

 

Uddevalla den 29 september 2021 

 

För kommunrevisionen  

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 309 Dnr KS 2021/00094 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport om 
granskning av inköp och upphandling 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 
en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har 
varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 
granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och 
socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. EYs 
bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är den 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att samhällsbyggnadsnämnden har 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. För kommunstyrelsens del 
har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via direktupphandlingar och fem inköp 
där avtalstroheten har granskats. Granskningen visar på de svagheter i kommunens 
inköpsprocess för anskaffning av varor och tjänster som tidigare har identifierats. 
Kommunen genomförde under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om 
den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns ett identifierat behov av att 
utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att 
öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen. I den pågående processen är 
införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att underlätta för förvaltningarna 
att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. Avtalskatalogen behöver 
kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig. Inför kommande flerårsplan 
finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt inköpsstöd för att på så sätt 
ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-10-14 §344. 
Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 
Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna. 
 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29: Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 
en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har 
varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  
Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 
kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt 
detta. Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal.  
För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 
direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats.  
 
Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av 
varor och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 
genomförde kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, 
eftersom det fanns ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid 
direktupphandling och anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och 
anskaffningsprocessen.  
 
I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 
underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och 
avtalstrohet. Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och 
tillgänglig. Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att 
skapa ett centralt inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till 
förvaltningarna i inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-10-14 §344  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 §112  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 §111 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12  
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15  
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04  
Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 §45  
Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 
Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorerna 
 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört 
en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har 
varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 
granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och 
socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. EYs 
bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är revisorernas 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. De bedömer att 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal.  
 
För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 
direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats.  
 
Under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om en framtida 
inköpsorganisation eftersom det fanns ett identifierat behov av att utveckla 
efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att öka 
kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen. Målsättningen med studien var att 
öka förutsättningarna för att all varu- och tjänsteanskaffning sker på ett affärsmässigt 
sätt och enligt gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet samt att tydliggöra 
aktiviteter och roller i kommunens inköpsprocess.  
 
Därefter har arbetet med att utforma och bygga upp en inköpsorganisation samt att öka 
uppföljning av gjorda inköp. Detta arbete har pågått i olika takt på respektive 
förvaltning, bla genom att förtydliga rollen för förvaltningarnas inköpssamordnare samt 
minskning av antalet beställare. Under 2020 har en modell för ’spendanalys’ införts i 
kommunens beslutsstödsystem för att kunna följa upp avtals-/leverantörstrohet. En 
viktig del i detta arbete är att registrera de avtal som i dagsläget inte finns i kommunens 
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avtalskatalog, vilket har varit en försvårande faktor för de som har behov av 
anskaffningar.  
 
I budgetarbetet inför kommande flerårsplan finns äskande om resurser för ett centralt 
inköpsstöd för att öka kvaliteten i inköpsprocessen, inte minst i de upphandlingar där 
direktupphandling är en möjlighet, för samtliga förvaltningar 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Enhetschef Cornelia Kirpensteijn 
Telefon 0522-69 64 71 
cornelia.kirpensteijn@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport, granskning av inköp och upphandling 2020 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att granska kommunens arbete med 
direktupphandling och avtalstrohet. Granskningen har genomförts med 
dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och stickprovsgranskning. På 
samhällsbyggnadsförvaltningen har enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 
intervjuats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och 
uppdras att besvara revisorerna om vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning ämnar vidta med anledning av rekommendationerna som revisorerna 
lämnar.  
 
Utifrån genomförd granskning rekommenderas att Samhällsbyggnadsnämnden 
utvecklar arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs. När 
det gäller avtalstrohet har inga avvikelser hittats vid granskningen.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Revisionsrapport 2020, granskning av inköp och upphandling 2021-02-02 
Följebrev - Granskning av inköp KS, SN, SBN 2021-02-02 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen som sitt svar till revisorerna 
 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att granska kommunens arbete med 
direktupphandling och avtalstrohet. Syftet med granskningen är att fastställa om 
kommunstyrelsen, socialnämnden, och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  
 
Granskningen har tagit utgångspunkt i följande revisionsfrågor:  

• Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

• Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2021-09-16 Dnr SBN 2021/00078 

  
 

 

 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys 
och stickprovsgranskning. På samhällsbyggnadsförvaltningen har enhetschef, ekonom 
samt inköpssamordnare intervjuats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av 
revisionsrapporten och uppdras att besvara revisorerna om vilka åtgärder 
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning ämnar att vidta med anledning av 
rekommendationerna som redovisas i rapporten. Förvaltningens förslag till yttrande 
redovisas som en bilaga.  
 
Direktupphandling 

Efter granskningen görs bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med direktupphandling. Av stickprovsgranskningen 
framkommer avvikelser från kommunens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling 
för en av de två direktupphandlingar som kontrollerats. Avvikelserna handlar om 
konkurrensutsättning, dokumentation samt användande av direktupphandlingsmodulen. 
Även personalen som har intervjuats fastställer att efterlevnaden av rutiner är ett 
utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 
nämndens arbete med direktupphandlingar.  

 
 
Utifrån genomförd granskning rekommenderas att Samhällsbyggnadsnämnden 
utvecklar arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs. 
Nämnden har tidigare kontrollerat direktupphandlingar inom ramen för internkontrollen. 
Vissa brister har även då identifierats och insatser har gjorts för att förbättra 
efterlevnaden av kommunens riktlinjer. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med 
att göra riktlinjer kända. Genom att använda direktupphandlingsmodulen säkerställs 
korrekt dokumentation och konkurrensutsättning sker på rätt sätt så förvaltningen har 
för avsikt att göra en informationsinsats för att öka användandet av 
direktupphandlingsmodulen. För att följa upp vidtagna åtgärder kommer 
direktupphandling föreslås som en kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan 2022.  
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Avtalstrohet  

Gällande avtalstrohet har stickprovsgranskning genomförts på sex avtal; inköp av 
teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, hyresavtal och projekteringsarbete.  
Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. Revisorerna bedömer att 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 
Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Cornelia Kirpensteijn 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Thomas.edin@se.ey.com 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 394 Dnr SBN 2021/00078 

Revisionsrapport, granskning av inköp och upphandling 2020 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att granska kommunens arbete med 
direktupphandling och avtalstrohet. Granskningen har genomförts med 
dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och stickprovsgranskning. På 
samhällsbyggnadsförvaltningen har enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 
intervjuats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och 
uppdras att besvara revisorerna om vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning ämnar vidta med anledning av rekommendationerna som revisorerna 
lämnar.  
  
Utifrån genomförd granskning rekommenderas att Samhällsbyggnadsnämnden 
utvecklar arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs. När 
det gäller avtalstrohet har inga avvikelser hittats vid granskningen.  
  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Revisionsrapport 2020, granskning av inköp och upphandling 2021-02-02 
Följebrev - Granskning av inköp KS, SN, SBN 2021-02-02 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna tjänsteskrivelsen som sitt svar till revisorerna 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-10-18  
Mikael Staxäng  
Kent Andreasson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2021-10-19 till 
Kommunstyrelsen 
Thomas.edin@se.ey.com 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat 

kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit att fastställa om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 

enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I granskningen framkommer att 

efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och 

lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är 

ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland 

annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.  

 

Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden 

delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden, 

och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. I 

granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 

 Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 

offentliga organisationer 

 Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och 

stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som 

genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under 

perioden 2020-01-01 till 2020-08-31.  

 

Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan 

att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts 

ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels 

direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har 

översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om 

kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive 

inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven 

i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Stickprovsgranskningen 

redovisas i sin helhet i bilaga 4. 

 

 

 



 

5 
 

2. Direktupphandling  

Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan 

användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande 

myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels 

besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera 

direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 

motivera de beslut som har fattas under upphandlingen.  

Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1. Som komplement till 

policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för 

direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för 

direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2. 

I tabellerna 1–3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre 

förvaltningarnas direktupphandlingar. Sammanlagt har 11 direktupphandlingar 

stickprovsgranskats. I tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter. 

Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för 

direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling. 

2.1. Kommunstyrelsen  

I tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsulter, maskinservice och 

webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra3 inköp. 

Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**?  2 1 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 1 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd  - 3 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i 

enlighet med LOU och kommunens anvisning? 
- 3 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 3 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 3 - 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 3 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. 

 
1 Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09 
2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr. 
3 Ett inköp avser en tävlingsavgift. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen. 
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• Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat 

varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en 

upphandling. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en 

direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts 

trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett 

utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte 

genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt 

anvisningens och LOU:s krav på dokumentation. 

• Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska 

kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa 

fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock 

direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet. 

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

I intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess 

och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns 

en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att 

revidera nuvarande direktupphandlingsmall. Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet.  

Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och 

anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och 

upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det 

är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen.  

Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller 

kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock 

vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd. 

Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser 

över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. I intervju 

beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar 

upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. I dagsläget ansvarar 

förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar, 

och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal. 

Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen. 

Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp.  

  

 
4 Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna 
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras.  
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2.2. Socialnämnden 

I tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och 

skyddsutrustning. Avvikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp. 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 2 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 2 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
- 4 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
- 4 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 4 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 1 3 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 4 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 mnkr fördelat 

på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att 

gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i 

enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens 

egen anvisning eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 

Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på 

grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte 

leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad 

leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi 

bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl 

för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från 

avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 1,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet 

direktupphandlingsgränsen.  

• Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu 

upprättats för denna typ av tjänst. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har 

direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och 

därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett 

prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt. 
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2.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

I intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och 

upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen 

beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad 

direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom 

förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete 

för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och 

beloppen på dessa. I dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende 

direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för 

internkontrollarbetet. Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika 

inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala 

upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i 

nämndens internkontrollplan. 

Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs 

däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna 

spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens 

avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas 

från befintliga avtal.  

Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock 

mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader.  

2.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

I tabell 3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Avvikelser 

har noterats för ett av de två inköpen. 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 - - 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - - 2 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 

undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 
1 1 - 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 

med LOU och kommunens anvisning? 
1 1 - 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 

upphandlingsmodul använd? 
- 1 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 2 - - 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 2 - - 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
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enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade 

uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla 

avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar.  

2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

I intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men 

precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett 

utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig 

till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare 

anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses 

vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa 

praktiska moment.  

Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med 

upphandlingsenheten vid behov. I modulen anges vilka medarbetare som får genomföra 

direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått 

utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det 

framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de 

direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen. 

2.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av dessa rutiner. I intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett 

utvecklingsområde. Stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade 

direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från 

både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver 

att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget 

indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 

efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Stickprovsgranskningen visar 

på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört. 

Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig 

upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens 

arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens 

riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som 

samhällsbyggnadsnämnden genomfört. I intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är 

ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 

nämndens arbete med direktupphandlingar. 

Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och 

nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi 

konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp 

gjorts från leverantören. Detta visar att avvikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter. 
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3. Avtalstrohet 

Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de 

leverantörer organisationen har slutit avtal med. I tabell 4–6 nedan redovisas resultaten av 

stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet. 

Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som 

genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg 

identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens 

avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat 

matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden. 

Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte 

kunnat matchas med ett avtal. I stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14 

fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om 

befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i 

stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med 

avtalets omfattning. Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden 

för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera 

risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse. 

3.1. Kommunstyrelsen 

Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering 

och IT. Avvikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?  - 3 2 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 3 1 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 1 2 

4. Är använt avtal giltigt? 2 1 2 

* Ej tillämpligt 

 

• Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger 

skälen till att inköpet gjorts utanför avtal. 

• Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är 

därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter 

förlängts var tredje månad. 

 
5 Ett inköp avser ett sponsoravtal. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen.  
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3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje 

förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån 

inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive 

förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar 

upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med 

inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att 

identifiera förvaltningsövergripande behov. 

Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600 

tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för 

förvaltningsövergripande avtal. 

Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt 

uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men 

uppges göra enstaka kontroller av detta. I intervju framförs att en mer systematisk uppföljning 

av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda 

beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad 

uppföljning och kontroll. 

3.2. Socialnämnden 

Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 

stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag 

(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats 

för fyra av fem inköp6. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.  

Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - 2 3 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 2 2 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 - 3 

4. Är använt avtal giltigt? 2 - 3 

* Ej tillämpligt 

 

• Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för 

att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till 

den extraordinära situation som orsakats av Covid-19. 

 
6 Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp 
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen.  
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det 

genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan 

vara aktuella för avtal. 

Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där 

förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs 

fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att 

förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar. 

I intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen 

mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av 

avtal. 

Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt 

uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser 

för verksamhetens inköp under 2020. I nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning 

avseende avtalstrohet. Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten 

identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för 

ökad uppföljning och kontroll. 

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd 

stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, 

hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. 

Tabell 6. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens avtalstrohet, 

sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - - 6 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 6 - - 

3. Inköp i enlighet med avtal? 6 - - 

4. Är använt avtal giltigt? 6 - - 

* Ej tillämpligt 

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga 

områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas 

fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren 

tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det 

finns ett behov av att stärka denna process. I vissa fall saknas tydliga underlag från 

avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen 

uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar 

väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid 

får det stöd de behöver.  
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3.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns 

ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits. 

De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De 

av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta 

varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens 

och nämndernas arbete för avtalstrohet. Risken åskådliggörs genom att vi i 

stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de 

befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst. 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Slutsatser 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 

säkerställt detta. I granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur 

direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i 

bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning. 

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet 

med avtalstrohet. 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Bedömning 

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt 

ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. 

I intervjuer uppges efterlevnad vara ett 

utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten 

av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser 

från både kommunens anvisningar och LOU vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 

utvecklingsområde.  

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Granskningen visar att kommunen har rutiner för att 

säkerställa avtalstrohet. I intervjuerna uppges 

efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för 

både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket 

indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 

granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 

Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 

offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 

Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 

gjorts avseende socialnämnden. 

  

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 

offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 

 

 

 

 

Göteborg den 27 januari 2021 

 

                             

 

Karin Iveroth    Thomas Edin 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  
 

Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete 

med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020.  

I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer. 

Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och 

byggentreprenader. I de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från 

ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med 

direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form. 

Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger 

direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det 

finns synnerliga skäl. 

I Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom 

sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av 

alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar. 
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Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (KL 2017:725) 

Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Upphandlingslagstiftning 

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska 

göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende 

på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är 

aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om 

upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146).  

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 

omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den 

enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och 

byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 

försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det 

som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. 

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av 

upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF 

beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet. 

Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska 

myndigheten eller enheten tillämpa LOU. 

Tröskelvärden 

Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så 

kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda 

delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. 

För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som 

ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda 

reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt 

förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller 

selektivt förfarande ska användas. Övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är 

huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska 

användas. 

Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar 

under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19 

 
7 Tröskelvärde för varor och tjänster: 2 197 545 kr 
Tröskelvärde för byggentreprenad: 54 938 615 kr 
Tröskelvärde sociala tjänster: 7 701 675 kr 
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kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de 

nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra 

ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. I vissa undantagsfall kan man även 

direktupphandla. 

Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt 

Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna 

avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras 

måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller 

planerar att göra under räkenskapsåret.  

Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 

användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. 

Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000 

kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har 

fattas under upphandlingen. 

Direktupphandling får användas i tre situationer: 

 om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen8 

 om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda  

 om det finns synnerliga skäl 

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på 

annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som 

åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en 

upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan 

alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som 

innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.  

Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska 

dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor. 

Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras: 

 Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer 

 Avtalsföremålet 

 Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks 

 Om och hur konkurrensen togs till vara 

 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud 

 Vilken leverantör som tilldelades avtalet 

 Det viktigaste skälet för tilldelningen 

Välfärdstjänster 

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster 

vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att 

upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte 

tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma 

hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande. 

Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- 

och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under 

 
8 615 312 kr 
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att 

upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.  

I bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPV-

kod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför 

viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses. 

Ramavtal 

Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida 

kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande 

myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras. 

Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur 

ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för 

upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt 

LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU. 
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Bilaga 3 - Källförteckning 

Dokument 

• Avtal och avtalstrohet 

• Beställa – information 

• Checklistor och mallar  

• Delegationsordning för respektive nämnd 

• Inköp- och upphandlingsprocessen  

• Inköp under ett prisbasbelopp 

• Internkontrollplan för respektive nämnd 

• Leverantörsregister – rutiner 

• Tillämpningsanvisning för direktupphandling 

• Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun 

 

Intervjuer9  

• Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25 

• Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och 

inköpssamordnare, 2020-09-25 

• Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och 

upphandlingscontroller, 2020-09-25  

 
9 Intervjuerna genomfördes digitalt  
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov 

1. Avtal återfinns i avtalskatalog 

2. Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 

3. Är använt avtal giltigt  

4. Har inköp genomförts i enlighet med avtal 

5. Direktupphandling utanför avtal 

6. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade 

7. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med 

kommunens anvisning och LOU 

8. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens 

anvisning 

9. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd 

10. Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen 

11. Inköp av samma slag över tröskelvärde 

  Avtalstrohet Direktupphandling  

 Nämnd Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedömning 

1 KS 550 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

2 KS 353 015 kr ✕ ✓ ✕ ✓ - - - - - - -  

3 KS 1 404 760 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

4 KS 64 493 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

5 KS 315 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

6 KS 192 000 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

7 KS 178 553 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

8 KS 190 550 kr ET  ✕ - ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

9 SOC 21 675 751 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

10 SOC 7 314 172 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

11 SOC 1 338 544 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

12 SOC 1 551 895 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

13 SOC 151 536 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

14 SOC 76 695 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

15 SOC 517 522 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 

16 SOC 440 680 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

17 SBN 10 561 266 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

18 SBN 4 351 024 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

19 SNB 3 576 930 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

20 SNB 674 744 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

21 SNB 4 314 893 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

22 SNB 339 086 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

23 
SNB 162 503 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

24 SNB 277 000 kr - - - - - - ✓ ✓ ET ✓ ✓  

ET Ej tillämpbart  

- Ingen bedömning har gjorts  

 Större avvikelser 

  Mindre avvikelser 

 Inga noteringar 

 



 

 

 
 

 
   

          2021-02-02 

 

Kommunens revisorer 

 

Till: Kommunstyrelsen 

      Socialnämnden 

      Samhällsbyggnadsnämnden  

 

  

  

  

Granskning av kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet 

 

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

av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit bedöma om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet 

med upprättade ramavtal. 

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 

och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare är vår 

bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning 

att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med 

upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I intervjuer uppges efterlevnad av rutinerna 

vara ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar 

på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar på 

ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland annat att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden samt 

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

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

till thomas.edin@se.ey.com senast 2021-05-03. 

 

 

Uddevalla den 2 februari 2021 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr KS 2021/00512 

Ändrad organisatorisk tillhörighet för den kommunala 
lantmäterimyndigheten, revidering av reglementen 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta 
en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Detta görs efter ansökan från kommunen. 
Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla inrättades 1 januari 1998. Den statliga 
lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna. I 
april 2021 genomfördes en planerad tillsyn i Uddevalla. Tillsynen utföll väl på samtliga 
områden förutom organisationstillhörigheten. I kommunens nuvarande organisation är 
kommunstyrelsen ansvarig nämnd för KLM medan förvaltningstillhörigheten är 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt tillsynsmyndigheten kan KLM varken tillhöra 
kommunstyrelsen eller finnas i en förvaltning som bereder eller beslutar i frågor som rör 
mark och exploatering, vilket är fallet idag. Tillsynsmyndigheten bedömer att dessa 
brister har sådan karaktär att de föranleder en anmälan till regeringen om att 
kommunens tillstånd bör återkallas, för det fall att bristerna lämnas utan åtgärd. 
Kommunen ska senast den 23 december år 2021 redovisa vilka åtgärder som 
kommunen har vidtagit eller planerar att vidta. Med anledning av tillsynen föreslås att 
KLM ska överföras till socialnämnden och tillhöra förvaltningen socialtjänsten. 
Lokalmässiga effekter bedöms inte vara aktuella då nuvarande geografiska placering i 
stadshuset varit föremål för tillsynen utan anmärkning. Socialnämnden har 
remissbehandlat ärendet och beslutat att tillstyrka förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28.  
Socialnämndens protokoll 2021-10-20 § 152.  
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07.  
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun, 
avsnitt kommunstyrelsen och socialnämnden med markerade ändringsförslag. 
Lantmäteriets protokoll 2021-04-20 från tillsynsbesök hos den kommunala 
lantmäterimyndigheten i Uddevalla.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att följande skrivning i kommunstyrelsens reglemente § 6 utgår:  
 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som kommunal 
lantmäterimyndighet,  
 
att det i förteckningen i § 1, socialnämndens reglemente, tillförs 
 
 - kommunal lantmäterimyndighet, 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 301 

 
att kommunala lantmäterimyndigheten ska inordnas under förvaltningen socialtjänsten,  
 
att förändringarna ska träda i kraft 2022-01-01.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Ändrad organisatorisk tillhörighet för den kommunala 

lantmäterimyndigheten, revidering av reglementen 

Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta 
en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Detta görs efter ansökan från kommunen. 
Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla inrättades 1 januari 1998. Den statliga 
lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna. I 
april 2021 genomfördes en planerad tillsyn i Uddevalla. Tillsynen utföll väl på samtliga 
områden förutom organisationstillhörigheten. 
 
I kommunens nuvarande organisation är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för KLM 
medan förvaltningstillhörigheten är samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt 
tillsynsmyndigheten kan KLM varken tillhöra kommunstyrelsen eller finnas i en 
förvaltning som bereder eller beslutar i frågor som rör mark och exploatering, vilket är 
fallet idag. 
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att dessa brister har sådan karaktär att de föranleder en 
anmälan till regeringen om att kommunens tillstånd bör återkallas, för det fall att 
bristerna lämnas utan åtgärd. Kommunen ska senast den 23 december år 2021 redovisa 
vilka åtgärder som kommunen har vidtagit eller planerar att vidta.  
 
Med anledning av tillsynen föreslås att KLM ska överföras till socialnämnden och 
tillhöra förvaltningen socialtjänsten. Lokalmässiga effekter bedöms inte vara aktuella då 
nuvarande geografiska placering i stadshuset varit föremål för tillsynen utan 
anmärkning. 
 
Socialnämnden har remissbehandlat ärendet och beslutat att tillstyrka förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28. 
Socialnämndens protokoll 2021-10-20 § 152. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07. 
Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun, 
avsnitt kommunstyrelsen och socialnämnden med markerade ändringsförslag.   
Lantmäteriets protokoll 2021-04-20 från tillsynsbesök hos den kommunala 
lantmäterimyndigheten i Uddevalla.  
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande skrivning i kommunstyrelsens reglemente § 6 utgår: 
 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som kommunal 
lantmäterimyndighet, 
 
att det i förteckningen i § 1, socialnämndens reglemente, tillförs 
 

-  kommunal lantmäterimyndighet 
 
att kommunala lantmäterimyndigheten ska inordnas under förvaltningen socialtjänsten,  
 
att förändringarna ska träda i kraft 2022-01-01.  

Ärendebeskrivning 

Kommunal lantmäterimyndighet 
Lantmäteri är en statlig uppgift och lantmäteriet är en statlig myndighet. Enligt lag 
(19995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta 
en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Detta görs efter ansökan från kommunen. 
Den statliga myndigheten prövar ansökan utifrån de kriterier som framgår i ovan lag, 
bland annat att KLM ges en för ändamålet lämplig organisation och en verksamhet som 
kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens ska kunna 
upprätthållas. 
 
Den kommunala lantmäterimyndighetens kärnverksamhet är fastighetsbildning som 
avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering, fastighetsbestämning, 
ledningsrättsåtgärder och anläggningsåtgärder (inrättande av gemensamhets-
anläggningar och övriga åtgärder enligt anläggningslagen). Även förrättningar enligt 
ÄULL (Lagen om äganderättsutredning och legalisering) förekommer. Vid 
myndigheten bildas även samfällighetsföreningar både i samband med inrättande av 
gemensamhetsanläggning och som fristående åtgärd.  
 
Om verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten inte uppfyller de 
förutsättningar som anges i lagen eller om myndigheten i något väsentligt hänseende 
brister i sin myndighetsfunktion, får kommunens tillstånd återkallas av regeringen efter 
anmälan från den statliga lantmäterimyndigheten. 
 
Eftersom det kommunala lantmäteriets uppdrag är statligt och utförs med tillstånd av 
staten fattas dess myndighetsbeslut inte på delegation av en nämnd utan genom den 
beslutanderätt som kommer direkt av lagstiftningen.  Den kommunalt ansvariga 
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nämnden kan och får inte påverka myndighetsutövningen. Det är ett mycket begränsat 
antal ärenden som beslutas av nämnden, t.ex. beredande av taxa.  

Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla 
Det kommunala lantmäteriet i Uddevalla inrättades 1 januari 1998. Vid denna tidpunkt 
blev placeringen under dåvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden med tillhörande 
förvaltning.  
 
När tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden lades samman år 2015 
flyttades det politiska ansvaret till kommunstyrelsen. Vid den påföljande 
sammanslagningen av förvaltningarna inordnades KLM i den nybildade 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
KLM finns inom en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen under avdelningen 
Myndighet. Enheten består av KLM som sammanlagt har 12 heltidstjänster samt 
funktionen kart- och mät med 7 heltidstjänster. En enhetschef ansvarar för både kart- 
och mät och KLM.  
 
Ansvarig nämnd för KLM är kommunstyrelsen.  
 
Intäkterna från verksamheten uppgick till drygt 9 mkr år 2020. Kommunbidraget 
uppgick till knappt 700 tkr.  

Resultat av tillsyn hos den kommunala lantmäterimyndigheten april 2021 
Den statliga lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över de kommunala 
lantmäterimyndigheterna. I april 2021 genomfördes en planerad tillsyn i Uddevalla. 
Detta var den första tillsynen sedan nämndorganisationen ändrats.  
 
Tillsynen omfattade bl.a. KLM:s lokaler, personal, förrättningsverksamhet, registrering 
och registervård, uppdragsverksamhet, myndighetsservice, ekonomi och räkningsfrågor, 
förvaltningsrättsliga regelefterlevnad samt lantmäterimyndighetens 
organisationstillhörighet i kommunen. Tillsynen utföll väl på samtliga områden förutom 
organisationstillhörigheten.  
 
Tillsynsmyndigheten konstaterar att KLM i enlighet med lagstiftningen varken kan vara 
inplacerat under kommunstyrelsen eller i samhällsbyggnadsförvaltningen.  
I tillsynsprotokollet framgår bl.a. följande: 

Lantmäterimyndighetens oberoende ställning i den kommunala organisationen 
För tillstånd för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet krävs att kommunen 
visar att "myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation […]" (2 § 
första stycket 3 lag [1995:1393] om kommunal lantmäterimyndig-het) (KLM-lagen).  
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I förarbeten till KLM-lagen betonas att fastighetsbildning innebär myndighetsutövning 
där motstående intressen ska vägas samman och att lantmäterimyndighens oberoende 
ställning i förhållande till olika enskilda och allmänna intressen därmed är av central 
betydelse. I dessa hänseenden har uppmärksammats vissa principiella problem som för 
kommunala lantmäterimyndigheter består i att kommunen ofta är part i ärenden som 
handläggs av den kommunala myndigheten. En kommunal lantmäterimyndighet får av 
detta 3(11)  
skäl inte vara inordnad under en nämnd med ansvar för mark- och 
exploateringsverksamheten eller i en förvaltningsorganisation vars verksamhet har 
sådan karaktär (prop. 1996/96:78 s. 45 och 49 f.). En inplacering direkt under 
kommunstyrelsen har även ansetts vara ett dåligt alternativ (SOU 1995:54 s. 90).  
 
I fråga om lantmäterimyndighetens inordnande i förvaltningsorganisationen har vidare 
framförts att myndigheten inte bör sammanblandas med verksamheter där kommunen 
kan uppträda som fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller exploatör samt att detta är 
väsentligt för att skapa tilltro till att överväganden och beslut inom verksamheten sker 
med hög integritet. Som förvaltningsorganisation har inräknats administrativa enheter 
och kontor (SOU 1995:54 s. 91 och prop. 1970:188 s. 54).  
 
Det ligger inom ramen för Lantmäteriets tillsynsverksamhet att påtala för kommunen 
det olämpliga i att lantmäterimyndigheten inordnas under en nämnd eller i förvaltning 
som beslutar i eller bereder frågor som rör mark- och exploatering. Efter samråd med 
Lantmäteriet kan kommunen därefter utforma mera lämpliga organisationslösningar. 
Lantmäteriets roll är att rekommendera ändamålsenliga lösningar. I sista hand beslutar 
kommunen själv utifrån lokala förhållanden vilken organisatorisk lösning som är att 
föredra. Skulle mot förmodan berörd kommunen bibehålla en organisationslösning som 
inte klart ger lantmäterimyndigheten en självständig ställning, utgör detta ett skäl att 
dra tillbaka ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten till staten (SOU 1995:54 s. 
92).  
 
KLM hör till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med MEX. KLMs 
självständiga ställning kan därmed starkt ifrågasättas. KLM hör vidare politiskt till 
Kommunstyrelsen, vilket inte är en lämplig organisationstillhörighet.  
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att dessa brister har sådan karaktär att de föranleder en 
anmälan till regeringen om att KLM:s tillstånd bör återkallas, för det fall att bristerna 
lämnas utan åtgärd. Kommunen ska senast den 23 december år 2021 redovisa vilka 
åtgärder som kommunen har vidtagit eller planerar att vidta med anledning av detta.  

Det kommunala lantmäteriets betydelse 
Regeringens och riksdagens mål med att tillåta vissa kommuner att inrätta egen 
lantmäterimyndighet är en bättre samordning mellan fastighetsbildning och plan- och 
byggprocessen samt bättre detaljplaner.  
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

5(7) 

2021-10-28 Dnr KS 2021/00512 

  
 

 

 

Att ha ett kommunalt lantmäteri innebär ett antal fördelar för kommunen som 
organisation, dess medlemmar och näringsliv, varav de viktigaste beskrivs nedan: 
 
Markägare, exploatörer och företag ges en bred, kundnära service med lokalkännedom 
då de kan vända sig till en organisation (Uddevalla kommun) för frågor inom mätning, 
kartframställning, fastighetsbildning, plangenomförande, bygglov mm 
 
Kommunens samarbete med lantmäterimyndigheten förenklas om myndigheten finns i 
den egna organisationen. Som exempel kan ges samordning av fastighetsbildningen 
med plan och bygglovsprocessen som t ex detaljplanering, bygglov, exploatering, 
principiella frågor mm. Samsyn vad gäller avvägning mellan lagstiftningar förenklas vid 
då kontaktvägarna är korta. 
 
Den kommunala lantmäterimyndigheten arbetar med en ständig förbättring av 
fastighetsregistret genom utredning och registrering av samfälligheter, rättigheter och 
fastighetsgränser. Även kontinuerlig förbättring av registerkartan sker i samband med 
andra arbeten. Rådgivning till andra enheter inom kommunen sker även frekvent vid 
frågor om fastighetsgränser, gemensamhetsanläggningar, rättigheter såsom servitut och 
ledningsrätter. 
  
Lantmäterimyndigheten ingår i många delar av samhällsbyggnadsprocessen och bidrar 
med den djupa kompetensen som krävs vid utredning av gränser, samfälligheter och 
rättigheter vid t ex framställande av grundkartor och fastighetsförteckningar, rådgivning 
under detaljplanearbeten och vid ansökan om t. ex. nybyggnadskarta. 
 
Lantmäterimyndigheten har bidragit till utveckling av arbetet med digitalisering genom 
att påbörja och bana väg för digitalisering av detaljplaner (något som fortsatt skulle gå 
förlorat om tillståndet drogs in. 
 
KLM samutnyttjar också mätutrustning, fordon och drönare med andra berörda delar i 
kommunorganisationen. 
 
De viktigaste konsekvenserna om det kommunala lantmäteriet skulle avvecklas är i 
sammanfattning: 
 

• En mindre resurseffektiv (tid, kvalitet och pengar) samhällsbyggnadsprocess 
• Längre handläggningstider för lantmäteriförrättningar, detaljplaner, 

exploateringar, förhandsbesked och bygglov 
• Sämre service till företag, medborgare och kommunala bolag – 

lantmäteriförrättningar, detaljplaner, exploateringsprojekt, förhandsbesked och 
bygglov och därmed sämre förutsättningar att nå målen om förbättrat 
företagsklimat  

• Behov av ökade ekonomiska resurser till samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

6(7) 

2021-10-28 Dnr KS 2021/00512 

  
 

 

 

Förslag om ändrad organisatorisk placering som resultat av tillsynen 

Som framgår av ovan måste kommunen förändra organisationen både vad gäller nämnd- 
och förvaltningstillhörighet.  
 
Det kommunala lantmäteriet måste, enligt kommunledningskontorets uppfattning, 
antingen inordnas under en befintlig nämnd som inte är kommunstyrelsen eller 
samhällsbyggnadsförvaltningen, alternativt under en nyinrättad ”Lantmäterinämnd” 
eller motsvarande. 
 
På samma vis behöver KLM upptas i en befintlig förvaltning eller bilda en ny 
förvaltning.  
 
En nackdel med att inrätta nya institutioner är att det innebär ökade administrativa och 
politiska kostnader som är fasta trots att verksamheten i kommunperspektiv är liten och 
antalet nämndärenden mycket få. En ny nämnd ska också besättas av förtroendevalda 
som är villiga att ta sig an uppdraget.  
 
De befintliga nämnderna som utifrån nuvarande uppgiftsfördelning kan komma ifråga är 
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden. Det 
finns ingen naturlig koppling till KLM i någon av nämnderna. Emellertid är en sådan 
koppling inte nödvändig på grund av det kommunala lantmäteriets ställning som egen 
myndighet med starkt begränsad politisk styrning.  
 
Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunledningskontoret att 
det politiska ansvaret för KLM ska överföras till socialnämnden. Att inrätta en ny 
nämnd bedöms inte motiverat av kostnadsskäl. Valet av nämnd motiveras av nämndens 
omfattande ansvar för att handlägga myndighetsutövning.  
 
Samtidigt föreslås, också efter samråd med ordföranden, att det inte bildas en ny 
förvaltning utan att inordning bör ske i den befintliga socialförvaltningen.  
 
Förvaltningens indelningar i avdelningar, sektioner och enheter är en fråga för nämnden 
och dess förvaltningschef och därför berörs inte närmare KLM:s organisering i 
föreliggande förslag. (Riktlinjer för styrning och ledning anger att ”Förvaltningschefen 
beslutar efter samråd med kommundirektören och berörd nämnds presidium om 
förvaltningens indelning i nivån under förvaltningschef. Förvaltningschefen beslutar om 
en ytterligare indelning av den fastställda förvaltningsorganisationen i mindre 
enheter…”). 
 
Förslaget innebär att kart- och mätfunktionen blir kvar inom samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
 
Föreslagen placering under socialnämnden är samrådd med tillsynsmyndigheten som 
har meddelat att den, utifrån nuvarande uppgiftsfördelning mellan nämnderna, inte avser 
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att ha synpunkter på organisationen så länge KLM inte kommer att sortera under 
kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden. 

Remissbehandling i socialnämnden 
Socialnämnden remissbehandlade ärendet 2021-10-20 och beslutade att tillstyrka 
förslaget.   

Genomförande – tidplan och åtgärder 
Tillsynsmyndigheten kräver åtgärder, eller åtgärdsplan, innan den 23 december 2021. 
Kommunledningskontoret föreslår att förändringen beslutas så att den kan verkställas i 
samband med årsskiftet 2021/2022för att underlätta övergång vad gäller budgetfrågor 
etc.  
 
En förändring i respektive nämnds reglemente krävs, detta förslagsvis genom att 
skrivningen kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som 
kommunal lantmäterimyndighet, utgår ur kommunstyrelsens reglemente § 6, samt att  
§ 1, socialnämndens reglemente, tillförs kommunal lantmäterimyndighet. 
 
Lokalmässiga effekter bedöms inte vara aktuella då nuvarande geografiska placering i 
stadshuset varit föremål för tillsynen utan anmärkning. 
 
KLM är en intäktsfinansierad verksamhet och någon kommunbidragsöverföring mellan 
nämnderna är därför inte aktuell. 
 
En viss administrativ arbetsinsats kommer att krävas bl.a. avseende arkivfrågor och 
ekonomi, men bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar hos berörda funktioner. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 

Tillsynsbesök hos den kommunala lantmäterimyndigheten i  
Uddevalla (KLM) 
DIARIENUMMER LM2021/005415 

DATUM 2021-04-20 

PLATS ÄNGLHOLM, SKELLEFTEÅ & UDDEVALLA (VIDEO) 

NÄRVARANDE Från Lantmäteriet: 
 
Christoffer-Robin Öunpuu 
Maria Monthure (protokollförare) 

Från KLM: 
 
Berit Carlsson (KLM-chef) 
Lisa Cronholm 

  

1. Lantmäteriets tillsynsverksamhet 

Christoffer-Robin Öunpuu (CRÖ) berättar om Lantmäteriets tillsynsverksamhet. 

Lantmäteriet utövar tillsyn över verksamheten vid KLM enligt 6 § lag (1995:1393) 
om kommunal lantmäterimyndighet (KLM-lagen). Tillsynen sker dels för att 
kontrollera om KLM fortfarande uppfyller tillståndsvillkoren och klarar sin 
myndighetsfunktion, dels för att ingripa om KLM brister i dessa avseenden. 
 
Den mest omfattande och påtagliga aktiviteten inom Lantmäteriets 
tillsynsverksamhet är de ordinarie tillsynsbesöken. Vid tillsynsbesöken redovisar 
KLM information om sin verksamhet, personal, ekonomi, lokaler och 
organisationstillhörighet i kommunen m.m. Tillsynsverksamheten utgår från KLM-
lagen och dess förarbeten. Dagordningen för tillsynsbesöken överensstämmer i 
huvudsak med tillståndsvillkoren i KLM-lagen. 
 
Vid tillsynsbesöken kontrollerar Lantmäteriet om KLM fortfarande uppfyller 
villkoren för att få bedriva lantmäteriverksamhet. Dessa villkor handlar bl.a. om 
intäktsstorlek, förrättningsmannakompetens och organisatorisk inplacering i 
kommunen. Därutöver kontrollerar Lantmäteriet om KLM uppfyller vissa 
grundläggande förvaltningsrättsliga krav som följer av förvaltningslagen och 
tryckfrihetsförordningen m.m. Detta rör bl.a. framdrift i handläggningen av 
lantmäteriförrättningar och olika former av service till allmänheten. 
 
Om verksamheten vid KLM inte uppfyller de förutsättningar som anges i KLM-
lagen eller om myndigheten i något väsentligt hänseende brister i sin 
myndighetsfunktion har Lantmäteriet en skyldighet att ingripa. Skyldigheten att 
ingripa består av två delar, där den första är en huvudregel som i bästa fall gör den 
andra obehövlig. Genom rådgivning och samråd ska Lantmäteriet i första hand 
föreslå åtgärder för att förbättra verksamheten. Om KLM därefter inte åtgärdar 
bristerna ska Lantmäteriet anmäla förhållandena till regeringen, som kan besluta 
om att återkalla KLMs tillstånd. 
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Lantmäteriet hade tidigare en tillsynsplan som föreskrev att ordinarie tillsynsbesök 
ska genomföras för respektive KLM vart femte år. På grund av otillräckliga 
ekonomiska och personella resurser har det dock inte varit möjligt för Lantmäteriet 
att genomföra tillsynsbesök med den frekvens som bestämdes i tillsynsplanen. 
  
Lantmäteriets generaldirektör har sedermera avsatt resurser för 
tillsynsverksamheten och därmed möjliggjort mer frekventa tillsynsbesök. 
Lantmäteriet har som ambition att fortsättningsvis genomföra tillsynsbesök för 
respektive KLM vart tredje år. 
 
Kontaktperson för frågor avseende tillsynsverksamheten är CRÖ och Lantmäteriets 
chefsjurist Maria Monthure. 

Efter ett tillsynsbesök skickar Lantmäteriet ett tillsynsprotokoll till den berörda 
KLM. 

Lantmäteriets senaste tillsynsbesök vid KLM var år 2013. 

2. Lantmäterimyndighetens organisationstillhörighet i kommunen 

Se bilaga 1 (s. 1-2). 

A. POLITISK ORGANISATION OCH NÄMNDTILLHÖRIGHET 

Berit Carlsson (BC) redogör för KLMs organisationstillhörighet varvid det 
framkommer att Kommunstyrelsen ansvarar för KLM och att kommunens Mark- 
och exploateringsenhet (MEX) också hör till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

BC förklarar att det framförallt är MEX som är sakägare i lantmäteriförrättningar. 
Utöver detta finns det ett kommunalt VA-bolag som figurerar som sakägare i 
lantmäteriförrättningar. 

B. FÖRVALTNINGSTILLHÖRIGHET 

KLM hör till Samhällsbyggnadsförvaltningen (myndighetsavdelningen). MEX hör 
också till Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Lantmäterimyndighetens oberoende ställning i den kommunala 
organisationen 

För tillstånd för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet krävs att 
kommunen visar att "myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig 
organisation […]" (2 § första stycket 3 lag [1995:1393] om kommunal 
lantmäterimyndig-het) (KLM-lagen). 

I förarbeten till KLM-lagen betonas att fastighetsbildning innebär 
myndighetsutövning där motstående intressen ska vägas samman och att 
lantmäterimyndighens oberoende ställning i förhållande till olika enskilda och 
allmänna intressen därmed är av central betydelse. I dessa hänseenden har 
uppmärksammats vissa principiella problem som för kommunala 
lantmäterimyndigheter består i att kommunen ofta är part i ärenden som handläggs 
av den kommunala myndigheten. En kommunal lantmäterimyndighet får av detta 
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skäl inte vara inordnad under en nämnd med ansvar för mark- och 
exploateringsverksamheten eller i en förvaltningsorganisation vars verksamhet har 
sådan karaktär (prop. 1996/96:78 s. 45 och 49 f.). En inplacering direkt under 
kommunstyrelsen har även ansetts vara ett dåligt alternativ (SOU 1995:54 s. 90). 

I fråga om lantmäterimyndighetens inordnande i förvaltningsorganisationen har 
vidare framförts att myndigheten inte bör sammanblandas med verksamheter där 
kommunen kan uppträda som fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller exploatör 
samt att detta är väsentligt för att skapa tilltro till att överväganden och beslut inom 
verksamheten sker med hög integritet. Som förvaltningsorganisation har inräknats 
administrativa enheter och kontor (SOU 1995:54 s. 91 och prop. 1970:188 s. 54).  

Det ligger inom ramen för Lantmäteriets tillsynsverksamhet att påtala för 
kommunen det olämpliga i att lantmäterimyndigheten inordnas under en nämnd 
eller i förvaltning som beslutar i eller bereder frågor som rör mark- och 
exploatering. Efter samråd med Lantmäteriet kan kommunen därefter utforma mera 
lämpliga organisationslösningar. Lantmäteriets roll är att rekommendera 
ändamålsenliga lösningar. I sista hand beslutar kommunen själv utifrån lokala 
förhållanden vilken organisatorisk lösning som är att föredra. Skulle mot förmodan 
berörd kommunen bibehålla en organisationslösning som inte klart ger 
lantmäterimyndigheten en självständig ställning, utgör detta ett skäl att dra tillbaka 
ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten till staten (SOU 1995:54 s. 92). 

KLM hör till kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
MEX. KLMs självständiga ställning kan därmed starkt ifrågasättas. KLM hör 
vidare politiskt till Kommunstyrelsen, vilket inte är en lämplig 
organisationstillhörighet. Lantmäteriet bedömer att dessa brister har sådan karaktär 
att de föranleder en anmälan till regeringen om att KLMs tillstånd bör återkallas, 
för det fall att bristerna lämnas utan åtgärd. 

Lantmäteriet bereder Uddevalla kommun KLM tillfälle att senast den 23 
december år 2021 skriftligen redovisa till Lantmäteriet vilka åtgärder som 
kommunen har vidtagit eller planerar att vita med anledning av Lantmäteriets 
påtalande. 

C. ANGRÄNSANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN M.M. 

Några delegationer eller liknande i angränsande verksamhetsområden som 
äventyrar KLMs självständighet redovisas inte. 

3. Lantmäterimyndighetens lokaler 

Se bilaga 1 (s. 2-3).  

KLM har sina lokaler i Uddevalla kommuns stadshus. Lantmäterienheten 
(innefattande KLM) sitter idag tillsammans med verksamhetsstöd. Inom kort 
kommer verksamhetsstöd att flytta ut och miljötillsyn att flytta in och sitta i samma 
våningsplan som övriga inom myndighetsavdelningen. MEX, tekniska 
förvaltningen och kommunala bolag sitter på ett annat våningsplan (där de också 
har sina egna gemensamhetslokaler). 
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4. Lantmäterimyndighetens personal 

Se bilaga 1 (s. 3). 

A. BEMANNING 

Vid KLM finns elva förrättningslantmätare och en fastighetsregistrerare. 
Personalstyrkan har nästan fördubblats de senaste fyra åren i syfte att förkorta 
myndighetens handläggningstider. 

Inom kommunen finns kart- och mätningsingenjörer, som dock inte hör till KLM 
organisatoriskt. Dessa utför ibland fältarbete i lantmäteriförrättningar. Det framgår 
inte av avställningsavtalen att kart- och mätningsingenjörerna hör till KLM när de 
deltar i handläggningen av lantmäteriförrättningar. 

Organisationstillhörighet för personal som deltar i 
förrättningshandläggningen 

CRÖ påpekar att en lantmäteriförrättning i sin helhet utgör myndighetsutövning 
och att detta bör tas i beaktande av KLM. Den statliga lantmäterimyndigheten har 
med stöd av 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL) rätt att uppdra 
åt en annan myndighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra åtgärder 
enligt 4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§ FBL. Det finns inget uttryckligt stöd 
för KLM att lämna sådant uppdrag till annan myndighet (kommunen). Enligt 
förarbeten till 4 kap. 34 a § FBL bör lantmäterimyndighetens uppdrag till 
kommunen innebära att den kommunalt anställda personalen betraktas som inhyrd 
till lantmäterimyndigheten (SOU 1995:54 s. 110). Lantmäteriet har erfarenhet av 
att frågan om organisationstillhörighet regleras i anställningsbeviset för de 
mätningsingenjörer som utför fältarbete för KLM och anser att detta är godtagbart 
(d.v.s. att personalen är anställd av KLM när fältarbete utförs åt KLM). 

B. LEDNING 

BC har utbildning som lantmäteriingenjör och arbetade på den statliga 
lantmäterimyndigheten som förrättningslantmätare fram till år 2007. Därefter 
arbetade BC som förrättningslantmätare i Uddevalla fram till dess att hon blev 
tillförordnad KLM-chef år 2016. BC har både verksamhets- och personalansvar. 

C. KOMPETENS 

KLM tar in praktikanter från Trollhättan varje år, vilket BC bedömer får påverkan 
på vilka kompetenser som söker sig till KLM. Ingen förrättningslantmätare har 
bakgrund som civilingenjör eller jurist. 

KLM deltar i samtliga KLM-nätverk och har en anställd som är aktiv i respektive 
nätverk. 

För utbildningar anlitas framförallt Västerlins, då KLM bedömer att 
utbildningsbehovet för mer erfaren personal inte tillgodoses av Lantmäteriet. 

KLM deltog vid Lantmäteriets informationsmöte rörande säkerhet- och 
säkerhetsskydd inom förrättningsverksamheten och inledde efter detta möte ett 
kommuninternt arbete med säkerhetsförberedelser. Arbetet har dock avstannat till 
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följd av pandemin. BC hoppas att dialogen och samverkan med Lantmäteriet i 
säkerhetsfrågor fortsätter. 

KLM har säkerhetsprövad personal. 

5. Lantmäterimyndighetens förrättningsverksamhet 

Se bilaga 1 (s. 3-6). 

A. HISTORIK & ERFARENHETER 

KLM har erfarenhet av i princip alla förekommande lantmäteriförrättningar. 
Äganderättsutredningar och legaliseringar hör dock till en kategori av ärenden som 
är mer ovanliga. KLM har många ledningsrättsförrättningar att handlägga med 
anledning av att kommunen utför omfattande arbeten med det kommunala 
ledningsnätet för vatten- och avlopp. Upphävandet av förordnanden enligt 113 § 
byggnadslagen har gett upphov till ett stort antal anläggningsförrättningar för 
KLM. 

B. HANDLÄGGNINGSMODELL 

KLM tillämpar huvudsakligen enhandläggarmodellen, även om den anpassas 
utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Under pandemin har KLM t.ex. fått 
lägga om handläggningen så att den blivit mer uppdelad. Beroende på 
lantmäteriförrättningens svårighetsgrad så kan det vara fler än en 
förrättningslantmätare som deltar i förrättningshandläggningen. För anläggnings- 
och ledningsrättsförrättningar så är det i princip regelmässigt två 
förrättningslantmätare som bidrar till handläggningen av ett och samma ärende. 
Den ena av dem ansvarar i så fall för ärendet och den andra biträder vederbörande 
som exempelvis protokollförare vid sammanträde. Den biträdande 
förrättningslantmätaren debiterar en lägre förrättningstaxa. 

KLM klassificerar sina lantmäteriförrättningar. KLM delar upp 
lantmäteriförrättningarna i två kategorier och har delvis tagit inspiration från 
Lantmäteriets ärendeklassificering. Med underkategorier inräknade så kan det dock 
sägas finnas fler än två ärendekategorier. Ärenden som kategoriseras som 
"avvaktande" är inte vilandeförklarade. BC påtalar att KLM kan bli bättre på att 
meddela sådana beslut när det är befogat. 

KLM har veckomöten där alla inkomna ärenden behandlas och en kollektiv 
lämplighetsprövning genomförs. Om det finns några frågetecken att reda ut så ser 
KLM till att inhämta de förtydliganden som krävs för att det ska vara möjligt att 
bedöma om lantmäteriförrättningen kan genomföras och hur handläggningen ska 
fortsätta. 

Förstadagsåtgärder utförs av två personer. Det är huvudsakligen 
fastighetsregistreraren som utför detta arbete, men även en förrättningslantmätare 
arbetar i viss utsträckning med detta. 

C. FÖRRÄTTNINGSKVALITÉ 

Alla lantmäteriförrättningar kollegiegranskas. KLM använder Lantmäteriets 
checklista i Trossen, men har gjort vissa tillägg som är specifika för myndigheten. 
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KLM granskar förändringar i både fastighetsregistret och registerkartan i samband 
med kollegiegranskningen. 

KLM har tagit del av resultatet från Riksgranskningen, men har inte blivit 
granskade eller deltagit i granskningen. 

FLYT är ett projekt som KLM arbetade med under uppskattningsvis ett år och där 
myndigheten genom gruppdiskussioner identifierade arbetssätt i 
förrättningsverksamheten som ger ett bra flöde. KLM identifierade även brister i 
myndighetens arbetssätt. 

BC redogör för överklagade och återförvisade lantmäteriförrättningar. 

D. STYRMÅTT & MÅLSÄTTNINGAR 

KLM prioriterar lantmäteriförrättningar som möjliggör nybyggnation. Sådana 
lantmäteriförrättningar fördelas inom högst två månader. 

E. ÄRENDEGENOMSTRÖMNING 

Lantmäteriförrättningar inom kategori två fördelas inom sex till nio månader. 
Ledningsrättsförrättningar fördelas omgående. 

BC redogör för inkomna och utförda lantmäteriförrättningar. 

CRÖ uppger att han har svårt att bedöma om KLM har kapacitet att avsluta lika 
många lantmäteriförrättningar som inleds med anledning av KLMs tidigare sätt att 
föra statistik. 

BC förklarar att KLM från och med år 2020 tillämpar en annan modell för statistik 
för att det ska vara möjligt att göra en sådan bedömning. 

F. HANDLÄGGNINGSTIDER 

BC redogör för KLMs handläggningstider samt äldre och passiva 
lantmäteriförrättningar. 

Skälet till att ärendet från år 2001 har dragit ut på tiden är att KLM tidigare hade ett 
flertal omfattande ärenden under en tidsperiod när myndigheten var 
underbemannad. Någon förklaring till att ärendet har blivit liggande även efter det 
att KLM har utökat bemanningen finns egentligen inte, utöver den påverkan 
pandemin har haft under det senaste året.  

BC förklarar att det har tagit tid för KLM att komma tillrätta med den gamla 
ärendestocken och att KLM ser över möjligheten att rekrytera fler 
förrättningslantmätare. Enhetschefen bedömer att minst en till medarbetare skulle 
kunna rekryteras utan att myndigheten riskerar att bli överbemannad i framtiden. 

Handläggningstider, kötider, äldre lantmäteriförrättningar och användningen 
av en s.k. "ofördelad pott" 

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan 
att rättssäkerheten eftersätts (9 § förvaltningslagen 2019:900) (FL). När ett ärende 
inletts hos en myndighet ankommer det på myndigheten att driva ärendet till ett 
avgörande. Det innebär bl.a. att ärendet ska avslutas inom någon form av beslut 
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inom rimlig tid. Vad som kan anses rimligt i det enskilda fallet avgörs utifrån 
ärendets beskaffenhet. Kravet på skyndsamhet innebär att KLM, när en ansökan 
inkommit, snarast ska inleda processen med att driva ärendet framåt. 

KLM bör verka för att minska tiden från det att en ansökan inkommit fram tills det 
att den första handläggningsåtgärden vidtas. I sitt arbete för att förkorta kötiden kan 
KLM använda andra personalkategorier än förrättningslantmätare för att motverka 
passivitet och omotiverad kötid avseende ofördelade lantmäteriförrättningar. 

Inte minst mot bakgrund av tjänstefelsansvaret bör framgå av 
befattningsbeskrivning, eller andra interna föreskrifter, vem som ansvarar för 
ofördelade ärenden. 

KLM har efter tillsynsbesöket överlämnat dagboksblad för de tio äldsta ärendena. 

Lantmäteriet har vid genomgång av aktuella dagboksblad noterat i det i flera fall 
har förekommit uppehåll i handläggningen under väsentliga tidsperioder eller att 
ärendet inte varit föremål för någon handläggning förrän flera år efter det att 
ansökan inkom. 

Lantmäteriet uppmanar KLM att fortsätta framdriften av äldre 
lantmäteriförrättningar och vidta åtgärder för att komma tillrätta med kötiderna och 
handläggningstiderna. 

G. ÖVERLÄMNADE LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

KLM överlämnade två lantmäteriförrättningar till Lantmäteriet år 2017. Skälet till 
att lantmäteriförrättningarna överlämnades var att ansökan berörde fastigheter 
belägna i flera kommuner. 

H. EXTERNA KONSULTERS MEDVERKAN I HANDLÄGGNINGEN AV 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR  

KLM förordnar inga särskilda förrättningsmän. 

I. MÄTTEKNIK & BASNIVÅKRAV 

Gränsutvisningar utförs av kommunens kart- och mätningsingenjörer i enlighet 
med en lathund som har utarbetats i samråd med KLM. 

KLM arbetar med både totalstation och GNSS-mottagare. Arbetet har dock 
utvecklats till en mer och mer renodlad användning av GNSS-mottagare. 

KLM arbetar med att räta upp fastighetsindelningen inom områden där det har visat 
sig finnas spänningar i stomnäten. 

KLM markerar som huvudregel alla fastighetsgränser med fysiska 
gränsmarkeringar, bl.a. med hänsyn till att fastighetsägarna som huvudregel begär 
detta. Inom exempelvis planområden förekommer dock att några gränspunkter 
lämnas omarkerade. I så fall säkerställer KLM att minst två gränspunkter i 
lantmäteriförrättningen markeras. På landsbygden förekommer excentriska 
gränsmarkeringar. Excentriska gränsmarkeringar placeras så långt ifrån det 
förmodade läget av gränsen att det inte finns någon risk för att markeringen i 
framtiden ska förstås som något annat än en excentrisk gränsmarkering. 



LANTMÄTERIET 

 

8(11) 

CRÖ informerar om Lantmäteriets förändrade ställningstagande avseende tolkning 
och markering av gränser mot samfälligheter. BC förklarar att KLM som 
huvudregel utför fastighetsbestämning och att detta motiveras av att en utredning 
kring fastighetsindelningen ändå behöver genomföras i lantmäteriförrättningen. I 
kommunen finns få samfälligheter med många delägare, vilket gör att 
fastighetsbestämningarna i regel inte blir allt för betungande. 

6. Lantmäterimyndighetens registrering och registervård 

Se bilaga 1 (s. 7-9). 

A. FASTIGHETSREGISTRET & REGISTERKARTAN 

KLM registrerar i fastighetsregistret med Trossen och i registerkartan med 
Geosecma. Registreringen genomförs inom några arbetsdagar efter det att 
lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft. Den ärendeansvarige 
förrättningslantmätaren utför registreringsarbetet. 

Fastighetsregistreraren bevakar strukturfel i registerkartan och kontrollerar PROFS 
via Insikten varannan vecka. Den förrättningslantmätare som har gjort 
incheckningen ansvarar också för att rätta eventuella strukturfel. 

Den ärendeansvarige förrättningslantmätaren utför registreringen i 
fastighetsregistret och registerkartan. 

KLM har en förrättningslantmätare som i princip uteslutande arbetar med 
kvalitetsförbättringar och utreder samfälligheter för hela hemman. I samband med 
detta arbete registreras också eventuella äldre officialrättigheter. Utredningarna 
avser som huvudregel inte fiske och vatten. 

När KLM registrerar samfälligheter läggs ett tilläggsblad till ursprungsakten i 
Arken. 

CRÖ informerar om vikten av att registrering och dokumentering sker av alla 
rättelser, även sådana som genomförs utan att något överklagbart beslut meddelas. 
Förändringar i Trossen medför att äldre ärenden gallras och att spårbarheten 
försvinner (om rättelserna inte registrerats i fastighetsregistret eller sparats i en 
samlingsakt i Arken). 

B.  ARKIVERING & FÖRRÄTTNINGSAKTER 

BC redogör för KLMs rutiner för arkivering. 

I de fall KLM har kommit i kontakt med skyddade personuppgifter har KLM 
kontaktat Lantmäteriet för att få information om hur hanteringen bör ske i bl.a. 
Trossen. BC förklarar att KLM kommer att införskaffa ett låsbart säkerhetsskåp till 
arkivet. 

KLM har ett brandsäkert arkiv där handlingar i pågående och avslutade 
lantmäteriförrättningar förvaras. Förrättningslantmätarna hämtar sina handlingar på 
morgonen och lägger tillbaka dem i arkivet vid arbetsdagens slut.  

C. PLANER & BESTÄMMELSER 

KLM registrerar planer- och bestämmelser i Consilia och Geosecma. 
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BC bedömer att KLM får lagakraftvunna planer- och bestämmelser inom den tid 
som framgår av plan- och bygglagen. Så har dock inte varit fallet tidigare. 

7. Lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet 

Se bilaga 1 (s. 9-10). 

BC redogör för KLMs uppdragsverksamhet. 

KLMs uppdragstaxa är 1 000 kr/timme.  

KLM utför uppdrag i väldigt begränsad utsträckning. Det rör sig framförallt om 
bildande av samfällighetsföreningar och information till samfällighetsföreningarnas 
första föreningsstämma. KLM bedömer att myndighetens resurser behövs till 
kärnverksamheten. 

8. Lantmäterimyndighetens myndighetsservice 

Se bilaga 1 (s. 10). 

BC redogör för KLMs myndighetsservice. 

KLM medverkar på startmöten inför framtagande av detaljplaner (och fullgör i 
övrigt sina författningsreglerade skyldigheter enligt plan- och bygglagen). 

9. Lantmäterimyndighetens ekonomi och räkningsfrågor 

Se bilaga 1 (s. 10-12). 

A. INTÄKTER 

BC redogör för KLMs ekonomi. 

KLM har fått ökade intäkter från förrättningsverksamheten under åren 2018 till 
2020. 

B. FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 

BC förklarar att KLM alltid för följt Lantmäteriets F-taxa för 
förrättningslantmätare och B-taxan för biträdande handläggare. 

KLMs förrättningslantmätare har befattningen "förrättningslantmätare". Någon 
motsvarighet till Lantmäteriets karriärtrappa finns inte. 

KLM tillämpar inte grund- och tilläggsbelopp. KLM debiterar dock fast avgift för 
åtgärder enligt 24 a, 42 a och 43 §§ AL. 

Beslut om KLMs taxa har meddelats av KLM-chefen. 

CRÖ och MM informerar om de frågor som har uppkommit kring kopplingen 
mellan KLMs befattningsbenämningar och Lantmäteriets föreskrifter. 

10. Lantmäterimyndighetens förvaltningsrättsliga regelefterlevnad 

Se bilaga 1 (s. 12-14). 
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A. SERVICE, RÅDGIVNING & ÖPPETTIDER 

KLM har inga särskilda telefontider. Förutom vid fältarbete, sammanträden och 
möten m.m. finns alltid möjlighet att ringa till KLM. 

Kontaktinformation för KLMs anställda finns på kommunens hemsida. 

KLM tar emot obokade besök från allmänheten såtillvida någon 
förrättningslantmätare finns tillgänglig. Under pandemin så har det dock inte 
funnits samma möjligheter att besöka KLM. 

Kommunen har ett kontaktcenter. Frågor som ställs till kommunens kontaktcenter 
och som är förrättningsrelaterade hänvisas dock till KLM.  

B. DIARIEFÖRING & FÖRVARING AV HANDLINGAR 

BC redogör för KLMs rutiner kring posthantering. 

KLMs digitala och analoga brevlådor bevakas av personalen enligt ett rullande 
schema. Själva postöppningen och ankomststämplingen utförs dock av en central 
kommunal enhet. 

KLMs system för diarieföring är Trossen. Diarieföringen sker inom två arbetsdagar 
från det att handlingen har inkommit till KLM. 

CRÖ informerar om innebörden av 22 § FL. 

C. ÄRENDEN ENL. TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN (ALLMÄNNA HANDLINGAR) 

BC förklarar att kommunfullmäktige har beslutat om vilka avgifter som ska gälla 
för utlämnande av allmänna handlingar inom kommunen. KLM lämnar dock oftast 
ut allmänna handlingar kostnadsfritt. I de fall KLM tar betalt finns möjlighet att 
betala med Swish, faktura, postförskott och kontant. 

D. PERSONUPPGIFTSHANTERING 

KLM lämnar aldrig ut utdrag ur fastighetsregistret med personnummer för lagfaren 
ägare eftersom de uppgifterna bedömts som särskilt skyddsvärda. 

CRÖ informerar om innebörden i tryckfrihetsförordningens bestämmelser rörande 
allmänna handlingar och att lagstöd krävs för att allmänna handlingar ska få 
maskas innan de lämnas ut. Handlingar som innehåller personuppgifter kan skickas 
analogt om sådana begärs ut. Det finns dock givetvis möjlighet att använda de 
profiler för utdrag ur fastighetsregistret som framtagits av Lantmäteriet om uppgift 
om personnummer för lagfaren ägare inte omfattas av den aktuella begäran. 

E. FÖRVALTNINGSÄRENDEN 

KLM har inte fått in någon dröjsmålstalan. 

I bekräftelsen av ansökan anger KLM att handläggningen förrättningen inte 
kommer att påbörjas förrän om uppskattningsvis sex till tolv månader. 

KLM har inte varit föremål för några tillsynsärenden vid exempelvis JO eller IMY. 
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Tillsynsärendets fortsättning 

Det som har framkommit om verksamheten vid KLM redovisas i detta protokoll 
med tillhörande bilagor. 

Lantmäteriets påtalanden är antecknade i protokollet. Tillsynsärendet fortsätter 
med åtgärder som ska redovisas av kommunen och kommer att avslutas först när 
Lantmäteriet bedömer att tillfredsställande åtgärder har vidtagits (se p. 2 A B 
ovan). 

KOPIA TILL  

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla. 
VO tillsyn och myndighetsövergripande juridik (f.d. GD-Stab Juridik) 



Tillsyn 2021 04 20
Lantmäterimyndighetens organisationstillhörighet i kommunen

1. Politisk organisation och nämndtillhörighet:
Reglemente för kommunstyrelse och övriga nämnder i Uddevalla kommun -
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som kommunal
lantmäterimyndighet.

2. Förvaltningstillhörighet:
Samhällsbyggnad – Myndighetsavdelningen. Avdelningen ansvarar för information och
rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning enligt
framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt lagen om
bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns också den kommunala
lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet.
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3. Ev sammanblandningar eller annat samröre med verksamheter där kommunen kan uppträda 

som fastighetsägare: 
Förrättningar: När en kommun är sakägare informerar vi alltid på sammanträde om att 
överlämnande enligt 4:7 a FBL ska ske om någon begär det. Gäller även kommunala bolag 
enligt den rättspraxis vi tagit del av, (Östersunds tingsrätt F 1597-17). Vi redogör alltid för att 
vi är en egen myndighet. 
Vi skiljer noga på kart- och mätuppdrag och förrättningsverksamhet eftersom vi har båda i 
samma enhet. 
 
Vi informerar om nya ansökningar om lantmäteriförrättningar på 
samhällsbyggnadsnämndens presidie. Om inga synpunkter framställs noteras detta i 
dagboksbladet i Trossen. Om synpunkter framkommer avgör lantmäterimyndigheten om 
förrättningen ska skickas på samråd till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Planarbete: Vi finns inte med i plangrupper vid framtagande av detaljplaner utan svarar på 
fastighetsrättsliga frågor och är med på startmöten. 
 
Förhandsbesked: Vi skriver yttranden av fastighetsrättslig karaktär vid ansökan om 
förhandsbesked. 
 
  

Lantmäterimyndighetens lokaler 

1. Lantmäterienheten sitter i Uddevalla kommuns stadshus. Vi kommer inom kort att sitta på 
samma våningsplan som övriga inom myndighet, dvs bygg och miljöprövning samt 
miljötillsyn.  Idag sitter vi i samma våningsplan som verksamhetsstöd och bygg och 
miljöprövning. Alla inom enheten har egna kontor utom två medarbetare som delar rum (en 
förrättningslantmätare och en fastighetsregistrerare)  
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Ovan beskrivna enheter har gemensamt fikarum. 
Mark och exploatering sitter två våningar ovanför och har eget fikarum där. 

Lantmäterimyndighetens personal  

1. 11 förrättningslantmätare (flm), 1 fastighetsregistrerare.  
(6 kart och mätningsingenjörer varav en av dem även är teamledare. Dessa finns inom 
enheten men ingår inte i lantmäterimyndigheten. De arbetar ibland tillsammans med flm vid 
fältarbete. Det händer även att kart och mätningsingenjören ringer fastighetsägarna och 
bokar fältarbetet) 

2. Se ovan 
3. Se ovan 
4. Enhetschef / KLMchef (Berit, Lantmäteriingenjör 3 årig, Trollhättan, examensår 2000, 21 år i 

yrket), avdelningschef (Lisa, civilekonom 4 år, examensår 1999, Göteborg), förvaltningschef 
(Maria) 

5. Se bilaga 1, Utbildningsbakgrund lantmäteri. 
6. Se bilaga 1, Utbildningsbakgrund lantmäteri. 
7. Förrättningslantmätare ansvariga för förrättningarna. Fältarbetet sker ofta genom samarbete 

mellan förrättningslantmätare och kart och mätningsingenjör.  
 
Handläggning av lantmäteriförrättningar och övriga förekommande arbetsuppgifter som 
handläggare på lantmäterimyndigheten, anställda som förrättningslantmätare på 
samhällsbyggnad enligt anställningsavtal. Tjänsteställe Lantmäteri. På anställningsavtal 
anges: ”Handläggning av lantmäteriförrättningar och övriga förekommande arbetsuppgifter 
som handläggare på lantmäterimyndigheten”. 
 
Kart och mätningsingenjörer är anställda på Samhällsbyggnad, tjänsteställe Lantmäteri. På 
anställningsavtal anges: ”Samtliga förekommande arbetsuppgifter inom kart och mät” 
 

8. Endast Lantmäterichef, lägsta klassningen dvs nivå 3. 

Lantmäterimyndighetens förrättningsverksamhet 

1. Alla typer av lantmäteriförrättningar och inga förrättningar lämnas till SLM såvida detta inte 
begärs. 
Enligt fastighetsbildningslagen: avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning och 
klyvning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning 
Samtliga förekommande förrättningar enligt anläggningslagen såsom inrättande av ga, 
omprövning, 24a, 42a och 43 § (en flm som i huvudsak handlägger 24a, 42a och 43 §) 
Samtliga förekommande förrättningar enligt ledningsrättslagen, omprövning 
Legalisering (inte så vanligt) 
 

2. Enhandläggarmodell för förrättningar enligt FBL men oftast två personer vid fältarbetet. 
Beroende på ärendets svårighetsgrad kan det vara en flm och en kart och mätningsingenjör 
eller två flm i fält. Flm sköter all sakägarkontakt och står för samtliga beslut. Kart och 
mätningsingenjören sköter det tekniska arbetet vad gäller mätningen. 
För AL och LL: en huvudansvarig förrättningslantmätare och en som biträder i 
handläggningen och är delaktig på sammanträde samt i diskussioner kring handläggning och 
beslut.  
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En person som gör samfällighetsutredningar för de flm som vill ha stöd i det. 
Två personer som delar på förstadagsåtgärder. 
Fastighetsregistrerare sköter all fakturering. 
 

3. Eftersom samtliga flm är erfarna har vi valt att kategorisera i endast två kategorier 
(SLM´kategorisering låg till grund när vi införde kategorisering och förändrade så att inte alla 
ärenden låg hos handläggare).  
Kategori 2: Förrättningar enligt FBL som inte är tvistiga, AL och LL med överenskommelse. 
Kategori 3: Förrättningar enligt FBL som är tvistiga, AL, LL utan överenskommelse. 
Prio: Förrättningar för nybyggnation, framför allt avstyckningar med positivt förhandsbesked. 
Ledningsrätter för el, VA och fiber: går i de allra flesta fall direkt till en handläggare. 
Avvaktar: förrättningar som väntar beslut om t ex förhandsbesked, prövning eller utslag vid 
överprövning mm 
 

4. Vi har veckomöten där vi går igenom alla nya ärenden och gör en preliminär bedömning av 
om ärendet kan genomföras.  Om samråd krävs skickas det i samband med förstadagsåtgärd. 
  
Fastighetsregistrerare arbetar med förstadagsåtgärder. Det gör även en av flm som 
mestadels jobbar med kategori två.  
  
Tre av förrättningslantmätarna arbetar i huvudsak med kategori 2 men kan jobba även med 
kategori 3 med stöd och i utvecklande syfte.  
 
Övriga förrättningslantmätare kan jobba med samtliga förrättningar dvs även AL eller LL-
förrättningar samt tvistiga FBL-förrättningar. Fördelning sker så att de har ca två omfattande 
förrättningar igång samtidigt och då det finns tid även handlägger någon förrättning i 
kategori 2.  
 
Varje handläggare har bara ärenden som är aktiva och inte fler än att de hinner driva dem 
framåt. Enhetschef fördelar samtliga ärenden. 
 
Vi har många VA-ledningsrätter där preliminärbeslut tas, dvs samtliga beslut tas utom 
ersättningsbeslut och avslutningsbeslut som tas när ledningarna är byggda. Till varje sådant 
ärende hör ett ärende avseende särskild gränsutmärkning. Detta innebär att ledningshavaren 
för VA åtar sig att bekosta återställande av gränsmärken som grävs bort i samband med 
ledningens anläggande. Innan ledningsarbetet sker inmätning av samtliga gränspunkter längs 
ledningens sträckning på uppdrag av ledningshavaren (VA-ledningar). Frågan om 
återställande av gränsmärken tas upp på sammanträde. 
 
En av förrättningslantmätarna arbetar idag i princip uteslutande med 
samfällighetsutredningar, både i förrättningar och i kvalitetsarbetet med standardhöjning av 
registerkartan. 
 
I första hand är det två av förrättningslantmätarna som jobbar med att svara på samråd i 
planprocessen.  Dessa två jobbar även med plangenomförande men inte med den plan där 
man svarat på samrådet. 
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5. Förstadagsåtgärder sköts av två personer. Diarieföring och inscanning av handlingar i Trossen 
inom två arbetsdagar. Kontroll av inkomna handlingar, ansökan i original, formkrav vid köp, 
rätt firmatecknare, beställning av avtalsservitut, samråd i de fall vi konstaterar att detta krävs 
osv. Bekräftelse av ansökan skickas snarast, dock inom sju arbetsdagar. Projektnummer i 
Raindance för tidföring. 
(En allmän handling ska, förutom i vissa undantagsfall, registreras så snart den har kommit in 
till eller upprättats hos Lantmäteriet. Det framgår av 5 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).) 
 

6. Riksgranskning 2017: genomgång av materialet, analys av vår egen verksamhet, genomgång 
av checklistor och granskningslistor. 
Checklista, kontrollista och checklista under förrättningens gång, se bilagor. 
Alla förrättningar kollegiegranskas. (Flm turas om att ha granskningsvecka) Granskning av 
digital akt enligt Trossenhandboken. 
 
FLYT:  Ett projekt som pågick ca ett år där vi i form av gruppdiskussioner identifierade 
arbetssätt i förrättningsverksamheten som ger ett bra flöde samt även identifierade brister 
att förbättra. Vi har även processkartlagt förrättningsprocessen, se bilaga 2 FLYT 
projektbeskrivning. 
 

7. Överklagade:  
2020: 1 räkningsärenden: 2 övrigt.   
O198626 Stadsfjället, O148709 Korsviken (lantmäteribeslut)  
O198655 Restenäs (förrättningskostnad) 
Inga återförvisade eller inställda  
 
2019: 1 räkningsärenden: 1 övrigt.   
O178674 Ljungs-Hälle (lantmäteribeslut överklagad ersättning), 
O198506 Buddeberg (förrättningskostnad), avslås  
Inga återförvisade eller inställa 
 
2018: 1 räkningsärenden: 4 övrigt.   
(O178559 Ulveröd där domstolen föreskrev rättelse, både förrättningskostnad och AL-
beslutet men ingen förnyad prövning)   
O188632 Forshälla-Berg 7:1 fl avslås,  
O093130 och O018547 Börsås, återställande av försutten tid, avvisas)  
Inga återförvisade eller inställda i övrigt.  
(Angav 0 räkningsärenden till LMs årsrapport men Ulveröd gällde både förrättningskostnad 
och AL-beslut) 
 

8. Inga skadestånd, resning, återställande av försutten tid eller domvilla. 
 

9. Prioriterade förrättningar för nybyggnation fördelas inom två månader och oftast snabbare. 
Kategori två fördelas inom 6-9 månader. LL-förrättningar fördelas omgående.  
 
Kategori tre (i huvudsak större AL) fördelas utifrån när någon handläggare har möjlighet att 
ta ett nytt ärende. Vi hade arbetat av stora delar av balanserna inom kategori tre fram till 
2018 då många ansökningar innan årsskiftet 2018-2019 inkom pga lagändringen i PBL, 113 § 
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förordnandenas och motsvarandes upphörande. Dessa ärenden finns kvar som balans 
eftersom vi pga pandemin inte under det senaste året kunnat jobba med ärenden som kräver 
sammanträde.  
 
2017/2018 avslutade vi många äldre förrättningar där ett antal av dem blev återkallade. 
 
Genomgång av samtliga flm´s ärendelistor görs var tredje månad. 
  
Vi är alltid två personer på sammanträden. Ansvaret delas upp på lämpligt sätt. En person 
skriver protokoll och en är huvudansvarig för sammanträdet men vi delar ofta upp det så att 
den som skriver även håller i vissa punkter. 
 
Målsättning är kortare handläggningstider från inkommen ansökan till avslutad förrättning 
och att prioriterade ärenden ska kunna fördelas inom en till två månader. 
 

10. 2021: Pågående, månadsskifte mars/april:  
227 ärenden, varav 135 ärenden väntar handläggare, se bilaga 3 Nuläge. 
 
 

11. Inkomna och utförda 
2018: 118 inkomna, 146 avslutade, 205 i balans och 93 som väntar på handläggare 
2019: 143 inkomna, 142 avslutade, 229 i balans och 104 som väntar på handläggare 
2020: 134 inkomna, 152 avslutade, 211 i balans och 127 som väntar på handläggare 
 
 

12. Handläggningstider: 
2018: Medel: 81 Median: 44  
2019: Medel: 58 Median: 41 
2020: Medel: 79 Median: 45 
 
23 a LL: Medel: 75 (förrättningarna söks med endast ett fåtal överenskommelser och önskas 
därefter avvakta ytterligare överenskommelser) 
(Inkomna efter 2016-07-01) 
 
Handläggningstider i övrigt, se:  
Bilaga 4, nyckeltal 2019 och 2020.  
Bilaga 5, nyckeltal utifrån kundbehov 2020. 
 

13. Passiva lantmäteriförrättningar, se p 10 
 

14. Äldre lantmäteriförrättningar, se p 10 
 

15. Vilandeförklarade lantmäteriförrättningar – inga 
 

16. Överlämnade lantmäteriförrättningar 
2017: (2 ärenden) Frgl som berör Uddevalla och Stenungsunds kommun,  
Optokabel mellan Färgelanda kommun och Uddevalla kommun 
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2018: (3 ärenden) Omprövning av AL-beslut Lyckorna 2:214, begärs överlämnad på sakägares 
begäran 
Telia Sonera (Rikskund), begär att ärendet ska lämnas över. 
Ledningsrätt, beslut om ersättning, oenighet, en person inom enheten som äger en fastighet 
som berörs. Kontakt med Enhetschef på lantmäteriet i Vänersborg i samband med 
överlämnandet. 
 
2020: inga överlämnade ärenden. 
 
2021: Trädsäkring mellan Uddevalla och Munkedal, TV begär överlämning. 
 

17. Externa konsulters medverkan, (intrångsvärdering, vägteknisk sakkunnig, framför allt vid 
ledningsrätter) 

18. Mätteknik och ev basnivåkrav 
Mätning sker i SWEREF 99 12 00 med GNSS och totalstation.  Metod, se Bilaga 6 Lathund 
gränsutvisning med kommentarer. 

Registrering och registervård  
(LMVFS 2004:1) 

1. Varje flm registrerar sin förrättning i fastighetsregistret, både skrivet register (Trossen) och 
kartan (Geosecma). Registrering i textdelen sker tidigast fyra veckor och två dagar efter 
avslut och inom fem veckor. Granskning av digital akt skickas till den som har 
granskningsvecka och granskning sker enligt checklista. Kartan uppdateras genom 
registrering inom två arbetsdagar efter det att uppgiften förts in i textdelen.  
 

2. Fastighetsregistrerare bevakar strukturfel i registerkartan (Profs via Insikten, kollas varannan 
vecka). Den handläggare som gjort incheckningen rättar felet. (Även vid eftersläpning t ex när 
samfällighet registrerats i det skrivna registret och allt registrerats i kartan när förrättningen 
är klar underrättas handläggaren) 
 

3. En person, som jag tidigare nämnt, jobbar i princip uteslutande med utredning av 
samfälligheter för hela hemman.  
Om vi upptäcker områden som har systematiska fel i geometrin arbetar vi med att förbättra 
kvalitet i dessa områden. När nymätning sker, både vid inmätning i samband med förrättning 
och t ex nybyggnadskarta, görs ytterligare mätning för att förbättra geometrin för just det 
området om det upptäcks brister.  
Fastighetsregistret kompletteras med registrering av rättigheter, framför allt i samband med 
förrättningar och upprättande av fastighetsförteckningar. 
Även plangeometrin rättas upp kontinuerligt.  
 

4. Vi har ett Trossenärende för rättigheter för varje år med en aktbeteckning, för fristående reg. 
(O218504 och O208507) I övrigt skapas ett eget ärende eller reg i det pågående 
förrättningsärendet. En excellista förs även som redovisar vad som har registrerats, en lista 
per år och uppdelade per socken 
 

5. När samfällighet utreds fullständigt vad gäller utredningsmaterial dokumenteras och 
arkiveras detta i registreringsakten. Detta har vi nyligen infört. Vi har under lång tid sparat 
handlingar som ligger till grund för utredning och registrering av samfälligheter. Tilläggsblad 
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till ursprungsakt i Arken förs. 
 
7 § 2 st ALK: 
7 §   Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska 
lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för 
att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller. 
Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska 
myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit 
får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd 
som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra 
sig över åtgärden. Förordning (2014:210). 
 
(På sammanträde informerar vi alltid om att anläggningen ska vara utförd inom den tid som anläggningsbeslutet anger och att 
ersättning ska vara betald inom ett år från förrättningens laga kraft. Framför allt vid tvistiga förrättningar informerar vi även om 
reglerna kring sysslomansförordnande och att ansökan därom måste inkomma innan tiden löpt ut.  
Vid t ex exploateringar då gemensamhetsanläggningar och samfällighetsförening bildas innan bostadsfastigheter i ett område 
har sålts erbjuder vi att som ett uppdrag komma ut på första stämman och informera om anläggningsbeslutet. ) 
Om det kommer till vår kännedom att ett anläggningsbeslut förfallit pga att anläggningar inte 
utförts inom den tid anläggningsbeslutet anger beslutas om avregistrering enligt rutin.  Vi 
undersöker om anläggningen inte har utförts. Syftet ska vara tillgodosett för samtliga 
fastigheter dvs allt måste inte vara utfört enligt lagändringen i AL 2014  
(Underrättelse om beslut till delägande fastigheter, samråd lst och sbn, info om överklagande 
till förvaltningsrätten etc) ( t ex Skafteröd ga:6, Bången ga:1 ) 
 
6 § 2 st LLK: 
Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, ska 
myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett ledningsbeslut har förfallit får 
inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som 
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig 
över åtgärden. Förordning (2014:209). 
Som ovan. (En ansökan nyligen inkommen som väntar handläggning, i övrigt inga ärenden av 
den karaktären) 
 

6. Alla förrättningar arkiveras digitalt i Arken.  
 
Vi har ett brandsäkert arkiv där originalhandlingarna arkiveras (rensas enligt 
dokumenthanteringsplanen). Vi har även en fullständig kopia av varje förrättningsakt. Vi har 
några pågående ärenden som är analoga och som skickas på scanning en gång per år.  
 
I vårt arkiv förvaras även pågående ärenden. Handläggarna hämtar ärenden på morgonen 
och lägger in dem i arkivet igen på eftermiddagen. 
 
Dokumenthanteringsplan för enheten har tagits fram. Lantmäterienheten har en egen 
dokumenthanteringsplan och ingår således inte i ks dokumenthanteringsplan.  (Hur 
rekommenderar LM?) 
Om skyddade personuppgifter förkommer maskas de skyddade personuppgifterna och det 
förvaras en analog referenskopia arkivet.  
 
Vid skyddade personuppgifter anges: 
Ägaren Till ”Fastighetsbeteckning” 
Lantmäteriet Fastighetsbildning  
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801 82 GÄVLE 
Lantmäteriets riktlinjer följs. 
 

7. Planer arkiveras via Trossen. Samtliga planhandlingar scannas in för arkivering av planer och 
bestämmelser. Planer och bestämmelser registreras i Consilia. Två personer på kontoret har 
behörighet. (Karin och Therese) För arkivering av strandskyddsbestämmelser skickas dessa  
till Fränsta, vi kan inte registrera när en bestämmelse inte är registrerad  på någon fastighet. 
 
 

Uppdragsverksamhet   
(se LM instruktion förordning 2009:946) 

 

1. Gränsutvisningar och nybyggnadskartor görs av kart- och mätningsingenjörerna inom 
lantmäterienheten, dvs inte förrättningslantmätarna inom enheten. Gränser visas endast ut 
om det är möjligt, dvs om underlag och märken på marken gör att det går att visa ut gränsen 
med centimeternoggrannhet. Om det finns oklarheter samarbetar kart och 
mätningsingenjören med en förrättningslantmätare och ibland innebär kontakten att 
sökanden att i stället ansöker om fastighetsbestämning. 
 
Vi har inte gjort några värdeintyg de senaste fem åren eftersom vi behöver våra resurser till 
vår kärnverksamhet. Vi hänvisar istället fastighetsägarna till att kontakta någon bank som 
kan åta sig uppdraget.  
 
En fastighetsutredning har gjorts på uppdrag av Uddevalla kommun och det gällde ett outrett 
markområde som efter utredningen klargjorde vilken fastighet området tillhörde. I övrigt 
görs fastighetsutredningar i kvalitetsprojektet (LM). 
 
Fastighets och arkivutredningar görs i huvudsak av personen som jobbar med 
samfällighetsutredningar, t ex i samband med beställning av grundkarta och 
fastighetsförteckning. I övrigt görs grundkarta och fastighetsförteckning av kart och 
mätningsingenjörerna inom enheten. 
 
Lantmäterimyndigheten bildar samfällighetsföreningar både i anslutning till förrättningar och 
fristående (som ju är ett uppdrag oavsett. Ingen moms debiteras) 
Vi upprättar inga planbeskrivningar men deltar i startmöte inför ny plan och svarar på 
fastighetsrättsliga frågor som uppkommer vid planarbete. 
Fastighetsägarförteckningar (samfällighetsföreningar inför utskick till årsmöte) görs, omkring 
3 per år. (moms, ingen myndighetsutövning) 
Vi informerar om ett anläggningsbeslut på första årsstämman i en samfällighetsförening som 
ett uppdrag om så önskas. 
 
 

2. Vi skiljer noga på de olika verksamheterna eftersom vi finns inom en och samma enhet. 
Drönarflygningen involverar en av förrättningslantmätarna. Fastighets och 
samfällighetsutredning vid grundkarta och fastighetsförteckning görs av personal inom KLM, 
se ovan.  
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Om en kart och mätningsingenjör medverkar vid fältarbetet i en förrättning är det 
tillsammans med en förrättningslantmätare. Kart och mätningsingenjören har då ansvar för 
mätningen och förrättningslantmätaren har sakägarkontakten och i övrigt allt ansvar för 
förrättningen.  De fall en kart och mätningsingenjör inte har med en förrättningslantmätare i 
fält är vid planslakter då utsättning av koordinatsatt gränsmarkering ska ske. 
 
Alla inom enheten tidredovisar all tid i Raindance som även är vårt faktureringssystem.  Vi 
skiljer på intäkterna vad gäller förrättningsverksamhet och uppdrag och vi skiljer ekonomin åt 
vad gäller lantmäterimyndigheten och kart och mätuppdragen i budget. 
 
 
 
Lantmäterimyndighetens myndighetsservice 
 

1. Vi medverkar på startmöten inför detaljplaner, svarar på remisser i planer vid samråd och 
granskning och svarar på frågor under planarbetets gång.  
 
Gemensam besiktning och skriftliga yttranden ur fastighetsbildningssynpunkt vid 
förhandsbesked (kommunbidragsfinansierat) 
 
Möten angående samarbete med plan och bygg.  
Projekt DIGIT, digitalisering av detaljplaner.  
Utredning vilka planer som gällde inom ett område. (översvämningsskydd längs Bäveån) 
Teknisk plangranskning görs som ett uppdrag.  
 
Vi samråder med kommunekolog i förrättningar avseende vatten och avlopp samt i frågor 
om strandskydd, biotopskydd mm. Formellt samråd sker dock med länsstyrelsen och oftast 
med en inledande telefonkontakt där vi avgör om formellt samråd krävs. 
 
Samtliga flm svarar på allmänhetens frågor och tar emot besök, både bokade och obokade i 
den mån vi kan. 

 
Lantmäterimyndighetens ekonomi och räkningsfrågor 

1. 2018: 
Förrättningsverksamhet: 7 789 332 
Uppdragsverksamhet: 22 200 
Kommunbidrag: 500 000 
Övrigt: 700 629 (kvalitetsavtal mm) 
 
2019: 
Förrättningsverksamhet: 8 494 339 
Uppdragsverksamhet: 18 500 
Kommunbidrag: 500 000 
Övrigt: 703 414 
 
2020: 
Förrättningsverksamhet: 9 359 541 
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Uppdragsverksamhet: 23 000 
Kommunbidrag: 698 000 
Övrigt: 705 811 
 

  

2. Vi har alltid följt Lantmäteriets F-taxa 1700 kr/tim för förrättningslantmätare och B-taxa 1200 
kr/tim för biträdande handläggare/kart och mätningsingenjör. Vi kategoriserar inte 
förrättningslantmätarna.  
De som handlägger stora komplicerade förrättningar, kategori 3, handlägger även enklare 
förrättningar, kategori 2. Förrättningshandläggningen varvas i möjligaste mån med en blandning 
av förrättningar av större och mindre karaktär.  
 
Vi tillämpar inte grund- och tilläggsbeloppet, förstadagsåtgärder belöper på tid.  
Vi tillämpar i enlighet med bestämmelserna fast avgift för 24a 42a och 43 § AL den s k saktaxan. 
Nästan alla förrättningar debiteras på löpande räkning.  
Ett beslut om tillämpning av taxan har tagits av KLM-chef. Inget beslut har tagit av nämnd. 
En kommunal LM får besluta om en lägre avgift än de som LM meddelat föreskrifter om enligt 3 § 
(1995:1469) LMVFS 2020:2 och 2019:4 
 

3. Även här följer vi lantmäteriets lathund och ligger i huvudsak i enlighet med den.  
Intäkt /avslutat ärende 2018: 53 000 
Intäkt /avslutat ärende 2019: 60 000 
Intäkt /avslutat ärende 2020: 62 000 

På kategori 2-ärenden avgör fältarbetets omfattning samt om det är många rättigheter som 
avgör tidsåtgången, omkring 40-50 000 kr idag.  
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Förrättningsverksamheten har visat i huvudsak ett nollresultat varje år. 

 

4. Se förrättningsverksamhet, fråga 7.  
(O178559 Ulveröd där domstolen föreskrev rättelse, både förrättningskostnad och AL-beslutet 
men ingen förnyad prövning) 
Inga nedsättningar i domstol i övrigt. 
 

Lantmäteriets förvaltningsrättsliga efterlevnad 

1. Inga särskilda telefontider. Telefonerna är alltid på förutom vid fältarbete, sammanträden, 
möten o dyl. Vi tar bokade och obokade besök såvitt någon flm finns tillgänglig. (inte under 
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pandemin). Alla våra telefonnummer finns på hemsidan och där finns även beskrivet vad 
varje flm jobbar med.  
Kontaktcenter finns men hänvisar till flm vid frågor. 

2. 08.00-16.30 (lunch 12.00-13-00) 
3. Vi svarar på frågor i telefon och tar emot besök när det önskas. Vi skickar även handlingar när 

så önskas. 
 

4. Ansökan och kortfattad info om förrättningsåtgärder finns. Även ansökan om 43 § AL finns. 
Info om fastighetsregistret, länk till Lantmäteriet. 

 
Nedanstående förklarande text finns på hemsidan: 
Lantmäterimyndigheten i Uddevalla är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra 

fastigheter, skapa-, ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål med mera. Arbetet görs genom en 

lantmäteriförrättning. 

En annan uppgift är att uppdatera fastighetsregistrets fastighetsrättsliga innehåll i samband med förrättningar. 

Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar. 

Vi hjälper också till med frågor om lagfart, äganderätts- och samfällighetsutredningar, överlåtelse- och 

servitutshandlingar samt fastighetsplaner. 

5. Posten öppnas och inkomststämplas av personal på verksamhetsstöd. All personal inom 
enheten har egna fack för inkommande post. Vi har alltid personal inom 
lantmäterimyndigheten som bevakar även analoga brevlådor (under pandemin när personer 
arbetar hemifrån).  
 
Trossen är även vårt diariesystem. Diarieföring sker inom två arbetsdagar. Två handläggare  
hjälps åt med förstadagsåtgärder. Om det behövs kan någon annan flm hjälpa till med 
diarieföring. Bekräftelse av ansökan skickas inom sju dagar. 
 

6. Handlingar förvaras i brandsäkert arkiv. Även pågående förrättningar förvaras i det arkivet. 
 

7. Allmänna handlingar: Annan handläggare bevakar e-brevlåda när handläggarna har 
semester. Vi har även en funktionsbrevlåda som vi turas om att kontrollera (koll två gånger 
per dag). Den följer förrättningslantmätarnas granskningsvecka (kollegiegranskning).  
Om handlingen inte omfattas av sekretess lämnar vi ut den på begäran. Oftast lämnar vi ut 
handlingarna kostnadsfritt. Det finns möjlighet att betala med swich, faktura, postförskott 
eller kontant. 
 

8. Trossen: Vi följer rutin att hålla koll på brevlådan och oklara ägarförhållanden. Om skyddade 
personuppgifter förekommer i förrättning följer vi Lantmäteriets rutin.  
 
Lämnar aldrig personnummer vid utlämning av fds eftersom de uppgifterna bedöms som 
extra skyddsvärda. Lämnar heller inte ut skyddade personuppgifter.  
 

9. Dröjsmålstalan och rutiner för väsentligen försenad handläggning: 
I bekräftelsen anger vi att förrättningen inte kommer att påbörjas förrän om ca 6-12 mån. 
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och att handläggning av AL-förrättningar kommer att påbörjas tidigas om ett år. Vi anger 
även att förrättningar för nybyggnation prioriteras. Vi underrättar per telefon om 
handläggning väsentligen försenas. Vi har i något ärende även underrättat om att 
handläggningen väsentligt försenas pga pandemin. 
 

10. Inga tillsynsärenden 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-10-07 Dnr SN 2021/00202 

  
 

Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande ändrad organisatorisk 

tillhörighet för det kommunala lantmäteriet, revidering av 

reglemente 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått förslag om ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet (KLM) på remiss från kommunstyrelsen. Förslaget innebär att det politiska 
ansvaret för KLM ska överföras till socialnämnden samt att verksamheten ska inordnas 
i socialtjänstens förvaltning. Förändringen är föreslagen till följd av genomförd tillsyn 
under våren 2021 och föreslås gälla från och med årsskiftet 2021/2022. Svar ska lämnas 
senast 2021-10-20. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Delegationsbeslut om remiss, ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet, revidering av reglementen 2021-10-06 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-06 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att tillstyrka förslaget om ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet. 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteriet är en statlig uppgift och myndighet. Enligt lag om kommunal 
lantmäterimyndighet kan en kommun få tillstånd att inrätta en kommunal 
lantmäterimyndighet (KLM). Nuvarande KLM omfattar 12 heltidstjänster inklusive en 
chef. KLM finns organiserad i en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig 
nämnd är kommunstyrelsen. KLM:s intäkter uppgick år 2020 till cirka 9 mkr. 
Kommunbidraget omfattar knappt 700 tkr.  
 
Lantmäteriet har gjort tillsyn hos KLM under april 2021. Resultatet av tillsynen utföll 
väl på alla områden förutom organisationstillhörigheten. Tillsynsmyndigheten har 
konstaterat att KLM enligt lagstiftningen varken kan vara inplacerad under 
kommunstyrelsen eller i samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsynsmyndigheten kräver 
att åtgärder eller åtgärdsplan finns innan 23 december 2021. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-10-07 Dnr SN 2021/00202 

  
 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, att 
det politiska ansvaret för KLM ska överföras till socialnämnden och att verksamheten 
inordnas i socialtjänstens förvaltning. Förändringen föreslås gälla från och med 
årsskiftet 2021/2022. 
 
Föreslagen förändring kräver revidering av socialnämndens reglemente. 
Socialnämndens förteckning över obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning § 1 
föreslås tillföras med ”kommunal lantmäterimyndighet”.  
 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, innan kommunfullmäktige 
slutligen avgör ärendet. 
 
Överföringen av KLM till socialtjänsten utökar förvaltningens ansvarsområde. 
Organisatoriskt placeras KLM förslagsvis direkt under socialchef, då KLM:s frågor inte 
har något naturligt samband med övrig verksamhet inom förvaltningen. Ansvaret för 
KLM medför ett bredare ansvarsområde inom förvaltningen och förväntas också kräva 
stöd kring verksamhetsfrågor samt ledningsfrågor kring exempelvis ekonomi, personal, 
administration (arkiv) och arbetsmiljö. 
 
I samband med förändringen krävs en särskild arbetsinsats för att genomföra 
överföringen på ett bra sätt.  
 
Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget.  
 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Strateg 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr SN 2021/00202 

Remiss från kommunstyrelsen gällande ändrad organisatorisk 
tillhörighet för det kommunala lantmäteriet, revidering av 
reglemente 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått förslag om ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet (KLM) på remiss från kommunstyrelsen. Förslaget innebär att det politiska 
ansvaret för KLM ska överföras till socialnämnden samt att verksamheten ska inordnas 
i socialtjänstens förvaltning. Förändringen är föreslagen till följd av genomförd tillsyn 
under våren 2021 och föreslås gälla från och med årsskiftet 2021/2022. Svar ska lämnas 
senast 2021-10-20.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-07    
Delegationsbeslut om remiss, ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet, revidering av reglementen 2021-10-06 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-06  

Beslut 

Socialnämnden beslutar   
                                                                                                                                              
att tillstyrka förslaget om ändrad organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
lantmäteriet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Anna-Lena Lundin 
 
Justerat 2021-10-21 
Stefan Skoglund,  Ann-Charlott Gustafsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-22 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2021-10-22 
Kommunstyrelsen 
Angela Wagnervik, administrativ chef socialtjänsten 
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- att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen, 
- att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder, 
- enskildas skyldigheter. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen och tillhörande 
förordning för kommunens skydd och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de 
kommunala bolagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om yttranden enligt lagen om kameraövervakning 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
Arkivlagen och arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen som 
kommunal lantmäterimyndighet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 
kommunallagen 6 kap. 7§ är förhindrad att handlägga. 
(Samhällsbyggnadsnämnden får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter 
för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen som part. Nämnden 
får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 
verksamhet som nämnden själv bedriver.) 
 
§ 7 Särskilda uppgifter 
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för 
 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 

- vad som i lag sägs om socialnämnd rörande försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet, 

- översiktlig planering av användning av mark och vatten, 
- arbetet med framtagande av långsiktig samhällsbyggnadsstrategi med 

tillhörande verksamhetsplan, 
- vatten- och avloppsnätsverksamheten, 
- alla kommunens ansökningar om anordnande av 

yrkeshögskoleutbildningar (YH), att teckna avtal med ansvarig myndighet 
samt att hos barn- och utbildningsnämnden beställa utförande av 
yrkeshögskoleutbildningar,  

- kommunens centrala informationsverksamhet, 
- initiera översyn av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

regelbestånd, 
- utformningen av fullmäktiges handlingar, 
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Reglemente för Socialnämnden 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen samt i Riktlinjer för styrning och 
ledning i Uddevalla kommun gäller följande bestämmelser. 
 
Nämnden har att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan 
och helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. Nämnden arbetar 
kontinuerligt med ständiga förbättringar och utveckling av den egna 
verksamheten. 
 
Organisation 
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. 
 
Nämndens verksamhetsområde 
 
§ 1 Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning 
Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende: 
 

- socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd förutom 
försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet, 

- den kommunala hälso- och sjukvården, 
- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom 

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 
- mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare, 
- färdtjänst och riksfärdtjänst, 
- alkohollagen, 
- tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, 
- tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, 
- tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, 
- tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,  
- yttranden enligt automatspelslagen, 
- kommunal lantmäterimyndighet 

 
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige 
-    borgensåtagande för hyreskontrakt 
 
Överlåten beslutanderätt får inte ske i ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller i övrigt av större vikt. 
 
§ 3 Förvaltningsorganisation 
Socialnämnden biträds av förvaltningen socialtjänsten. 
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa 
frågor. Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr KS 2021/00530 

Renhållnings- och slamtaxa 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja taxan 
för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med 
ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022 
Protokoll från Uddevalla Energi AB 2021-09-10 
PM Renhållningstaxa 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, att gälla fr o m 2022-01-01 och 
tills vidare och till dess att ny taxa beslutats. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00530 

  
 

Handläggare 

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

 

Renhållnings och slamtaxa 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- och 
slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja taxan 
för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med 
ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022 
Protokoll från Uddevalla Energi AB 2021-09-10 
PM Renhållningstaxa 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, att gälla fr o m 2022-01-01 och 
tills vidare och till dess att ny taxa beslutats. 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Energi AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-10-01 Dnr SBN 2021/00508 

  
 

Handläggare 

Miljösamordnare Pia Svensson 
Telefon 0522-69 73 67 
pia.svensson@uddevalla.se 

 

Renhållnings- och slamtaxa 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  
 
Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 
och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja 
taxan för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med 
ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras. 
   
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat: 

 Personalkostnader 
 Transportkostnader 
 Flisningskostnader av returträ 
 Mottagningsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
 Utsläppsrätter 
 Avfallsförbränningsskatten 
 Upphävandet av producentansvar för returpapper som innebär ansvar för 

kommunen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022 
inkommen 2021-09-23   
Protokoll 2021-09-10 Uddevalla Energi AB inkommen 2021-09-23   
PM Renhållningstaxa 2022 inkommen 2021-09-23  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att avgiften för att tömma hushållsavfall höjs med 2,5%  
 
att avgiften för att tömma slam höjs med 2% och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 
 
att den nya taxan gäller från och med 2022-01-01 
 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-10-01 Dnr SBN 2021/00508 

  
 

 

 

 
 
Maria Jacobsson Pia Svensson 
Förvaltningschef Miljösamordnare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 404 Dnr SBN 2021/00508 

Renhållnings- och slamtaxa 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla Energi AB med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och 
hantera/behandla hushållens avfall. Kostnaden för renhållningsverksamheten ökar i takt 
med samhällets kostnadsökningar.  

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållnings- 

och slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2022 höja 
taxan för tömning av hushållsavfall med 2,5 % samt för slamtömning med 2 % med 
ytterligare justering om Västvattens behandlingsavgift ändras.  

De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat: 

 Personalkostnader 
 Transportkostnader 
 Flisningskostnader av returträ 
 Mottagningsavgifter för såväl brännbart avfall som rötbar fraktion 
 Utsläppsrätter 
 Avfallsförbränningsskatten 
 Upphävandet av producentansvar för returpapper som innebär ansvar för 

kommunen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2022 
inkommen 2021-09-23  
Protokoll 2021-09-10 Uddevalla Energi AB inkommen 2021-09-23   
PM Renhållningstaxa 2022 inkommen 2021-09-23  
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

att avgiften för att tömma hushållsavfall höjs med 2,5%  

att avgiften för att tömma slam höjs med 2% och justeras ytterligare om Västvattens 
behandlingsavgift ändras samt 

att den nya taxan gäller från och med 2022-01-01 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-10-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-10-18  
Mikael Staxäng  
Kent Andreasson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2021-10-19 till 
Kommunfullmäktige 

 



Bilaga 2.1-

Styrelse 2021.-09-10

Ärende 3

e
UDDEVALLA

ENERCI

PM RENHÅTLNINGSTAXA

2022



lnnehållsförteckning

Allmänt affärsområde renhållning Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ätcrvinning och återbruk en viktig del i omställning till ett cirkulärt samhölle... 4
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Al lmänt Affärsområde Renhål lning
Uddevalla Energi med affärsområde Renhållning utför uppdraget att samla in och

hantera/behandla hushållens avfall, där Uddevalla Kommun har det yttersta

ansvaret. UEAB strävar efter en effektiv renhållningsverksamhet till rimliga priser.

Hållbarhetsarbetet uppfattas som viktigt där naturliga inslag är rötning av matavfall

till biogas, återvinning av t.ex. plast, papper, metallfraktioner mm samt

energiåtervinning av bränn bara fraktioner.

Avfall är ett bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. Energiåtervinning ur avfall

motsvarar värmebehovet i drygt 1445 000|ägenheter (källa: Avfall Sverige). För det

avfall som ej idag kan återvinnas eller återbrukas, är energiåtervinning idag den bästa

lösningen.

över tid ska resultatet för den verksamhet som omhändertar kommunalt avfall vara

kring noll även om enskilda år såväl kan ge upphov till vinst respektive förlust.

Naturligtvis ökar kostnaden för renhållningsverksamheten i takt med samhällets

kostnadsökningar. Kostnader för att samla in avfallet påverkas bland annat i stort av

personalkostnader, transportkostnader och kostnader för behandling av avfall.

Dessutom ska renhållningstaxan täcka kostnaden för service vid
återvinningscentraler, som mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall.



Återvinning och återbruk, en viktig del i omställningen till ett
cirkulärt samhälle
För att övergången till ett mer cirkulärt samhälle ska lyckas och vi ska ha möjlighet att
nå våra klimatmå1, behöver återvinning och andra cirkulära lösningar öka. För att
styra mot det sker lagförändringar och ökade krav på oss som hanterar avfall, men
även på konsumenter och producenter. Det vi ser är att det ställs ökade krav på

sortering och återvinning, men även förebyggande arbete. Vi hoppas att produkter
kommer designas för längre livslängd och återvinning, samt att det kommer bli en
högre efterfrågan på återvunnet material i produkter. Även om vi blir bättre och
bättre i våra tekniker att återvinna material, så är det ändå producenterna av
förpackningar eller produkter som avgör vilka material som sätts på marknaden och
som slutligen hamnar hos oss som avfallshanterare. Ett ökat krav/ambition för
källsortering innebär att vi behöver ytterligare utveckla oss för att möta behovet. Det
kommer krävas en högre servicegrad från vår sida, så att hushållen enkelt kan lämna
sitt utsorterade avfall för återvinning eller återbruk. Återbruk är även en del som vi

tror kommer behöva utvecklas för att bidra till att minska avfallsmängder. Vi ser idag

ökade krav på statistik och rapportering framförallt gällande "Farligt avfall", vilket
innebär en ökad administration för vår verksamhet.

Det finns en stor osäkerhetsfaktor framför oss i hur regeringen avser besluta kring
producentansvar och insamling av förpackningar, där ett nytt system förväntas träda
i kraft 2023. Att det nya systemet kommer påverka vår verksamhet är troligt, men vi
kan idag inte säga på vilket sätt och vad det kommer innebära ekonomiskt.

Returpapper kommunalt ansvar 2022
Regeringen beslutade att upphäva producentansvaret för returpapper. I stället läggs

ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, reklamblad och andra
trycksaker på kommunerna. Vilket innebär att insamling av returpapper ingår i

uppdraget för insamling av kommunalt avfall från L/L2O22. Praktiskt sett kommer vi

till att börja med fortsätta i linje med tidigare hantering och ta över ansvaret för en
container per Återvinningsstation (idag 19st) och tömning av dessa. I och med det får
vi betala för städning, snöröjning på återvinningsstationerna, vilket vi ersätter genom

en årlig hyra till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som idag driver dessa

stationer. Kostnaderna för insamling av returpapper via Återvinningsstationerna
beräknas till ca 600 000kr/år, en del av detta kommer att belasta renhållningstaxan. I

uppdraget innebär även ett ansvar att avsätta materialet vilket är ett administrativt
arbete. Just nu ser vi en positiv utveckling för ersättningen av materialet vilket
kommer innebära en intäkt för enheten under den första avtalsperioden, men det är
svårt att förutspå marknaden framåt, då efterfrågan och världsmarknaden styr och
ersättningsnivå ka n förändras.

Avfa llsförbrä n n ingsskatt
Nuvarande regering har infört en avfallsförbränningsskatt om 75kr/ton och stigande

upp till 125 kr/ton är 2022. Kostnaden för denna skatt har överförts helt till



avfallsleverantörerna och därmed de som lämnar avfall. Merkostnaden för ett vanligt

svenskt hushåll blir 20 - 50 kr/år vilket regleras i renhållningstaxan.

Strävan i samhället är att minska avfallsmängderna. Det är därför fullt möjligt att nya

skatter i denna riktning kan komma att påverka bolaget

Utsläppsrätter
EU-ETS köps för att hantera den mängd fossil koldioxid som kraftverket emitterar
med ursprung i avfallets plastfraktioner. Enligt naturvårdsverkets schablon ska

ca39% av energiinnehållet rendera i utsläppsrätter. Dessa hanteras på en europeisk
marknad. Den politiska viljan är att genom kostnaden för utsläppsrätter fasa ut
fossila bränslen.

Prisbilden är i stigande och förväntas enligt Jämtkrafts analytiker nå nivån 55-65-75

EUR/ton under 2021. Slutmålet är 100 EUR/ton emedan detta tangerar gränsen för
lönsamhet för CCS.

Hushållen i Uddevalla levererar via renhållningen årligen ca 10 000 ton restavfall till
energiåtervinning. Kostnaden för utsläppsrätterna ska i linje med lagstiftarnas

intentioner skapa incitament för att minska avfallet och fossila bränslen, kostnaden

bör ciärför beiasta aviaiisaviämnaren. Därmeci iöriäggs kostnacjen iör
utslä ppsrätterna och avfa I lsförbrä n n ingsskatt til I ren hå I I n ingstaxa n.

Utsläppsrättpriset
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Taxejämförelse
Kunderna är nöjda med Renhållningen. Den senaste NKI:n visar på 77,93o/o nöjdhet och

en sjätteplats i Sverige av 80 jämförda bolag.

U ndersökningen tilldelar därför Uddevalla Energi tota lbetyget "mycket väl godkänd"

En jämförelse med Nils Holgersson undersökningen där kostnader för ett
flerfamiljshus beskrivs beroende på vilken kommun som huset är beläget i. Tabellen
visar att renhållningstaxan i Uddevalla l2O2Ol ligger bland de lägsta i närområdet.
Uddevalla ligger på plats 117 av 290 kommuner i rapporten baserat på

kostnad/lägenhet.

Nil.S nOl.G€nSSON-
RÄPPON'TN

Kommun Krllägen het/må nad l2O2Ol

Uddevalla LI6
Troll.lrättan (Rank 70) 101

Varberg (Rank 171)

Halmstad (Rank 275|
nd (Rank 234)

Lysekil (Rank 224) L53

L3-5

L73
t57
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Motiv till prishöjning
Förutom allmänt ökande kostnader för material och personal ser vi att nedan

faktorer är de som kommer påverka oss mest under 2022.

a. Utsläppsräl.Ler uch lur l.satl. höjrriltg av avlallslörbrättttittgsskattert kotrrnrer

innebära en ökning med ca 140kr/ton. För hushållens ca 10 000ton innebär
det en ökad kostnad för renhållningen om ca 1,4Mkr.

b. I närtid kommer upphävandet av producentansvar för returpapper innebära

ansvar för kommunerna och en ökning av kostnaderna ca 0,2Mkr.

lnsamling av kommunalt avfall styrs av flera kostnadsdrivare såsom: Drivmedelspris,
persona I kostnader, fl isn i ngskostna de r av retu rträ, beha nd I i ngsavgifter för såvä I

brännbart avfall som rötbar fraktion(matavfall), farligt avfall och nu även insamling av

returpapper. Kostnaden för tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller

t.ex. fordonskostnader, personalkostnader. Avfallskostnaden för slam styrs av

Västvattens behandlingsavgift

Detta PM föreslår därför en höjning av renhållningstaxan 2022 enligt följande:

Renhållningstaxan för hushållens avfall höjs med 2,5%. Vilket innebär en ökad intäkt
med ca L,lMkt'.
Renhållningstaxan för slam höjs med 2%. Därtilljusteras taxan ytterligare för att
möta en eventuell förändring av Västvattens behandlingsavgift.

Exempel: En villo med abonnemong L40L körl helårshiimtning kostor idag 7893kr/år, en

ökning med 2,5% innebiir en höjning med 4 kr/mdnad.

Vi ser en positiv ekonomisk utveckling det senaste året, bland annat på grund av

arbete med förbättringar och gynnsamma upphandlingar. Vi arbetar kontinuerligt
med att finna bästa avsättning på material för återvinning. Därtill har det varit en god

prisutveckling och efterfrågan på bland annat återvunnet skrot. Vi kommer fortsätta
arbeta med förbättringar och effektivisera vårt arbete, för att hålla kostnader och

våra taxor så låga som möjligt.

Det föreligger dock osäkerhetsfaktorer just kring skrotersättning, materialkostnader
och volymer av materialflöden för hushållens avfall. Det är också troligt att priset på

utsläppsrätter, helt i linje med klimatambitionerna, fortsätter styras för stigande
prisbild. Sammantaget innebär det att denna PM aviserar om en tänkbar justering av

renhållningstaxan med ca 2% avseend e 2023. En sådan justering gällande 2023 är
såklart föremål för nya beslut i styrelser och KF.

o



Elhandel / Elnät / Fiber / Fjärrvärme / Pellets / Renhållning

Uddevalla 2O2L-09-23

Dnr, Ll K r02l- Aq -n-f{)z 6 Kommunfullmäktige i

Uddevalla kommun
451 B1 Uddevalla

Hemställan om antagande av renhållnings- och slamtaxa
för 2O22.

Styrelsen för Uddevalla Energi har den 10 september 2O2L beslutat att hos kommun-
fullmäktige i Uddevalla komun begära om ändring av renhållnings- och slamtaxan inom
Uddevalla kommun.

Taxehöjningen föreslås i enlighet med bifogat underlag

Taxejusteringen rekommenderas träda i kraft snarast möjligt efter kommunftrllmäktiges
beslut i ärendet.

Taxetabellerna går att erhållas om så önskas.

Energi

Björn Wolg
Verkställande direktör

Bilagor:
Protokoll styrelsemöte 202 1 -09- 10
Promemoria
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTNIiNN SPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-r0

Plats och tid Varberg Stadshotell i samband med studieresa
Kl. 13.00 -14.30

Beslutande Anna-Lena Heydar (ordfiirande).
Sture Svennberg
Jarmo Uusitalo
CannaÄström
Mattias Forseng
Ingvar Lindsta
Marie Pettersson
Matthijs Klomp
Niklas Moe ersätter Rolf Jonsson

Suppleant Lennart Björk
Richard Bergström
Anders Fröjdö

Owiga deltagare Björn Wolgast, VD
Maria Olsson, Ekonomichef
Lena Olsson, sekreterarare

Ellinor Forsberg, HR-chef
Fredrik Jostby, Marknadschef
Jenny Göthberg, AO-chef Renhållningen
Kristina Olofsson, Ao-chef Elnät
Lars Ärlsjö, AO-chef Värme/Kraft
Mikael Svensson Menli, AO-chef Stadsnät

Frånvarande: Kenth Johansson
Thomas Georgiou, arbetstagarrepresentant

Rolf Jonsson

Utses att justera CainaÅshöm

Justeringenstid UddevallaEnergiAB,Strömberget202l-09-16

Underskrifter /roo /),hn,nSekreterare

Ordfiirande

Lena Olsson

Lena Heydar

Justerande
Carina

,fu2
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTN:IONSPNOT OKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-10

s202tt1

Delårsbokslut 2021-08-3L med helårsprognos

Ekonomichefen presenterade bokslut och pro gnos.

Periodens råbalansresultat ftire bokslutsdispositioner och skatt är 57,4

Mkr vilket fu 27 ,9 Mkr högre iin budgeterat. De större awikelserna är:

- Högre fiärrvärmeintäikter 15,9 Mkr
- Högre intäkter for elproduktion 9,4 Mkr
- Högre elnätsintäkter 3,1 Mkr, högre avfallsintåikter 3,6 Mkr
- Lägre underhållskostnader, 5,2 Mkr
- Högre kostnad frirbrukade utsliippsrätter -4 Mkr
- Högre elkostnader i koncemen, -4,3 Mkr

Lägre TB Pellets -5,8 Mkr,

Pro gno stiserat råbalansresultat ftire bokslutsdispositioner och skatt ftir

helåret fu 68,9 Mkr vilket är 16,l Mkr högre iin budgeterat. De större

awikelserna är:

- Högre fiärrvärmeintäkter (extemt och internt) 22,2NlJrx

- Högre el-intäkter (Lillesjö och vattenkraft) 9,1 Mkr
- Högre avfallsintåikter 4,1 Mkr
- Högre kostnader ftir utsläppsrätter -7,3 Mlr
- Högre bråinslekostnader -3,2 Mkr

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbok slutet 202I-08-3 1 samt helårsprognos 2021 for
Uddevalla Energi AB med dotterbolag och översända till Uddevalla
Utvecklings AB, bilagor 1.1 - 1.4.

Styrelsen passade pä att ge sin uppskattning till ledningen och medaöetarna

fiir ett utmåirkt arbete.

s 202118

Renhållningstaxa2022

VD och AO-chef renhållning informerade.

2 (10)
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTN:INNSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
202r-09-t0

Motiv till prishöjning
Förutom allmiint ökande kostnader for material och personal ser vi att nedan
faktorer är de som kommer påverka oss mest under 2022.

a. Utsläppsrätter och fortsatt höjning av avfallsfiirbränningsskatten kommer
innebära en ökning med ca 140kr/ton. För hushållens ca 10 000ton
innebär det en ökad kostnad for renhållningen om ca 1,4Mkr.

b. I närtid kommer upphävandet av producentansvar for returpapper
innebära ansvar ftirkommunema och en ökning av kostnadema ca

0,2Mkr.

Insamling av kommunalt avfall styrs av flera kostnadsdrivare såsom:
Driranedelspris, personalkostnader, flisningskostnader av returträ,
behandlingsavgifter ftir såväl brännbart avfall som rötbar fraktion(matavfall),
farligt avfall och nu även insamling av returpapper. Kostnaden fiir tömning av
slam foljer ett liknande mönster vad gäller t.ex. fordonskostnader,
personalkostnader. Avfallskostnaden fiir slam styrs av Västvattens
behandlingsavgift

Styrelsen rekommenderas

att fattabeslut om en prishöjning av renhållningstaxan 2022 enligt ftiljande:

o Renhållningstaxan ör hushållens avfall höjs med 2,5oÄ. Vilket innebär en

ökad intiikt med ca 1,1Mkr.

o Renhållningstaxan fiir slam höjs med 2%.
Därtill justeras taxan ytterligare fijr att möta en eventuell fiirändring av

Västvattens behandlingsavgift .

Oversåinda fiirslaget på renhållnings- och slamtaxa samt öreslå
kommunfullmåiktige i Uddevalla att besluta om en taxehöjning

i enlighet med underlaget.

$ 202119

Policy ftir inköp av utsläppsrätter, UR

VD informerade om att Uddevalla Kraft AB ftirbrukar ca 48 000 UR/år,
vaxav 14 000 UR erhålls som fri tilldelning och 34 000 UR ftirvåirvas via
UR-auktioner. Kursen fijr UR iir volatil och har ökat kraftigt de senaste åren.

Båda dessa faktorer åir anledningen till den framtagna policyn avseende köp
och fiirsäljning av UR.

(10)
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTNIiNNSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-10

Styrelsen beslutade

att fiireslagen Policy for köp av utsläppsrätter ska gälla.

$ 202120

God ekonomisk hushållning, GEH

VD presenterade framtagna mått och mål fiir GEH att gällainom Uddevalla
Energi med dotterbolag.

Styrelsen beslutade

att godkiinn a mårtt och målnivå

att GEH uppnås när samtliga (2st) finansiellamål + minst 6 av 8
verksamhetsmässiga mått och målnivåer nås.

Beslutsunderlag översänds till kommunfullmäktige fi)r vidare hantering.

Rapporter

VD och ekonomichefen informerade om foljandc:

a) Personalärenden

VD informerade om personalftiråindringar samt om pågående

nyre@eringar.

P å gåe nde r e lcry t er ingar :
/'al^^f 

^ 
n .,Ä*^

- vllvr I tv voltllu

- Entreprenadchef
- Säljare pellets

Nyanstrillda
- Försäljningschef bö1ade 23 augusti

Styrelsen beslutar

(\ 4 (10)

att godkänna rapporten.
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTRJiD E SPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-t0

b) Finansrapport

VD rapporterade om internbankens finansrapport.

2021-08-31 ar 441, Mkr nyttjat av checkråikningskrediten jämfort med de

740 Mkr som beviljats i limit. Skulden har minskat med 70 Mkr från
årsskiftet. Prognos ör snittränta2l2l är 1,20 o/o.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

c) Pågående projekt >5 Mkr

Elnåt
Mottagnings-
statlon.MS
(Våstra)

10,7 0R

Elmåtåre, nytt
måtinsamlings-
system

Måtutbyggnad
Fiber-villa

I 50,0 12,0

6,3

6'7

311

IL,7

3'1Stads- I
nåt

VD rapporterade om utfall av störe projekt per 3ll8

Styrelsen beslutar

att godkåinna rapporten.

d) Aktuellt marknadsläge och utfall fiirsäljning

Marknadschefen informerade om aktuellt marknadsläge fiir stadsnät, elhandel

och fiiirrvåirme. Nyftirsäljningen totalt uppvisar en måluppffllelse på 145%.

o4i \|,+ot
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTN,.|ON SPNOT OKOLL

Sammanträdesdatum
202r-09-10

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

e) Markladsaktiviteter

Marknadschefen informerade om marknadsaktiviteter inom bolaget, bland

annat:

Påg,ående aktiviteter

Varumärkeskampanj - nytt varumärkeslöfte
. Varumåirkeskampanjen fortsätter - Med positiv energi fi)rcindrar vi vrirldenl,

Målet är att stärka varumåirket och relationen med våra kunder, och skapa en

positiv kiinsla. Under sommaf,en startades steg 2 genom att pryda elskåp och

utvaldabrunnslock runt om i centrum.

VD på praktik
. Filmning av VD på praktik päeäx.Syftet med filmernaät att stärka

arbetsgivarvarumärket men även att bringa stolthet och glädje internt.

Filmema kommer publiceras i olika kanaler under serure delen av hösten.

G e n o mfö r d a a ktiv it e t e r

Fjärrvärmekampanj
. En ny fiärrvärmekampanj lanserades under augusti till målgruppen

befintlig kund och ambassadörer. Syftet iir att bekräfta det goda valet

och visa fiiirrvåirmens nytta ftir staden.

. Steg 2 i kampanjen startar under hösten men webbinar och annonsering.

Pop-up returen
. Under september prövas en ny återvinningstjänst, pop-up returen, som

är en tlyttbar återvinningscentrai i miniformat viiken möjiiggör ati iämna

grovt avfallndrahemmet. Genom att flytta pop-up returen till olika platser i
Uddevalla ökar tillgåingligheten till återvinningscentral och återbruk fiir de

kunder som bor längre från återvinningscentralerna.

C

01
6 (10)
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SÄMMANTNIiUNSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-10

Kommande aktiviteter

Solskolan

' En solskola skapas på hemsidan i syfte att tipsa och informera kunderna
kring allt som rör solproduktion.

Minikampanj installatörer

' Hemsidan utvecklas med en egen installatörssida med riktad information
till installatörer. Avsikten iir att nåirma oss extema installatörer via
informationsutskick som rör bl.a. ftir- och f?irdiganmälan samt nätftjr-
ståirkning, framfiirallt kring sol.

Nytt slqyltsystem på ÅVC

' under hösten sker en översyn av skyltsystem och synrboler /bildspråk
på bolagets återvinningscentraler, hemsida samt app.

Styrelsen beslutar

att godkiinna rapporten

f) Pellets affiirsläge

VD informerade om Pellets affiirsläge.

Pelletsfabriken har byggts om och kapabiliteten och kvaliteten i fabriken iir
numera tillfullest. Produktionstakten har allteftersom kunnat trimmas och är
nu i nivåmed fabrikens specifikation. De två vaxma vintrama 2020har
renderat i överffllda lager och en överproduktion av pellets på marknaden.
sågverkskonjunkturen äir stark och stora miingder sågspån finns tillgängligt
på marknaden. Sågspånsmarknaden kan inte utnyttjas fiir tillfiillet eftersom
ftiretagets lager iir fullda. Dessa fiirhållanden påverkar resultatet 2021.
En importkanal av pellets fran världsmarknaden in till uddevalla planeras
vilken riskerar en priskollaps i den lokala marknaden. Styrelsen informerades
om en risk fiir nedskrivning av anläggningstillgångarna samt fortsatta framtida
ftirluster.

Under våren togs beslut att leverera pellets direkt till slutkund. Ett stort
arbete har utfiirts med att hitta nya kunder och ftjrhandla om priser på

7 (10),n\t
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMAI{TRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
202t-09-r0

sågspån som är rävaran till pellets. För att öka värdet av pelletsen togs
beslut att certifiera pelletsverksamhet enligt FSC och SBP vilket breddat

möjligheten på marknaden. Resultatet iir att hela den planerade produk-
tionen nu är avsatt på nya kunder och exportmarknaden.
Marknadspriset på pellets har varit kraftigt sjunkande under våren men
foretaget ser nu tecken på en ftirsiktig viindning till mer gynnsamma
priser fiir producenten. Drivkraften iir en ökad efterfräganpäEuropa-
marknaden vilket drivs av omställning till mer fiirnyelsebara bränslen.
Produktionsäret2021 ses som ett mellanår, men de f?irändringar som
genomfiirts kommer att kunna skapa goda fiirutsättningar fiir framtiden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

g) Angående utsläppsrätter

VD informerade om den väsentlig prisökningen av EU-ETS som dr direkt
resultatpåverkande.

EU ETS kostar idag mer än 60 EUR/ton och med denna samt örväntad
framtida prisbild konrmer dessa att belasta resultatet med 20-35 mkr. Därmed
kan resultatet ftir våirmeaffären raderas ut. Givetvis åir grunden till systemet,
att väsentligt minska koldioxidutsläppen, ett viktigt steg mot ett fossilfritt
samhälle. I en nära framtid kan det sålunda vara ogynnsamt att elda avfall.
Det frr andraimplikationer; avfallet vi medborgare genererar behöver
omhändertas.

Företaget behöver d?irftir agera och nägra scenarier är:

Om möjligt höjd gate fee

Höjda FVpriser

ÖkaA andel biobriinsle

CCS

Annan metod fiir viirmeframställning

Styrelsen beslutar

att godkiinna rapporten

c.A 8(10)
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTN:iNNSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-t0

h) Vattenkraft

VD informerade om utörda investeringar i vattenkraftstationerna som siikrar
mångarig drift. Dessa består bland annat av en ny fiskväg med avledare i K5,
nya kontrollanläggningar i K3 och K4 samt nytt betongutskov på K3.

Vtirdefulla investeringar då elpriset är relativt högt och elanväindning spås öka
med 50 - 100%tillär2040.

Styrelsen beslutar

att godkiinna rapporten

i) Budgetförutsättningar - 2022

Ekonomichefen informerade om budgetfrrutsättningar att tilliimpas vid
budgetarbetet202t.

Målbild koncernens resultat ftire dispositioner och skatt iir 60 Mkr

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

j) Drift av Havskuren

VD informerade om framtida driften av Havskuren.

Från den I januari 2022 övertas driften av Återvinningscentralerna
Havskuren och Aröd i egen regi.
Tidigare har tjänsten upphandlats och anläggningarna har drivits av en
extern aktör. Samtliga som idag är tillsvidareanställda vid ÅVC erduds
fortsatt anställning hos Uddevalla Kraft, Renhållningen.

Fördelar med att driva anläggningama i egen regi
. Ståirker varumärket
. Med egen personal kommer vi närmare kunden
. Förenklar och effektiviserar arbetssätt och kommunikation genom

gemensarnma system och rutiner

e (10)& C"i
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Uddevalla Energi AB

Styrelsemöte

SAMMANTNITTN SPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
202t-09-10

Styrelsen beslutar

att godkåinna rapporten

s202t2t

Övriga frågor

Översyn har skett av bolagsordningar fiir samtliga bolag enligt uppgift

fran KF 2021:06-t0. Åndring hos Bolagsverket päefu.

r&&t
le
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Matavfall Flerbostadshus / Verksamhet Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

140 l Matavfall RH Matavfall 0 0 0 0

140 l Matavfall Verksamhet RH 2 ggr i veckan 7 355 5884 7 539 6031

140 l Matavfall Verksamhet ( Special ) RH 2 veckors 2 229 1783 2 285 1828

140 l Matavfall Verksamhet RH Veckotömning 3 099 2479 3 176 2541

140 l Matavfall Verksamhet med svårighet RH Veckotömning 4 179 3343 4 284 3427

190 l Matavfall RH Matavfall 0 0 0 0

190 l Matavfall Verksamhet RH 2 ggr i veckan 8 905 7124 9 128 7302

190 l Matavfall Verksamhet ( Special ) RH 2 veckors 2 828 2262 2 899 2319

190 l Matavfall Verksamhet RH Veckotömning 3 875 3100 3 973 3178

190 l Matavfall Verksamhet med svårighet RH Veckotömning 5 221 4177 5 351 4281

240 l Matavfall Verksamhet RH 2 ggr i veckan 11 091 8873 11 369 9095

240 l Matavfall Verksamhet RH Veckotömning 4 681 3745 4 799 3839

370 l Matavfall RH Matavfall 0 0 0 0

370 l Matavfall Verksamhet RH 2 ggr i veckan 16 205 12964 16 610 13288

370 l Matavfall Verksamhet ( Special ) RH 2 veckors 3 993 3194 4 093 3274

370 l Matavfall Verksamhet RH Veckotömning 6 771 5417 6 940 5552

OLD Underjordsbehållare Matavfall RH Matavfall 0 0 0 0

Svårighetstillägg mat 140 RH 2 ggr i veckan 2 594 2075 2 659 2127

Svårighetstillägg mat 140 RH Veckotömning 1 080 864 1 108 886

Svårighetstillägg mat 190 RH 2 ggr i veckan 3 230 2584 3 311 2649

Svårighetstillägg mat 190 RH Veckotömning 1 346 1077 1 380 1104

Underjordsbehållare Matavfall 2 Veckors RH 2 veckors 16 996 13597 17 421 13937

Underjordsbehållare Matavfall Veckotömning RH Veckotömning 33 991 27193 34 841 27873

Specialtaxan är inget kund kan välja

Den kan bara ansvarig på renhållningen

tillämpa på särskilda platser.

Pris 2022Pris



Restavfall  Flerfamiljshus/Verksamhet Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

140 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 7 584 6067 7 774 6219

140 l Restavfall ( Special ) RH 2 veckors 2 299 1839 2 356 1885

140 l Restavfall RH Veckotömning 3 195 2556 3 275 2620

140 l Restavfall med svårighet RH Veckotömning 4 309 3447 4 416 3533

140 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 4 790 3832 4 910 3928

190 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 9 180 7344 9 410 7528

190 l Restavfall ( Special ) RH 2 veckors 2 916 2333 2 989 2391

190 l Restavfall RH Veckotömning 3 995 3196 4 095 3276

190 l Restavfall med svårighet RH Veckotömning 5 383 4306 5 518 4414

190 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 5 994 4795 6 144 4915

240 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 11 435 9148 11 721 9377

240 l Restavfall RH Veckotömning 4 828 3862 4 949 3959

370 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 16 708 13366 17 125 13700

370 l Restavfall ( Special ) RH 2 veckors 4 116 3293 4 219 3375

370 l Restavfall RH Veckotömning 6 981 5585 7 156 5725

370 l Restavfall komp RH Veckotömning 8 485 6788 8 698 6958

370 l Restavfall med svårighet RH 2 ggr i veckan 22 558 18046 23 121 18497

370 l Restavfall med svårighet RH Veckotömning 9 546 7637 9 785 7828

370 l Restavfall mer än 10 kärl RH Veckotömning 5 929 4743 6 078 4862

370 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 2 003 1602 2 053 1642

370 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 10 474 8379 10 735 8588

600 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 25 991 20793 26 641 21313

600 l Restavfall RH Veckotömning 10 898 8718 11 170 8936

600 l Restavfall med svårighet RH 2 ggr i veckan 36 386 29109 37 296 29837

600 l Restavfall med svårighet RH Veckotömning 15 074 12059 15 450 12360

600 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 16 350 13080 16 759 13407

750 l Restavfall RH 2 ggr i veckan 31 830 25464 32 626 26101

750 l Restavfall RH Veckotömning 13 619 10895 13 959 11167

750 l Restavfall med svårighet RH 2 ggr i veckan 43 861 35089 44 958 35966

750 l Restavfall med svårighet RH Veckotömning 18 811 15049 19 281 15425

750 l Restavfall Specfordon RH Veckotömning 20 428 16342 20 939 16751

OLD Underjordsbehållare Restavfall RH 2 veckors (fast) 39 359 31487 40 343 32274

OLD Underjordsbehållare Restavfall RH 4 veckors (fast) 25 555 20444 26 194 20955

OLD Underjordsbehållare Restavfall RH Veckotömning (fast) 78 718 62974 80 685 64548

Underjordsbehållare Restavfall 2 Veckors RH 2 veckors 30 914 24731 31 686 25349

Underjordsbehållare Restavfall Veckotömning RH Veckotömning 61 829 49463 63 375 50700

Specialtaxan är inget kund kan välja

Den kan bara ansvarig på renhållningen

tillämpa på särskilda platser.

Pris 2022Pris 2021



Grovsopor Flerbostad / Verksamhet Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

140 l Grovsopor RH Veckotömning 3 194 2555 3 274 2619

190 l Grovsopor RH 2 veckors 2 915 2332 2 988 2390

190 l Grovsopor RH 4 veckors 2 296 1837 2 354 1883

190 l Grovsopor RH Veckotömning 3 998 3198 4 098 3278

370 l Grovsopor RH 2 veckors 4 118 3294 4 220 3376

370 l Grovsopor RH Veckotömning 6 984 5587 7 159 5727

600 l Grovsopor RH 2 veckors 6 428 5142 6 589 5271

600 l Grovsopor RH Veckotömning 10 899 8719 11 171 8937

750 l Grovsopor RH 2 veckors 8 313 6650 8 520 6816

750 l Grovsopor RH Veckotömning 13 619 10895 13 959 11167

Pris 2022Pris 2021



Renhållning Villa Fritid Höjd manuellt med kr Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

140 l Matavfall VF RH Matavfall Fritid 0 0 0 0

Fritid 140 l kompost Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 874 699 895 716

Fritid 140 l Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 998 798 1 023 818

Fritid 140 l Restavfall Specfordon RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 498 1198 1 535 1228

Fritid 140 l x2 Restavfall RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 1 936 1549 1 985 1588

Fritid 140 l x2 Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 398 1118 1 433 1146

Fritid 190 l kompost Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 034 827 1 060 848

Fritid 190 l Restavfall RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 1 921 1537 1 969 1575

Fritid 190 l Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 171 937 1 200 960

Fritid 190 l Restavfall Specfordon RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 754 1403 1 798 1438

Fritid 240 l Restavfall RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 1 936 1549 1 985 1588

Fritid 240 l Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 1 398 1118 1 433 1146

Fritid 370 l Restavfall RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 2 698 2158 2 765 2212

Fritid 370 l Restavfall RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 2 276 1821 2 334 1867

Fritid 370 l Restavfall (Blöj) RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 3 785 3028 3 880 3104

Fritid 370 l Restavfall Specfordon RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 3 415 2732 3 500 2800

Grundavgift Fritid RH Grundavgift fritid 698 558 715 572

Låst kärl fritid RH Tilläggsavgift fritid 59 47 100 80

Serviceavgift 10-20 m Fritid RH Serviceavgift fritid 504 403 516 413

Serviceavgift 10-20 m Kompost Fritid RH Serviceavgift fritid 168 134 171 137

Serviceavgift 20-30 m Fritid RH Serviceavgift fritid 754 603 773 618

Serviceavgift 20-30 m Kompost Fritid RH Serviceavgift fritid 251 201 258 206

Serviceavgift 3-10 m Fritid RH Serviceavgift fritid 251 201 258 206

Serviceavgift 3-10 m Kompost Fritid RH Serviceavgift fritid 84 67 86 69

Pris 2022Pris 2021



Renhållning Villa Helår Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

140 l Matavfall Villa RH Matavfall Villa 0 0 0 0

190 l Matavfall Villa RH Matavfall Villa 0 0 0 0

Grundavgift Villa Helår RH Grundavgift 729 583 748 598

Helår 140 l kompost Restavfall RH 4 veckors (fast) 1 565 1252 1 604 1283

Helår 140 l Restavfall RH 4 veckors (fast) 1 894 1515 1 941 1553

Helår 140 l Restavfall Specfordon RH 4 veckors (fast) 2 840 2272 2 911 2329

Helår 140 l x 2 Restavfall RH 2 veckors (fast) 3 840 3072 3 936 3149

Helår 140 l x 2 Restavfall RH 4 veckors (fast) 2 916 2333 2 989 2391

Helår 190 l kompost Restavfall RH 4 veckors (fast) 2 119 1695 2 171 1737

Helår 190 l Restavfall RH 2 veckors (fast) 3 819 3055 3 914 3131

Helår 190 l Restavfall RH 4 veckors (fast) 2 299 1839 2 356 1885

Helår 190 l Restavfall Specfordon RH 4 veckors (fast) 3 446 2757 3 533 2826

Helår 190 l x 2 Restavfall RH 4 veckors (fast) 3 339 2671 3 423 2738

Helår 240 l Restavfall RH 2 veckors (fast) 3 840 3072 3 936 3149

Helår 240 l Restavfall RH 4 veckors (fast) 2 916 2333 2 989 2391

Helår 370 l + 190 l Restavfall RH 4 veckors (fast) 4 119 3295 4 221 3377

Helår 370 l Restavfall RH 2 veckors (fast) 4 116 3293 4 219 3375

Helår 370 l Restavfall RH 4 veckors (fast) 3 339 2671 3 423 2738

Helår 370 l Restavfall (Blöj) RH 2 veckors (fast) 5 549 4439 5 688 4550

Helår 370 l Restavfall Specfordon RH 4 veckors (fast) 5 006 4005 5 131 4105

Helår 600 l Restavfall RH 2 veckors (fast) 6 619 5295 6 784 5427

Helår 750 l Restavfall RH 2 veckors (fast) 8 311 6649 8 519 6815

Serviceavgift  10-20 m RH Serviceavgift 1 185 948 1 215 972

Serviceavgift  10-20 m Kompost RH Serviceavgift 394 315 404 323

Serviceavgift  20-30 m RH Serviceavgift 1 776 1421 1 821 1457

Serviceavgift  20-30 m Kompost RH Serviceavgift 591 473 606 485

Serviceavgift  3-10 m RH Serviceavgift 591 473 606 485

Serviceavgift  3-10 m Kompost RH Serviceavgift 196 157 201 161

Pris 2022Pris 2021



Trädgård Manuell höjning Föreslagen höjning 2,00%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

370 l Trädgårdsavfall RH Trädgård (maj-okt) 853 682 870 696
Låst kärl trädgård RH Tilläggsavgift trädgård 59 47 100 80

Serviceavgift 3-10 m Trädgård RH Serviceavgift trädgård 251 201 256 205

Pris 2022Pris 2021



Återvinning Föreslagen höjning 2,00%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

Tidningar RH 2 ggr i veckan (fast) 12 415 9932 12 664 10131

RH 2 veckors (fast) 2 485 1988 2 535 2028

RH 4 veckors (fast) 1 244 995 1 269 1015

RH 8 veckors (fast) 625 500 638 510

RH Fritid 2 ggr i veckan (maj-sep) 8 688 6950 8 861 7089

RH Fritid 2 veckors (maj-sep) 1 740 1392 1 775 1420

RH Fritid 4 veckors (maj-sep) 869 695 886 709

RH Fritid 8 veckors (maj-sep) 436 349 445 356

RH Fritid veckotömning (maj-sep) 3 476 2781 3 546 2837

RH Veckotömning (fast) 4 968 3974 5 066 4053

Pris 2021 Pris 2022



Säck Föreslagen höjning 2,50%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

125 l Säck Grovavfall RH Veckotömning 2 398 1918 2 458 1966

125 l Säck Restavfall RH 2 ggr i veckan 5 749 4599 5 893 4714

125 l Säck Restavfall RH Veckotömning 2 398 1918 2 458 1966

Pris 2022Pris 2021



Latrin  2021 Föreslagen höjning 2,00%

Produkt Prisdel

Produkt Namn Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

Latrin Fritid RH Latrin fritid 7 844 6275 8 001 6401

Latrin Helår RH Latrin Helår 12 546 10037 12 798 10238

LAVBUD RH Slam 1 210 968 1 234 987

LAVX3 RH Slam 730 584 745 596

Pris 2022Pris 2021



Slam Slamavskiljare Föreslagen höjning 2,00%

Produkt Vecko/Distrikt tömning

Produkt Beställd tömmning Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

SA005 Planerad 566 453 578 462

SA005B Beställning 603 482 615 492

SA010 Planerad 749 599 764 611

SA010B Beställning 816 653 833 666

SA015 Planerad 934 747 953 762

SA015B Beställning 1 035 828 1 056 845

SA020 Planerad 1 118 894 1 140 912

SA020B Beställning 1 253 1002 1 278 1022

SA025 Planerad 1 304 1043 1 330 1064

SA025B Beställning 1 474 1179 1 504 1203

SA030 Planerad 1 486 1189 1 516 1213

SA030B Beställning 1 689 1351 1 723 1378

SA035 Planerad 1 669 1335 1 703 1362

SA035B Beställning 1 908 1526 1 946 1557

SA040 Planerad 1 854 1483 1 891 1513

SA040B Beställning 2 126 1701 2 169 1735

SA045 Planerad 2 038 1630 2 079 1663

SA045B Beställning 2 343 1874 2 389 1911

SA050 Planerad 2 224 1779 2 269 1815

SA050B Beställning 2 563 2050 2 614 2091

SA055 Planerad 2 408 1926 2 456 1965

SA055B Beställning 2 780 2224 2 835 2268

SA060 Planerad 2 591 2073 2 643 2114

SA060B Beställning 2 998 2398 3 058 2446

SA065 Planerad 2 775 2220 2 830 2264

SA065B Beställning 3 215 2572 3 279 2623

SA070 Planerad 2 960 2368 3 019 2415

SA070B Beställning 3 436 2749 3 505 2804

SA075 Planerad 3 144 2515 3 206 2565

SA075B Beställning 3 653 2922 3 725 2980

SA080 Planerad 3 330 2664 3 396 2717

SA080B Beställning 3 873 3098 3 950 3160

SA090 Planerad 3 698 2958 3 771 3017

SA090B Beställning 4 309 3447 4 395 3516

SA100 Planerad 4 063 3250 4 144 3315

SA100B Beställning 4 743 3794 4 838 3870

SA110 Planerad 4 433 3546 4 521 3617

SA110B Beställning 5 179 4143 5 283 4226

SA120 Planerad 4 801 3841 4 898 3918

SA120B Beställning 5 618 4494 5 730 4584

Pris 2022Pris 2021



Sluten tank

Produkt Vecko/Distrikt tömning

Produkt Beställd tömmning Pris inkl moms Pris exkl moms Pris inkl moms Pris exkl moms

ST010 Planerad 685 548 699 559

ST010B Beställning 753 602 768 614

ST020 Planerad 1 054 843 1 075 860

ST020B Beställning 1 190 952 1 214 971

ST030 Planerad 1 423 1138 1 451 1161

ST030B Beställning 1 625 1300 1 658 1326

ST040 Planerad 1 791 1433 1 828 1462

ST040B Beställning 2 063 1650 2 104 1683

ST050 Planerad 2 160 1728 2 204 1763

ST050B Beställning 2 499 1999 2 549 2039

ST060 Planerad 2 528 2022 2 578 2062

ST060B Beställning 2 934 2347 2 993 2394

ST070 Planerad 2 898 2318 2 955 2364

ST070B Beställning 3 373 2698 3 440 2752

ST080 Planerad 3 266 2613 3 331 2665

ST080B Beställning 3 810 3048 3 886 3109

ST090 Planerad 3 634 2907 3 706 2965

ST090B Beställning 4 245 3396 4 330 3464

ST100 Planerad 3 999 3199 4 079 3263

ST100B Beställning 4 678 3742 4 771 3817

ST110 Planerad 4 370 3496 4 458 3566

ST110B Beställning 5 113 4090 5 215 4172

ST120 Planerad 4 738 3790 4 833 3866

ST120B Beställning 5 553 4442 5 664 4531

Pris 2022Pris 2021



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr KS 2021/00543 

Revidering av riktlinjer för demokratipriset 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktige 2021-09-08 behandlades en motion från Martin Pettersson (SD) 
och Mattias Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och att låta 
demokratiberedningen avgöra om civilkurage kan ingå som kriterium i demokratipriset. 
Demokratiberedningen beslutade på sammanträdet 2021-09-09 att civilkurage kan ingå 
som ett kriterium vid utseende av demokratipristagare och att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer för demokratipriset.  
 
I förslaget på reviderade riktlinjer har civilkurage lyfts in som ett kriterium tillsammans 
med de befintliga kriterna om demokrati, mänskliga rättigheter och motverkande av 
diskriminering. Formuleringen lyder:  
 
”Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, 
förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga 
rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt 
ingripande” 
 
Riktlinjerna har också tydliggjorts genom uppdelning av texten i paragrafer och några 
ytterligare tillägg och förtydligande har gjorts i texten. För att se ändringarna i helhet, se 
beslutsunderlag Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar. Förslaget föreslås träda i 
kraft 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokoll, 2021-10-13 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna de reviderade riktlinjerna för demokratipriset, 
 
att riktlinjerna ska träda i kraft 1 januari 2022. 
 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29: Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29: Sebastian Johansson 



f
%

Protokollsuldrog
Demokroliberedning

2021-10-13

S 40 Revidering ov rikllinjer demokroliprisel Dnr KS 2021100543

Sommonfottning
På kommunfullmäktige202l-09-08 behandlades en motion från Martin Pettersson
(SD) och Mattias Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett
pris årligen ftir civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och att
låta demokratiberedningen avgöra om civilkurage kan ingå som kriterium i
demokratipriset. Demokratiberedningen beslutade på sammanträdet202l-09-09 att
civilkurage kan ingå som ett kriterium vid utseende av demokratipristagare och att ge
ftirvaltningen i uppdrag attta fram ett ftirslag på reviderade riktlinjer for
demokratipriset.

I förslaget på reviderade riktlinjer har civilkurage lyfts in som ett kriterium tillsammans
med de befintliga kriterna om demokrati, mänskliga rättigheter och motverkande av
diskriminering. Formuleringen lyder:

"Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer,
förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga
rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt
ingripande"

Riktlinjerna har också tydliggjorts genom uppdelning av texten i paragrafer och några
ytterligare tillägg och ftirtydligande har gjorts i texten. För att se ändringarna i helhet, se

beslutsunderlag Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar. Förslaget ftireslås träda i
kraft 1 januari 2022.

På sammanträdet informerar demokratiutvecklare/utredare Andröa Kihl om de
ftireslagna ändringarna och beredningen diskuterar ftirslaget.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 202I -10-04
Riktlinj er demokratipri s foresl agna ändringar

Beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna de reviderade riktlinjerna ftir demokratipriset

att riktlinjerna ska träda i kraft I januari2022

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Telefon  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Revidering av riktlinjer demokratipriset 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktige 2021-09-08 behandlades en motion från Martin Pettersson (SD) 
och Mattias Forseng (SD) om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och att låta 
demokratiberedningen avgöra om civilkurage kan ingå som kriterium i demokratipriset. 
Demokratiberedningen beslutade på sammanträdet 2021-09-09 att civilkurage kan ingå 
som ett kriterium vid utseende av demokratipristagare och att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer för demokratipriset.  
 
I förslaget på reviderade riktlinjer har civilkurage lyfts in som ett kriterium tillsammans 
med de befintliga kriterna om demokrati, mänskliga rättigheter och motverkande av 
diskriminering. Formuleringen lyder:  
 
”Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening 
eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga rättigheter, 
som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt ingripande” 
 
Riktlinjerna har också tydliggjorts genom uppdelning av texten i paragrafer och några 
ytterligare tillägg och förtydligande har gjorts i texten. För att se ändringarna i helhet, se 
beslutsunderlag Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar. Förslaget föreslås träda i 
kraft 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Riktlinjer demokratipris föreslagna ändringar 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna de reviderade riktlinjerna för demokratipriset 
 
att riktlinjerna ska träda i kraft 1 januari 2022 
 
 
Peter Larsson Andréa Kihl 
Kommundirektör Utredare 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till författningssamlingen 
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Riktlinjer för Uddevalla kommuns demokratipris 
 
Förslagna ändringar är markerat i fetstilt, borttagen text är 

överstruken: 
 
§ 1 Syfte 
 
Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för Uddevalla kommun delar 
årligen ut ett pris för att främja insatser för demokratin i kommunen. Syftet 
med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, 
förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar värnat om 
demokrati, mänskliga rättigheter, och/eller motverkar av olika former av som 
motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt 
ingripande i Uddevalla.  
 
Uddevalla kommun vill med priset stärka ett demokratiskt samhälle och 
främja invånarnas lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
§2 Berättigade pristagare 
 
Behörig att mottaga Uddevalla kommuns demokratipris är enskild person som är 
folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla. Priset 
kan även tilldelas grupp av personer, förening eller annan sammanslutning som 
uppfyller dessa förutsättningar. Priset kan ej tilldelas verksamheter som ingår i 
kommunkoncernen eller anställda inom kommunkoncernen inom ramen för 
deras uppdrag. 
 
§3 Prisets storlek och utdelning av priset 
 
Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en prissumma på 10 
000 kronor. Priset utdelas under högtidliga former av kommunfullmäktiges 
ordförande, eller av kommunfullmäktiges presidium annan utsedd person, i 
samband med firandet av Sveriges nationaldag. 
 
§4 Jury beslutar om pristagare 
 
Uddevalla kommuns demokratipris tilldelas av en jury. Kommunfullmäktiges 
demokratiberedning utgör jury. Beredningens ordförande och vice ordförande är 
tillika ordförande och vice ordförande i juryn. Juryn har rätt att om den så anser 
utöka juryn med en eller flera adjungerade ledamöter som rådgivande i 
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nomineringsprocessen, representanter från lokal media och, eller från relevant 
demokratifrämjande idéburen organisation, exempelvis grupper, föreningar eller 
organisationer som har en humanistisk inriktning internationellt, nationellt, 
regionalt eller lokalt. Juryn utser adjungerade ledamöter genom konsensus. 
Kommunen anslår information om priset och ber om förslag på pristagare från 
allmänheten. Om förslag från allmänheten saknas är det juryns uppgift att ta fram 
förslag på pristagare. Juryn kan även ge förslag på pristagare fastän förslag 
inkommit från allmänheten. Juryn har att lämna motivering till utnämningen. 
Juryns beslut skall vara enhälligt och kan ej överklagas. 
 
§5 Administrativa rutiner   
Nomineringar till pristagare inlämnas av invånare i Uddevalla kommun till 
kommunledningskontoret från och med 1 januari till senast den 15 april fram till 
den 15 april samma år som pristagare utses, skriftligt med motivering via brev 
eller e-post. Pristagare offentliggörs tidigast den 6 juni. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr KS 2021/00590 

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av 
målen för 2018-2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  
Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 
fattigdom. 
 
I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 
Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 
engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv 
och civilsamhälle. 
Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner. 
Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 
två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 
mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 
medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 
ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 
samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28 
 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att återremittera ärendet med hänvisning till pågående 
utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309). 
 
David Sahlsten (KD): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla detta. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 305 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Fairtrade målen 2022-2024,  
 
att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021. 
 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering. 
 
Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024 
står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda 
alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd 
kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Fairtrade mål 2022-2024 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  
Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 
fattigdom. 
I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 
Fairtrade region. 
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, 
hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete 
i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. 
Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner. 
Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 
två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 
mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 
medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 
ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 
samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-10-28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Fairtrade målen 2022-2024 
 
att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021 
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Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  
Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 
fattigdom.  
Att delta i Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med 
kommunens övergripande miljömål, framför allt Mål 1 Uppmuntra och inspirera till 
hållbar utveckling, Mål 2 Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa 
tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster.  
I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade enligt Fairtrade city och Västra 
Götaland är en av tre Fairtrade region 
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, 
hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete 
i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. 
 

Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner samt bidrar till hållbara och medvetna upphandlingar och inköp.  
 
Eftersom Fairtrade-produkter är certifierade av tredje part är det en enklare hantering för 
en kommun att välja vid upphandling än att själv ta kostnaden för att följa upp sociala 
villkor för de anställda på plantagen. Etiska villkor och miljökrav finns även vid avtal 
inom Sverige och EU, men kan då enklare följas upp utan tredjepartscertifiering 
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Förslag på Fairtrade mål 2022 - 2024 

 
A   

 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar 
kaffe, te och chokladdryck för alla anställda  

 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, 
rörsocker, bananer och chokladdryck   
 
 
Fairtrade produkter innefattar förutom ILO:s kärnkonventioner även krav på 
principer för rättvishandel (Fair Trade)  
 

B 
 

 Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och 
konsumera Fairtrade-produkter.  
 
Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än livsmedel, 
exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter 
och tjänster på hotell och konferensanläggningar. 
 

C  
 Öka intresse och kännedom för rättvis handel  

 
Ta fram en verksamhetsplan med struktur för informationsinsatser och 
engagemang.  
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Uppföljning av Fairtrade mål 2019 - 2021 

 
Fullmäktige antog den 13 februari 2019 tre Fairtrade mål enligt följande (A, B, C): 

A. Fairtrade produkter innefattar förutom ILO:s kärnkonventioner även krav på 
principer för rättvishandel (Fair Trade) som inkluderar till exempel ett 
kostnadstäckande minimipris, påslag på världsmarknadspriset, 
förfinansiering och långsiktiga handelsrelationer.  

   
 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som 
innefattar kaffe, te, choklad och socker för alla anställda  
 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te 
och kakaopulver   
  Fairtrade-märkta bananer i livsmedelsavtalet  

 60% år 2019  
 95% år 2020  
 95% år 2021   

 
Redovisning av resultatet enligt kaffeautomatsavtalet: 

Redovisningsår 2017 2018 2019 2020 

Kaffe 33% 51% 58% 82% 

Chokladdryck 25% 51% 65% 84% 

Te 22% 44% 54% 94% 

Socker 0% 8% 0% 18% 

 
Resultat: Te i detta avtal har ökat mest och ligger nära målet på 100%. Kaffet och 
chokladdryck i kaffeautomatsavtalet har ökat kraftigt under perioden men inte nått 
100%. Socker i avtalet ligger under 20%, vilket ligger långt under målet. 
  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

5(6) 

2021-10-28 Dnr KS 2021/00590 

  
 

 

 

Redovisning av resultatet enligt Livsmedelavtalet: 
Redovisningsår (mål) 2016  2017  2018  

(de första tre 
kvartalen)  

2021 (första halvåret) 

Kakaopulver (100%) 89%  93%    100% 

Kaffe (100%) 61%  74%  82 %  89% FT (92% etiskt märkt)  

Rörsocker (100%) 65%  54%  47%  68% 

Chokladdryck    48% 

Te (100%) 58%  66%  67%  22% FT (97% etiskt märkt) 

Bananer (95 %) 13 %  17%  30%  24% 

 
Resultat: Kakaopulver har ökat och nått målet på 100%. Kaffe har ökat men har inte 
nått målet på 100%. Rörsocker har ökat marginellt. Te har minskat och man köper inte 
in Fairtrade i första hand utan väljer annat etiskt märkt te. Bananer har minskat under 
perioden 2018 – 2021. 
 

B. Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och 
konsumera Fairtrade-produkter.  
 
Resultatet i procent på totala inköpssumman (livsmedelavtalet) 

2018 2019 2021 (delår) 

1,6% 3,2% 4,10% 

 
Resultat: Här kan man se att utveckling går åt rätt håll och att en ökning har skett under 
denna 3-årsperiod. 
 

C. Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade  
 2019 utföra 4 aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade   
 2020 utföra 4 aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade  
 2021 utföra 4 aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade   
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Resultat: Under 2019 och 2020 har målet nåtts. Utav fyra planerade aktiviteter under 2021 
har tre genomfört och den fjärde planeras att genomföras under november månad. 
 

 
 
 
 
Peter Larsson Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 

2019  2020 2021 

• Gömda glömda gårdar  

• Fairtradefika i stadshuset restauran
g World Fairtrade Day  

• Earth Hour – Omställning och info 
om Uddevalla Fairtrade city i 
samarbete med 
naturskyddsföreningen  

• Miljöveckan Bohuslän 
Museum – mässa och infobord  

• Workshop Agenda 2030 – intern 
utbildning  

• Tävling fika webben i samarbete 
med en av skolornas 
lunchrestauranger.   

• Intern utbildning – globala mål 
och Fairtrade  

• Uddevallarundan - sponsrad med 
Fairtrade bananer i samarbete med 
Ica Maxi  

• Nyhet i samband med alla 
hjärtans dag på sociala medier  

• Intern digital utbildningsinsats 
i kombination med Agenda 
2030  

• Café Planet – träffar med 
hållbarhetstema  

• Rosor och choklad till 
äldreomsorgen 

• Nyhet i samband med alla 
hjärtans dag på sociala 
medier  

• Tävling med 
Chokladprovning som vinst 

• Hållbarhetskaffe – 
information i samband med 
lunch  

• Delta på hållbarhetsmånad 
på Bohusläns museum 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 306 Dnr KS 2021/00554 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 samt 
investeringar för 2022 med plan för 2023-2024 för Uddevalla 
Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2022 samt plan för 2023-2024, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun 
samt investeringsbudget för samma period. För att täcka nödvändiga kostnader för 
Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet 
eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa. Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med 
fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är 
även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Avgifterna utgörs av 
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 
Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten 
AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten. Uddevalla Vatten 
ABs förslag innebär för VA-taxan Uddevalla kommun 2022 ,höjs brukningsavgiften 
med 5% och att anläggningsavgiften höjs med 7%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25. 
Uddevalla Vatten AB budget 2022 samt plan 2023-2024. 
Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten – och 
avloppsanläggningar från 2022-01-01. 
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2022-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om 
VA-taxa för 2021, 
 
att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2022 och plan för 2023-2024. 
 
 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29: Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 samt 

investeringar för 2022 med plan för 2023-2024 för Uddevalla 

Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB har tagit fram budget för 2022 samt plan för 2023-2024, denna 
innehåller budget för drift av vatten och avloppsverksamheten i Uddevalla kommun 
samt investeringsbudget för samma period.  
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
 
Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. 
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Uddevalla Vatten AB. Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla 
Vatten. 
 
Uddevalla Vatten ABs förslag innebär för VA-taxan Uddevalla kommun 2022 ,höjs 
brukningsavgiften med 5% och att anläggningsavgiften höjs med 7%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Uddevalla Vatten AB budget 2022 samt plan 2023-2024 
Förslag till VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten – och 
avloppsanläggningar från 2022-01-01 
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa VA-taxan enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2022-01-01 och tills 
vidare intill dess att ny taxa beslutas 
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att taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa för 2021 
 
att godkänna Uddevalla Vattens budget inklusive investeringar i enlighet med Budget 
2022 och plan för 2023-2024 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 













  Dnr: 2021/101 
Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
 
 
 
 

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 

 

 

 

Uddevalla Vatten AB 

Budget 2022 

samt plan 2023–2024 
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Uddevalla Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att ta hand om avloppsvatten och 

levererar dricksvatten hela vägen till 

fastigheten.   

Bolaget utför de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA 

anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram 

underlag till VA-taxor och ABVA vilka 

kommunen sedan tar beslut om. Bolaget 

har inga anställda utan den dagliga driften 

och annan förenlig verksamhet sköts av 

personal anställda i det gemensamma 

bolaget Västvatten AB som svarar för driften 

av VA-anläggningarna i Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Uddevalla kommun kännetecknas av en 

gles samhällsstruktur. Även de större 

tätorterna har små kärnor med omgivande 

glesbebyggelse. Landsbygden och kustnära 

områden lockar med attraktivt boende vilket 

förstärker den glesa strukturen. Topografin 

är tydligt kuperad och lerdalgångar växlar 

med berg i dagen. I kustnära områden blir 

inslaget av berg mer tydligt. 

Bebyggelsestruktur och topografi förstärker 

varandra och gör VA-systemet utbrett med 

långa ledningar, många pump- och 

tryckstegringsstationer och behov av 

reservoarer.  

Den huvudsakliga vattenförsörjningen 

kommer från en större ytvattentäkt men det 

finns också ett antal mindre vattenverk i 

kommunen. Avloppsreningen byggs upp av 

ett stort verk och flera mindre. 

Ägarförhållande 
Uddevalla Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Uddevalla kommun (212000–1397). 

Uddevalla Vatten AB äger 53 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB och 

upprättar koncernredovisning.

 

Antalet aktier och röster i Uddevalla Vatten 

AB är 10 000 stycken. 

Styrelse 
Uddevalla Vatten AB:s styrelse består av 

sju ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget följer de regler och krav som ställs 

av ett flertal myndigheter och 

organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för verksamheten är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 

• Ägardirektiv 

• Bolagsordning 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla Vatten 
AB 53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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• Miljöbalken 

• Havs- och Vattenmyndigheten 

• Kemikalieinspektionen 

• Livsmedelsverket 

• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

• Naturvårdsverket 

• Boverket 

• Riksdag 

• Socialstyrelsen 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• SWEDAC 

• WHO 

• Vattenmyndigheterna 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens- och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför allt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  

Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 

utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan är under ständig förbättring.  

 

1 På grund av Covid-19 har arbetet med ny 
affärsplan förskjutits och revidering sker under 
2021. 

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för 

att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2022               5,0 % 

Ökning anläggningstaxa 2022           7,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och 

kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt 

behöver se över de kompetenser vi behöver 

ha inom bolaget.  

Det finns idag en ökad nationell 

medvetenhet inför hot som vår och andra 

samhällsviktiga verksamheter kan stå inför. 

Detta leder delvis till förändrade 

kompetensbehov och krav kring 

säkerhetsfrågor. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs Affärsplan 2016–20201. 
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Svenskt vattens kommentarer till 

2021 års taxestatistik2 
För att klara investeringsbehovet de 

närmaste 20 åren så behövs en ökning 

årligen på fyra procent plus inflation. Dock 

har ökningen under de senaste åren varit 

lägre vilket innebär att de kommande 

ökningarna behöver vara högre för att ta 

igen det gap som har uppstått. Medelvärdet 

i Sverige på 5,1 procent för 

brukningsavgiften 2021 gällande ett typhus 

A var i paritet med Svenskt vattens 

bedömningar. Gällande 

Anläggningsavgiften för ett Typhus A så 

ökade den i genomsnitt i Sverige med 3,3 

procent vilket är i underkant med Svenskt 

vattens bedömning av vad som är 

långsiktigt nödvändigt  

Ökningarna av taxan behövs för att förnya 

ledningsnäten och de åldrande 

anläggningar, bygga ut VA till de områden 

som behöver kommunalt vatten och avlopp, 

klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 

framtidens krav på avloppsrening. 

Taxorna varierar mycket i landet och det 

beror på flera olika parametrar bland annat: 

• Anslutningsgrad – fler kunder ger 

ett större intäktsunderlag och fler 

som delar på nödvändiga kostnader. 

• Tillväxt – en positiv 

samhällsutveckling inom kommunen 

ger stärkta kommunala 

organisationer som gynnar VA. 

• Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse 

ger kortare ledningsdragningar och 

ofta färre anläggningar. 

• Klimat, geografi, vatten, miljö – 

förutsättningarna påverkar hur 

 

2 Svenskt vatten, Kommentarer till 2021 års 

taxestatistik, juni 2021 

avancerade och kostsamma VA-

system som behövs. 

• Historisk VA-ekonomi – redan 

avskrivna anläggningar, höga lån 

och statsbidragsfinansiering på 

1900-talet. 

• Samverkan – via personal, 

gemensamma verk, system. 

2. Finansiering 
Låneportföljen för Uddevalla Vatten AB 

hanteras via Internbanken via Uddevalla 

kommunkoncern och består av en utnyttjad 

checkkredit (701 000 tkr). 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 701 000 tkr 

För 2022 prognostiseras följande: 

Låneavgift 0,03 % 

Ränta 1,50 % 

De likvidmässiga utbetalningarna varierar 

från månad till månad och för att ha 

täckning för 2022 års kommande 

utbetalningar behövs borgensåtagandet 

ökas upp till 796 000 tkr. Borgensåtagandet 

uppdateras årligen via Bilaga A till 

Uddevalla kommuns finanspolicy. 

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre 

nyupplåning. Effekten blir att bolagets 

soliditet sänks samt att bolaget blir ränte-

känsligt. Det innebär att utrymmet för den 

löpande driften minskas eller att 

brukningstaxorna behöver höjas. En möjlig 

åtgärd är även ett tillskott från kommunen. 
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Likvida medel 2022-01-01 -698 389 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -196 900 tkr 

        övriga utbetalningar -159 880 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +207 191 tkr 

        anläggningsavgifter +56 106 tkr 

Årets kassaflöde 2022 -93 483 tkr 

Likvida medel 2022-12-31 -791 872 tkr
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3. Investeringsbudget 
Huvudmannens uppdrag baserar sig på den 

kommunala VA-planeringen som ska ge en 

heltäckande och långsiktig planering samt 

beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i 

hela kommunen, både inom och utanför 

kommunalt verksamhetsområde. Med VA-

försörjning menas dricksvattenförsörjning, 

spillvattenbortledning samt 

dagvattenhantering.  

Den kommunala VA-

planeringens 

uppbyggnad följer 

Naturvårdsverkets 

vägledning för kommunal 

VA-planering.  

Uddevalla kommun har 

2015-12-09 antagit 

Vatten- och avlopps-

strategi för Uddevalla 

kommun. Den innehåller 

ett antal 

ställningstaganden med 

syfte att nå en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt 

hållbar VA-försörjning. 

 

I steg 3 ska ett antal 

handlingsplaner tas fram 

och här blir övergången från 

kommunens ansvar 

(Uddevalla kommun) till 

huvudmannens uppdrag 

(Uddevalla Vatten AB) 

tydligt genom punkterna: 

• VA-utbyggnadsplan 

(Kn beställare, H utförare). 

Antagen i KS 2019-02-27. 

• Förnyelseplan allmänt VA. 

Fastställd av styrelse 2020-10-22. 

Översatt till huvudmannens verksamhet 

utmynnar detta i en driftbudget och en 

investeringsbudget.  

 

 

 

 

  

VA-anläggningar 2020 

Vattenverk 5 

Reservoarer 17 

Tryckstegringsstationer 33 

  

Avloppsreningsverk 5 

Pumpstationer 128 

  

Ledningsnät 939 km 

VA-verksamheten ska vara 

långsiktigt hållbar vilket innebär 

att säkerställa sitt uppdrag såväl 

nu som i framtiden. 
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Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar överstigande bolagets egna kapital, 10 000 tkr. 

 

Investeringar överstigande bolagets egna  

kapital, 10 000 tkr 

Total 
utgift (tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

10119 Lindåsvägen 10 500 2024–2025 

20014 Åh reservoar 26 000 -2023 

20029 Hässleröd överföringsledning 24 500 -2022 

20042 Timansvägen reservoar 27 000 -2022 

20045 Brattås reservoar 21 000 2022–2024 

20046 Simmersröd reservoar 12 500 2023–2025 

20050 
Torp-Ekholma överföringsledning  
(kommunens VA-utbyggnadsplan) 

36 000 2022–2023 

20055/20057 Vänernledning* 600 000 2021- 

80160 Skansverket säkring berg 11 500 2024–2026 

80171 Skansverket betongsäkring bassäng 14 000 2022–2026 

Omvandlingsområden   

31002 
Buslätt  
(VA-utbyggnadsplan Fräknestranden) 

22 800 -2022 

31012 
Råssbyn  
(VA-utbyggnadsplan Fräknestranden) 

21 200 -2022 

32101 
Södra Munkeby  
(VA-utbyggnadsplan KS 2019-02-27) 

26 500 2022–2024 

35046 Barrskogsvägen GA 28 800 2022–2023 

Exploateringsområden   

- - - - 

*Beslut om projektering av projektet, slutgiltigt beslut antas efter att projekteringen är slutförd. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan  
2024 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

103 285 130 050 117 765 207 800 

varav kapacitetssäkring Dricksvatten, VA-
fond 

29 300 28 200 11 700 7 000 

Omvandlingsområden 45 370 44 600 28 200 35 500 

Exploateringsområden 22 800 22 600 30 000 30 000 

Bruttoinvesteringar 171 455 197 250 175 965 273 300 

      

Fakturerade anläggningsavgifter -46 525 -45 380 -36 800 -52 800 

      

Nettoinvesteringar 124 930 151 870 139 165 220 500 
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Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2022–2024 investeras cirka 

45 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på  

100 år. 

Perioden innehåller flera omläggningar av 

ledningar i centrala Uddevalla. Planeringen 

för detta följer centrumarbetet där flera gator 

byggs om. De flesta övriga omläggningarna 

följer kommunens asfaltsplan. Arbetena 

minskar mängden ovidkommande vatten till 

reningsverket och risken för källar-

översvämningar samt risken för akuta 

vattenläckor. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Under perioden 2022–2024 investeras 

knappt 262 000 tkr. 

Åh reservoar: En ny vattenreservoar för att 

säkra vattenförsörjningen för nya exploa-

teringsområden, omvandlingsområden samt 

leveransen till Orust kommun. 

Timansvägen reservoar: En ny vatten-

reservoar byggs i centrum för att öka 

kapacitet och leveranssäkerhet. 

Brattås reservoar: Behov av renovering. 

Renoveras efter att Timansvägens 

reservoar tagits i bruk. 

Simmersröd reservoar: Behov av 

renovering. Renoveras efter att Åh 

reservoar tagits i bruk. 

Överföringsledning Torp-Ekholma: 

Kommunens VA-utbyggnadsplan medför att 

en överföringsledning för vatten och 

spillvatten från Torp till Ekholma behöver 

utföras. 

Överföringsledning Rotviksbro-Åsen: 

Kommunens VA-utbyggnadsplan medför att 

en överföringsledning för vatten och 

spillvatten från Rotviksbro till Åsen behöver 

utföras. 

Vänernledning: Sker i samförläggning med 

Trollhättan Energi. Projektering har startat 

och slutgiltigt beslut antas efter att 

projekteringen är klar. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även 

tryckstegringsstationer som ser till att 

vattnet kan levereras med rätt tryck till 

kunden. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 

15 000 tkr fördelat på verk 5 000 tkr och 

yttre anläggningar 10 000 tkr. 

Allmänt: Kommunikation samt mindre 

arbeten på verk och tryckstegringsstationer. 

Avlopp 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 

40 000 tkr.  
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Skansverket avloppsreningsverk: 

Renovering av rötkamrarna görs pga. 

korrosion.  

Slamsilo behöver byggas för att minska 

dålig lukt vid reningsverket och förbättra 

arbetsmiljön vid slamhantering. 

En ny externslammottagning ska byggas 

utanför centrum för att slippa många tunga 

transporter till verket och dålig lukt vid 

reningsverket. 

Bergsbesiktning och bergssäkring görs 

regelbundet. Takten behöver öka för att följa 

underhållsbehovet. 

Betongsäkring av bassänger pga. ålder och 

slitage.  

Utbyte ställverk pga. ålder och behov av 

modernisering. 

Kyrkbyns avloppsreningsverk: renovering 

pga. slitage 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter Läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare i 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av Länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

Fräknestranden: Buslätt, Råssbyn, 

Ulvesund och Saltdalen. Nya vatten- och 

spillvattenledningar till befintliga fastigheter 

enligt tidigare gjord miljöinventering. 

Utbyggnad längs med Fräknestranden sker 

via partnering. 

VA-utbyggnadsplan: Holma och Södra 

Munkeby. 

Barrskogsvägen GA: Idag har 

fastigheterna i området flera olika VA-

lösningar och för att detaljplanen ska kunna 

vinna laga kraft behöver en långsiktigt 

hållbar VA-lösning för området presenteras i 

samband med planarbetet. Det gäller för 

alla tre tjänsterna dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och kommunledningskontoret 

bedömer att detta löses bäst genom att ett 

kommunalt verksamhetsområde inrättas för 

hela området.  

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall 

kommunen kan styra exploateringen ska 

detta ske i linje med 

samhällsbyggnadsstrategin och, i första 

hand, att utbyggnad ska ske där 

infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin.  

Allmänt: Områden vars planer har 

beslutats de senaste åren såsom t.ex. 

Västerby, Furuhall, Hälle förskola och 

Frölands industriområde. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifterna ska motsvara 

fastighetens andel av kostnaden för att 

ordna VA-anläggningen. 
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De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en femårsperiod, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är  

t.ex. överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +7,0 % 

för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 

index gällande drivmedel, 

anläggningsarbeten och material. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 

Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar 

vilket innebär att säkerställa sitt uppdrag 

såväl nu som i framtiden.  

Investeringar genererar ett omedelbart 

kapitalbehov men också en flerårig 

driftkostnad. 

Nya avskrivningskostnader (exkluderat 

ränta) under perioden 2022–2024 beräknas 

till 5 000 tkr. 

Likvida medel till investeringarna under 

perioden 2022–2024 kommer från 

anläggningsavgifter 33%, befintliga 

avskrivningar 26% och nya lån 41%. 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 

fördelat per vattentjänst ska finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor. 

Uddevalla Vatten AB har inget överuttag 

eller underuttag gentemot kollektivet. Skulle 

ett sådant uppstå ska det återställas inom 

tre år enligt lag.   

Uddevalla Vatten AB har aktiverat VA-

fonden råvattenledning Marieberg och börjat 

fondera i VA-fonden Kapacitetsökningar i 

vattennätet. Tanken är att nya överuttag ska 

fonderas i samma fond. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 128 225 121 032 128 493 135 334 142 824 

Ökning brukningsintäkter - 6 024 6 437 6 759 7 118 

Upplösning VA-fond 1 516 1 516 1 628 1 983 2 279 

Anläggningsintäkter 7 752 7 751 7 842 8 390 8 987 

Slamintäkt 3 964 3 964 3 964 3 964 3 964 

Övriga rörelseintäkter 175 160 160 160 160 

Summa intäkter 141 632 140 447 148 524 156 590 165 332  
     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -8 179 -6 539 -6 737 -6 804 -7 097 

Entreprenad -8 424 -8 301 -8 100 -8 195 -8 300 

Elkostnader -8 095 -8 263 -7 850 -7 908 -8 005 

Övriga externa kostnader -15 788 -14 595 -17 722 -18 667 -18 164 

Köp tjänst VVAB -46 261 -45 848 -46 854 -48 700 -50 048 

Styrelsekostnader -550 -556 -562 -580 -598 

Avskrivningar -32 509 -32 606 -33 265 -36 977 -39 489 

Summa kostnader -119 806 -116 708 -121 090 -127 831 -131 701  
     

Rörelseresultat 21 826 23 739 27 434 28 759 33 631 

      

Ränteintäkter 65 30 30 30 30 

Räntekostnader -11 040 -13 151 -11 625 -12 920 -14 542 

Summa finansiella 
poster 

-10 975 -13 121 -11 595 -12 890 -14 512 

      

Årets skatt -15 -15 -16 -16 -16 

      

Periodens resultat 10 836 10 603 15 823 15 853 19 103 
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Övergripande förändringar i 

budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

 

En stor del av ökningen av bruknings-

intäkter beror på ökade kapital-

kostnader, dels för att öka 

förnyelsetakten på ledningsnätet, dels 

för att följa kommunens asfaltsplaner. 

För 2022 beror förändringen på 

följande kostnader. 

Kostnad % 

Underhållsspolning 
ledningar och 
mellanlagring massor 

0,7 % 

Kapitalkostnader -0,6 % 

Bolagsgemensamma 
kostnader från Västvatten 
AB 

0,7 % 

- Löneökningar 0,7 % 

- Fordon 0,1 % 

- IT 0,2 % 

- Övrigt -0,3 % 

Avsättning VA-fond 3,9 % 

Hydraulisk 
spillvattenmodell 

0,3 % 

Totalt 5,0 % 

  

1 % ökning är ca: 1 276 tkr 

Taxeökning vad gör det per månad 

i pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 5,0 % 

för Typhus A ger en ökning på  

40 kr/månad 2022. 5,0 % 2023 och 

2024 ger en ökning 42 kr/månad och 

44 kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 5,0 % 

för Typhus B ger en ökning på 22 

kr/månad 2022. 5,0 % 2023 och 2024 

ger en ökning på 24 kr/månad och  

25 kr/månad.  

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 

tillfället och vid ny information finns 

alltid risken för ökade- alternativt 

minskade taxor. 

I Uddevalla Vatten AB är inte höjd 

tagen för nya miljökrav angående 

avloppsreningen, att Skatteverket skall 

vinna tvisten med Uddevalla Vatten AB 

och om man väljer att förändra 

taxekonstruktionen då ett nytt 

basförslag är framtaget av 

branschorganisationen Svenskt 

Vatten. 

Långsiktighet och 

effektiviseringar 
Uddevalla Vatten AB strävar ständigt 

efter att göra det bästa för 

verksamheten, både på kort- och lång 

sikt.  

En genomlysning har gjorts av 

verksamheten och flera viktiga beslut 

har tagits för att Uddevalla Vatten AB 

ska ha ett bra utgångsläge.  

Uddevalla kommun har färdigställt 

VA-utbyggnadsplanen och 

vattenförsörjningsplanen vilket gett 

oss en möjlighet att arbeta i ett längre 

perspektiv med en bra säkerhet. Med 

dessa förutsättningar och vårt eget 

arbete med bland annat förnyelseplan 

och statusbedömningar av våra 

Förändring 
mellan åren 

2022 2023 2024 

% förändring 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2021 2022 2023 2024 

Ökning taxa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Typhus A 796 836 878 922 

Typhus B 455 477 501 526 
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anläggningar med mera så har det 

mynnat ut i flera strategiskt viktiga 

beslut för Uddevalla Vatten AB.  

• En förnyelsetakt av ledningsnät 

på 100 år. 

• En ledning från Vänern för att 

ha tillräckligt med vatten för 

framtiden.  

• En långsiktig ekonomisk plan 

med fokus på vilka kostnader 

som är på gång och hur vi ska 

få en stabil taxeutveckling. 

• En fastighet har köpts in för att 

minska lantmäterikostnaderna. 

Ett nytt arbetssätt har implementerats 

gällande effektiviseringar. Ett 

förbättringsarbete drivs av en 

tvärfunktionell arbetsgrupp som 

rapporterar till ledningsgruppen. 

Gruppens uppdrag är att främja att det 

skapas och lämnas in nya idéer samt 

administrera hanteringen av inkomna 

förlag 

Under 2021 så har bidrag för att få in 

mätaravläsningar automatiskt beviljats, 

nya utgående pumpar på Marieberg 

minskar elförbrukningen och 

processen med vattenreservoarer, att 

de upphandlas tillsammans och att 

erfarenhet från leverantören kan tas 

med från ett reservoarbygge till nästa, 

ger ett smidigare och mer effektiv 

flöde.  

Intäkter 
Budget 2022 är lagd med ett överuttag 

alltså att intäkterna är högre än de 

kostnader som finns inom Uddevalla 

Vatten AB för att hantera vatten och 

avlopp i kommunen. Detta överuttag 

läggs för att avsätta medel till VA-fond 

”kapacitetsökningar i vattennätet”. 

Brukningsintäkter 

Brukningsintäkterna är budgeterat att 

öka med 5,0 % under perioden.  

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i 

driftbudgeten av periodiserad 

anläggningsintäkt som delas upp på 

projektets livslängd. De två procent 

som fram till och med 2021 har direkt 

driftförts vid betalning av anläggnings-

avgiften tas bort i budget 2022 och 

framåt och periodiseras över 

livslängden i stället. 

Intäkterna från anläggningsavgifter 

(kommer från exploatering- och 

omvandlingsområden) är till stor del 

osäkra, då dessa är beroende av när 

ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan 

faktureras. 

Slam 

Reningsverket Skansverket tar emot 

slam från enskilda avlopp. 

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter är inkasso-

avgifter och hyresintäkter för 

antennplatser budgeterade. 

Antennplatsintäkterna kommer minska 

framåt i och med att dessa avvecklas. 

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att 

laga läckor och utbyte av mindre delar 

på verken. 
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Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland 

annat beläggnings- och markarbeten 

så som asfaltering och grävmaskinister 

som hyrs in externt. Omfattar till stora 

delar arbete med läckor och 

avloppsstopp. 

Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till 

bland annat verk, pump- och 

tryckstegringsstationer. 

En minskning finns på 

energikostnaderna som beror på 

förändrad fjärrvärmetaxa. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår 

bland annat slamkostnader, 

lokalkostnader, kemikalier, spolningar 

av ledningsnätet, telefon och larm, 

revision, konsulter och 

företagsförsäkring. 

En ökning sedan föregående år har 

skett för spolning och piggning. 

Flertalet ledningar börjar nu bli så pass 

gamla att de kräver ett ökat underhåll 

för att fortsätta kunna ge samma flöde.  

Reningsgraden av slammet har ökat 

på grund av bättre biologisk aktivitet. 

Vilket ökar slamkostnaderna.  

Arbetet med en hydraulisk 

spillvattenmodell fortsätter. Denna ger 

bland annat en kapacitetskontroll av 

hur nuläget ser ut och en möjlighet att 

analysera de framtida ökade flödena. 

Hjälper även till vid bräddberäkningar 

 

3 Mellanskillnaden av personalkostnader 
2022-2021 dividerat med totala 

och ansvarsfråga vid källar-

översvämningar. Mellan 2022–2023 

kommer ett större område kartläggas 

vilket ger en extra ökning i kostnader 

under 2023. Arbetet är en 

engångskostnad för det året som det 

uppstår. 

Förutsättningarna för att hantera 

grävmassor och mellanlagring har 

ändrats. Deponin och mellanlagrings-

platsen som har använts är inte längre 

tillgänglig och då den som kan 

användas inte är dygnet runt öppet så 

behöver en mellanlagringsplats. Ett 

arbete pågår för att finna en lämplig 

plats för mellanlagring.  

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten 

AB som driftar och sköter VA-

anläggningarna i Uddevalla Vatten AB. 

Västvatten AB består till drygt 80 % av 

personalkostnader och beroende på 

vad som ska åtgärdas/inriktas på 

under perioden ökar eller minskar 

denna kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 

perioden beror främst på löneökningar 

av personalen men även till viss del på 

något ökade fordons och IT-kostnader 

Ökad reinvesteringstakt på ledningar 

och stora investeringsprojekt framåt 

gör att med tidskrivning sker gentemot 

investeringsbudgeten.  

Personalkostnadsökning (VVAB): 

2,3 %3 

kostnadsökningen samt övriga intäkter 
2021. 
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Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar 

som har skett och som budgeteras att 

ske i planperioden. I Uddevalla 

kommun är det många omvandlings-

områden och exploateringar som ska 

förses med kommunalt vatten och 

avlopp. Kommunens asfaltsplaner gör 

att fler ledningar läggs om under en 

intensivare period än som annars var 

tänkt vilket ökar investeringsbudgeten 

och kapitalkostnaderna. Nämnas kan 

omvandlingsområdet Fräknestranden, 

Hässleröd överföringsledning, flertalet 

vattenreservoarer och utbyte av 

ledningar. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av 

ränteintäkter och räntekostnader. 

Ränteintäkter genereras från 

bankkonto och kundfordringar. 

Räntekostnader består av kostnader 

för upplåning se mer under kapitel 2. 

Finansiering. 

En minskning av räntekostnaderna 

sker på grund av lägre 

ränteantaganden än tidigare. 

Årets skatt 
2019 infördes en ränteavdrags-

begränsningsregel i svensk lag för att 

följa ett EU-direktiv. Detta slår på VA-

verksamheten. Ränteavdrags-

begränsningen innebär att räntan inte 

får dras av till fullo med åtföljande 

beskattning.   

För Uddevalla Vatten AB ger det inget 

utslag inom treårsperioden. 

5. Framtida utveckling, 

risker och 

osäkerhetsfaktorer 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 

vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 

med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar.  

En tydlig trend är ökade myndighets-, 

lag och kundkrav, ett behov av 

långsiktig klimatanpassning och nya 

säkerhetskrav kring bland annat NIS 

och informationssäkerhet. Detta är 

nödvändiga kostnader för en långsiktig 

trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så 

som Säkerhets- och 

arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB för att bättre 

kunna svara upp till dessa krav. 

Långsiktig planering: För att 

använda kollektivets pengar och 

bolagets resurser på ett så effektivt 

sätt som möjligt behövs hela kedjan av 

VA-planering med VA översikt/ VA-

strategi/VA-plan etableras tillsammans 

med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete 

mellan förvaltningar, bolag och 

politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet 

och beteendeförändringar hos våra 

kunder har visat sig i en minskad 

vattenförbrukning. Det innebär 

minskade kundintäkter och påverkar 

behovet av taxehöjningar för att täcka 

de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 

Vatten kommer även taxorna behöva 

höjas i snabbare takt framöver 

beroende på ett uppdämt 
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investeringsbehov och ökande krav på 

vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, vilket beror på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett 

(bland annat genom statliga medel). 

Kommunen är växande och det medför 

ökade investeringsbehov framför allt i 

utbyggnad av ledningsnätet och ökad 

kapacitet i befintligt nät. 

Investeringar inom bolaget kommer 

ökas då ny råvattenledning från 

Vänern byggs samt att en förnyelsetakt 

på ledningar är beslutad till 100 år, 

vilket är en högre takt än nuläget. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta 

hand om underhåll av anläggningar 

och ledningsnät samt utöka 

kapaciteten är en utmaning. VA-

verksamheten är kapitalintensivt och 

många kommunkoncerner har en hög 

belåning. Bolaget har en hög 

skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av 

ränteavdrag enligt 24 kap 10 § 

Inkomstskattelagen angående 

inkomstdeklaration 2016 – 2018 kan 

innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat 

ställning i denna fråga och anser att 

räntorna som Uddevalla Vatten AB 

betalar till Uddevalla kommun för 

belåning av anläggningarna ska 

beskattas. Ärendet är i 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i 

fokus. Att trygga vattenresurserna från 

yttre påverkan är viktigt. Vattentäkter 

kommer säkerställas genom miljö-

domstolens tillstånd för vattenuttagen 

och genom att vattenskyddsområden 

skyltas. 

För att säkerställa kapaciteten i 

Uddevalla Vatten AB:s vattennät så 

kommer det under perioden arbetas 

med ett flertal reservoarer.  

En råvattenledning ska byggas från 

Vänern till Uddevalla för att säkra den 

långsiktiga vattentillgången i 

kommunen. 

Vattentäktsutredning pågår för 

Skredsvik för att säkra vattentillgången 

för nuvarande verksamhetsområde 

och hela den sammanhängande 

bebyggelsen i Skredsvik. 

Avlopp: Spillvattenreningen i 

Uddevalla kräver nytt tillstånd från 

länsstyrelsen då kommunens planer 

innebär fler anslutningar. Ett resultat 

av nytt tillstånd är att investeringar 

behövs i Skansverket och dess 

utloppsledning för att klara högre 

kapacitet.  

Den statliga utredningen om hantering 

av avloppsslam som presenterades 

2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är 

ständigt aktuell och vi behöver vara 

förberedda på förändrade kostnader 

och/eller krav på annan hantering av 

vårt slam. 

Ledningar: Ledningsnätet inventeras 

och planering för förnyelse genomförs 

för att rätt åtgärder ska kunna sättas in 

i tid och på rätt plats. Extra resurser i 

form av personal och pengar har 

tilldelats för en ökad förnyelsetakt ihop 

med kommunens asfaltplaner. 
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Saneringarna längs Fräknestranden 

fortsätter under perioden. Planering för 

det fortsatta arbetet med VA-

utbyggnadsplan (Torp och västerut) 

startar upp. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med 

att klimatsäkra nätet behöver 

prioriteras. Sannolikt kommer också i 

framtiden större krav på rening av 

dagvatten. Höjning av havsnivån ökar 

risken för saltvatteninträngning. 
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VA-TAXA 

för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xxx. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten AB. 
Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 
och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger  
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 
med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar 
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är 
avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  
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För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 
300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. Hela byggnaden 
eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av 
dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken 
är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken 
hör och kategorierna definieras på följande sätt: 

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av 
ytan är hårdgjord. 

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög 
genomsläpplighet. 

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av 
ytan är hårdgjord. 

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av brukningsavgifter för dagvatten. 
Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i 
kategorier enligt ovan.  

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 
slutar och fastighetens va-installation börjar. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
Vattenförsörjning (V) Ja Ja 
Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 
Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja 
Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 

 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge, även innan inkoppling skett. 

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldigheten inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift 
betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. 
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms. 

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
61 570 kr 

 (49 256 kr) 
  

 
74 760 kr 

 (59 808 kr) 
 

 
87 955 kr 

 (70 364 kr) 
 

 
87 955 kr 

 (70 364 kr) 
 

 
 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg  
b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 
31 665 kr 

 (25 332 kr) 

 
52 775 kr 

(42 220 kr) 

 
21 110 kr 

(16 888 kr) 

 
 
 

 
105 550 kr 
(84 440 kr) 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

19,44 kr 
(15,55 kr) 

32,40 kr 
(25,92 kr) 

 
 

12,95 kr 
(10,36 kr) 

64,79 kr 
(51,83 kr) 

d) Lägenhetsavgift  
en avgift per lägenhet 

15 830 kr 
(12 664 kr) 

26 385 kr 
(21 108 kr) 

 
 

10 555 kr 
(8 444 kr) 

52 770 kr 
(42 216 kr) 

e) Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   
 
 

21 110 kr 
(16 888 kr) 

 
 
 

 
 

 

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 
enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per annan fastighet enligt 
nedan.  
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
61 570 kr 

 (49 256 kr) 
  

 
74 760 kr 

 (59 808 kr) 
 

 
87 955 kr 

 (70 364 kr) 
 

 
87 955 kr 

 (70 364 kr) 
 

 
 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg VSDfDg 
b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 
31 665 kr 

 (25 332 kr) 

 
52 775 kr 

(42 220 kr) 

 
21 110 kr 

(16 888 kr) 

 
 
 

 
105 550 kr 
(84 440 kr) 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

29,46 kr 
(23,57 kr) 

49,11 kr 
(39,29 kr) 

 
 

19,65 kr 
(15,72 kr) 

   98,23 kr 
(78,58 kr) 

d) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   
 
 

21 110 kr 
(16 888 kr) 

 
 
 

 
 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas 
avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för 
verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 
från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 
betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 
enligt nedanstående.  

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  
Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.  
 

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 
respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) 
och b) eller 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall 
avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 
av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 
anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan. 
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per m2 för anordnande av dagvattenbortledning för:   

Väghållare 164,75 kr (131,80 kr) 

Övriga 46,10 kr (36,88 kr) 
 

§ 10 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till 
exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande 
lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 
12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

FASTA AVGIFTER     

a) Fast avgift Mätarstorlek Avgift per V S 
 

TOTALT 

 Småhusfastigheter Qn2,5x1 år 1 935 kr 
(1 548 kr) 

1 935 kr 
(1 548 kr) 

3 870 kr 
(3 096 kr) 

 Övriga fastigheter Qn2,5x1 år 3 060 kr 
(2 448 kr) 

3 060 kr 
(2 448 kr) 

6 120 kr 
(4 896 kr) 

  Qn2,5x2 år 7 380 kr 
(5 904 kr) 

7 380 kr 
(5 904 kr) 

14 760 kr 
(11 808 kr) 

  Qn2,5x3 år 17 230 kr 
(13 784 kr) 

17 230 kr 
(13 784 kr) 

34 460 kr 
(27 568 kr) 

  Qn2,5x4 år 28 595 kr 
(22 876 kr) 

28 595 kr 
(22 876 kr) 

57 190 kr 
(45 752 kr) 

  Qn6x1 år 9 275 kr 
(7 420 kr) 

9 275 kr 
(7 420 kr) 

18 550 kr 
(14 840 kr) 

  Qn6x2 år 38 070 kr 
(30 456 kr) 

38 070 kr 
(30 456 kr) 

76 140 kr 
(60 912 kr) 

  Qn6x3 år 58 905 kr 
(47 124 kr) 

58 905 kr 
(47 124 kr) 

117 810 kr 
(94 248 kr) 

  Qn6x4 år 91 040 kr 
(72 832 kr) 

91 040 kr 
(72 832 kr) 

182 080 kr 
(145 664 kr) 

  Qn10x1 år 24 810 kr 
(19 848kr) 

24 810 kr 
(19 848kr) 

49 620 kr 
(39 696 kr) 

  Qn10x2 år 58 900 kr 
(47 120 kr) 

58 900 kr 
(47 120 kr) 

117 800 kr 
(94 240 kr) 

  Qn10x3 år 125 200 kr 
(100 160 kr) 

125 200 kr 
(100 160 kr) 

250 400 kr 
(200 320 kr) 

  Qn10x4 år 174 465 kr 
(139 572 kr) 

174 465 kr 
(139 572 kr) 

348 930 kr 
(279 144 kr) 

 

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt 
följande: 

b) Fast avgift  Avgift per V S TOTALT 

 Småhusfastigheter  år 1 935 kr 
(1 548 kr) 

1 935 kr 
(1 548 kr) 

3 870 kr 
(3 096 kr) 

 Övriga fastigheter  år 3 060 kr 
(2 448 kr) 

3 060 kr 
(2 448 kr) 

6 120 kr 
(4 896 kr) 

 

c) Dagvattenavgift Kategori# Avgift per Df Dg TOTALT 

 Småhusfastigheter Småhus år 810 kr 
(648 kr) 

110 kr 
(88 kr) 

920 kr 
(736 kr) 

 Övriga fastigheter Kategori 1 m2/år 0,54 kr 
(0,43 kr) 

0,08 kr 
(0,06 kr) 

0,61 kr 
(0,49 kr) 

  Kategori 2 m2/år 1,14 kr 
(0,91 kr) 

0,15 kr 
(0,12 kr) 

1,29 kr 
(1,03 kr) 

  Kategori 3 m2/år 1,54 kr 
(1,23 kr) 

0,21 kr 
(0,17 kr) 

1,75 kr 
(1,40 kr) 

 Allmän platsmark Kategori 1 m2/år  0,85 kr 
(0,68 kr) 

0,85 kr 
(0,68 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år  1,46 kr 

(1,17 kr) 
1,46 kr 

(1,17 kr) 

  Kategori 3 m2/år  2,35 kr 
(1,88 kr) 

2,35 kr 
(1,88 kr) 
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RÖRLIGA AVGIFTER 

 
d) Förbrukning Avgift per V S TOTALT 

 Uppmätt/beräknad mängd m3 17,45 kr 
(13,96 kr) 

17,45 kr 
(13,96 kr) 

34,90 kr 
(27,92 kr) 

 

#För definition av 14.1 c) Kategori 1-3, samt Småhus, se § 3. 

Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där 
hänsyn tas till behovet av hushållsvatten. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 
betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga 
för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens 
behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för 
den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten. 

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den 
rörliga avgiften ut. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 150 m3 

per år och person vid helårsboende och 150 kbm per år och hushåll vid delårsboende. Fast avgift 
debiteras enligt 14.1 b). 

14.4 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 
avgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 d). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 
brukningsavgift enligt 14.1 c). 
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§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande 
fast avgift för småhus enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c). Alla andra obebyggda 
fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 
14.1 c).  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 b) och 
c) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 d).  

Bebyggs bostadsfastighet eller annan fastighet skall avgifter enligt 14.1 a), b), c) och d) betalas, 
där storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens 
behov av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens 
hårdgjordhet. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per åtgärd och tillfälle*:   
Nedtagning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Uppsättning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 400 kr (1 120 kr) 

Påsläpp av vattentillförsel 700 kr (560 kr) 

Montering av strypbricka 1 400 kr (1 120 kr) 

Demontering av strypbricka 700 kr (560kr) 

Undersökning av vattenmätare 1 431 kr (1 145 kr) 

Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr (560 kr) 

Förgävesbesök 875 kr (700 kr) 
 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs 
endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan 
debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§ 14 och 16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på 
obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 
övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.  

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 
53 § vattentjänstlagen. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Uddevalla Vatten AB är huvudman för 

den allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att ta hand om avloppsvatten 

och leverera dricksvatten. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA-

anläggningar i Uddevalla kommun. 

Tillsammans med kommunen beslutar 

bolaget om utbyggnader och VA-taxor. 

Uddevalla Vatten AB har inga anställda 

utan den dagliga driften och annan 

förenlig verksamhet sköts av personal i 

det gemensamma bolaget, Västvatten 

AB, som svarar för driften av VA-

anläggningar i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Ägarförhållande 
Uddevalla Vatten AB är ett helägt 

dotterbolag till Uddevalla kommun 

(212000-1397). Uddevalla Vatten AB 

äger 53 % av det gemensamma bolaget 

Västvatten AB. 

 

Antal aktier och röster i Uddevalla 

Vatten AB är 10 000 stycken.  

Väsentliga händelser under 

året 

Ekonomi 
VA-verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vatten-

tjänst ska finansieras via motsvarande 

intäkt. Den taxefinansierade verk-

samheten får inte gå med vinst eller 

förlust utan i stället ska eventuella 

överuttag eller underuttag redovisas 

som skuld/fordran till VA-kollektivet. 

Årets prognostiserade överuttag uppgår 

till 14 577 tkr (budget 10 603 tkr). 

Uddevalla Vatten AB har två VA-fonder 

en som är aktiverad råvattenledning 

Marieberg och VA-fonden 

Kapacitetsökningar i vattennätet som 

uppgår till 23 604 tkr. 

Investeringar under perioden har skett 

med 94 390 tkr och erlagda anlägg-

ningsavgifter uppgår till 26 337 tkr. 

Verksamhet 
Flertalet vattenläckor och avloppsstopp 

har åtgärdats, servisanslutningar har 

byggts och utryckningar har skett till 

privatpersoner med fruset vatten. 

Miljörapporterna för 2020 är klara och 

inskickade till tillsynsmyndigheten.  

En besparingsuppmaning gick ut till 

boende i Skredsvik då vatten-

förbrukningen var hög där i början av 

sommaren. 

Tillsyn har skett av Uddevalla kommun 

enligt livsmedelslagen. Tillsynen 

handlade om faroanalys och 

kommande regler för PFAS samt 

generell uppföljning av vår 

dricksvattenkvalitet. Vi fick inga 

avvikelser. 

Stöttat kommunens miljöenhet vid två 

mindre oljeutsläpp på Bultvägen och 

Bäveån. 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla Vatten AB 
53%

Uddevalla kommun 
100%
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Byte av uttjänta pumpar på Mariebergs 

vattenverk samt renovering av 

tillhörande rörgalleri är klart. Detta ger 

en större möjlighet att få ut mer 

vattenvolym under kortare tidsperioder 

och ett högre tryck på vattnet. 

Styrelsen har haft en rundresa i 

kommunen där man bland annat 

besökte reservoarbygget som pågår. 

Dialog pågår med Trafikverket gällande 

avgiftsskyldiga ytor för bortledning av 

dagvatten från gator och vägar. 

Gällande den del som avser dagvatten 

fastighet (järnväg) är dialogen avslutad. 

Ärendet sträcker sig flera år tillbaka.  

I samband med arbete med en ny 

tillståndsansökan för Skansverket ARV 

utreds utloppspunkten för renat 

avloppsvatten som idag finns i Bäveån. 

Framtida effekter på befintlig punkt 

utreds men man tittar även på andra 

potentiella utloppspunkter längre ut i 

Bäveån samt i Byfjorden och effekterna 

av att släppa renat avloppsvatten där.  

Samordning med Trollhättan Energi om 

den gemensamma ledningen från 

Vänern är i full gång och bland annat 

pågår stråkvalsanalys. 

Uddevalla Vatten ABs tvist med 

Skatteverket, gällande att Skatteverket 

anser att bolagen ska betala skatt på 

räntan för de kommunala lånen, har 

beslutats i Förvaltningsrätten till förmån 

för Skatteverket. Överklagande av detta 

beslut sker för tillfället. 
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Mål 2019–2021 
Målen baseras på Svenskt Vattens 

Hållbarhetsindex (HBI). Dessa är 

uppdelade i tre grundpelare av 

hållbarhet – tjänster, miljö och resurser 

– som i sin tur delas upp i 14 

parametrar och 89 frågeställningar. 

Svaren på frågeställningarna 

summeras ihop till en av färgerna grönt 

(bra), gult (bör förbättras) eller rött 

(måste åtgärdas) för parametern. 

Ett urval av parametrar och frågor har 

skett och de utgör målen 2019–2021. 

Under 2019–2021 arbetar vi med:  

1) Hållbara Resurser 

och de två utvalda 

fokusområdena: 

VA-anläggningars status, 

Personalresurser & Kompetens 

2) Hållbara Tjänster 

och de tre utvalda 

fokusområdena: 

VA-planering, Nöjda brukare 

samt Kommunikation 

3) Miljömässig hållbarhet 

och det utvalda fokusområdet: 

Vattentillgångar 

Kommentar:  

Hållbara resurser 

VA-anläggningars status (Rs) 

Beskrivningen av statusen för våra 

anläggningar förväntas bli klar under 

2021. Det enda som återstår är 

avloppsverken och ledningsnätet.  

Statusbedömning för vattenledningsnät 

görs genom beräknat läckage (m3/km3 

och dygn) och statusbedömning för 

avloppsnät uppskattas utifrån antal 

stopp, spolbehov, ledningskollapser 

och TV-inspektion. 

Arbetet med att ta fram en långsiktig 

plan över investerings- och 

reinvesteringsbehovet på 10 års sikt 

beräknas bli klar under året. Det som 

återstår är ledningsnätet. Planen 

innefattar samtliga kommunala VA-

anläggningar, så som:  

• Vattenverk, reservoarer och 

tryckstegringsstationer  

• Reningsverk och pumpstationer  

• Ledningsnät  

Behovet i planen baseras till största 

del på de pågående status-

bedömningarna. Dessutom tillkommer 

kommunernas planeringar av olika 

slag så som asfaltsplaner, 

exploaterings- och omvandlings-

områden med mera. I nuläget är inte 

hänsyn taget till framtida utmaningar i 

form av till exempel nya lagkrav, 

förändrad råvattenkvalitet och klimat-

anpassningar. 

Finansieringsfrågan är ett viktigt 

område då vi står för omfattande 

investerings- och reinvesteringsbehov 

framåt. Långsiktig finansieringsplan är 

nu framtagen med lån och 

anläggningsavgifter som 

finansieringsmedel. Kommunerna har 

även möjlighet att besluta om 

finansiering via kommunbidrag 

(skattefinansiering). Inga 

kommunbidrag ligger i dagsläget i 

plan. 

Implementeringen av 

projektstyrningssystemet som ska 

underlätta vårt projektarbete är i 
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slutskedet och beräknas vara klart 

med undantag för processflödet under 

2021. 

Personalresurser och Kompetens (Rk) 

Långsiktiga planer på fem år sikt för 

kompetensutveckling (medarbetares 

utbildningsbehov) samt för 

kompetensförsörjning/ resursplanering 

(avdelningars framtida personalbehov) 

med hänsyn till exempel 

pensionsavgångar och 

verksamhetsutveckling är under 

upparbetning i personalsystemet. De 

lagstadgade utbildningsbehoven är 

klara. I år fokuserar vi på 

utbildningsbehov som ej är lagstadgad 

men som behövs för att klara av och 

hänga med i utvecklingen av de olika 

tjänsternas arbetsuppgifter. 

Vi arbetar kontinuerligt med de 

fastställda förbättringsprojekten utifrån 

den genomförda medarbetarenkäten.  

Fem friskvårdsaktiviteter har erbjudits 

under året. 

Balanserad ekonomi (Re) 

Sotenäs Vatten har som mål att 80 % 

av producerad mängd vatten ska 

debiteras. Detta följs upp för samtliga 

bolag i årsbokslutet. 

Hållbara Tjänster 

VA-planering (Tp) 

Kommunerna har kommit olika långt i 

arbetet med sina respektive VA-planer. 

Samtliga kommuner har i dagsläget en 

VA-policy samt en beskrivning av 

dricksvattenförsörjning och 

avloppshantering. Däremot saknas 

plan för utbyggnad av allmänna VA-

anläggningar (utbyggnadsplan) och 

åtgärdsplan om förnyelsebehov 

(förnyelseplan) på 10-års sikt i tre 

kommuners VA-planer. 

I kommunernas arbeten är vår roll att 

bistå med underlag och 

expertiskunskap om kommunerna 

efterfrågar detta. Dock är VA-planen 

vår uppdragsbeskrivning och därmed 

oerhört viktig för att vi ska kunna 

planera och prioritera inom vår 

verksamhet. Därför kommer vi i olika 

sammanhang att fortsätta lyfta behovet 

av att kommunerna tar fram kompletta 

och aktuella VA-planer. 

Nöjda brukare (Tp) 

Under 2021 kommer vi arbeta vidare 

med de åtgärdsplaner som togs fram 

utifrån resultaten av 

kundnöjdhetsundersökningarna som 

genomfördes under 2019. Ny 

kundundersökning genomförs 2022.  

Kommunikation (Tk) 

Utbildning i användande av RAKEL-
telefoner ska genomföras internt under 
2021 för berörd personal. 
 
Vår nuvarande krisberedskapsplan är 
under revidering och beräknas vara 
klar november 2021. Under hösten 
kommer en krisberedskapsövning 
genomföras för tjänsteman i beredskap 
(TIB). 
 
Hushållning ändliga resurser (Mr)  

Andel återvunnen fosfor från ARV till 

produktiv mark uppfyller kraven i 

hållbarhetsindex. Detta sker via aktörer 

i de olika ägarkommunerna som vi har 

tecknat avtal med. 

Det systematiska uppströmsarbetet, 

som ska minska källorna till 

föroreningar i slammet och till det 

utgående vattnet, kommer inte att ske 

under året. 
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Miljömässig hållbarhet 

Vattentillgångar (Mv) 

I Färgelanda och Munkedal inväntas 

fortfarande kommunfullmäktigebeslut 

gällande fastställande av 

vattenskyddsområden. Därefter kan 

ansökan skickas in till Trafikverket 

gällande beviljande av lov för 

uppskyltning av aktuella 

vattenskyddsområden.  

I Uddevalla har Trafikverket gett oss 

tillstånd för skyltning av vattenskydds-

områden. Uppskyltningen planeras att 

ske under året.  

I Sotenäs är målet nått sedan tidigare. 

God ekonomisk hushållning 

I och med införandet av den nya 

kommunallagen har det blivit tydligare 

att kommunerna behöver redovisa god 

ekonomisk hushållning för 

kommunkoncernen. Två finansiella mål 

har tagits fram, för varje enskilt år ska 

kostnaderna täckas av intäkter och vi 

ska ha en hög kassalikviditet. Bolaget 

bedöms ha god ekonomisk hushållning 

då de finansiella målen samt 

övervägande del av 

verksamhetsmålen förväntas uppnås.  
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Ekonomi 

Resultaträkning 
En resultaträkning visar en sammansättning av bolagets kostnader och intäkter under 

ett år. 

Resultaträkning                 

(tkr) Utfall 
202108 

Budget 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 
202008 

Intäkter 
     

Nettoomsättning 93 123 90 882 136 323 139 154 86 770 

Övriga rörelseintäkter 2 913 2 749 4 124 4 204 3 044 

Summa intäkter 96 036 93 631 140 447 143 358 89 814  
     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -4 137 -4 359 -6 539 -7 886 -5 255 

Entreprenad -4 320 -5 534 -8 301 -9 188 -5 816 

Elkostnader -5 391 -5 509 -8 263 -8 017 -4 405 

Övriga externa kostnader -10 361 -9 730 -14 595 -16 431 -10 809 

Köp tjänst VVAB -28 638 -30 566 -45 848 -44 954 -28 316 

Styrelsekostnader -305 -370 -556 -556 -339 

Avskrivningar -20 095 -21 737 -32 606 -30 774 -18 986 

Summa kostnader -73 247 -77 805 -116 708 -117 806 -73 926  
     

Rörelseresultat 22 789 15 826 23 739 25 552 15 888 

      

Ränteintäkter 76 20 30 72 160 

Räntekostnader -5 394 -8 767 -13 151 -11 032 -6 272 

Summa finansiella 
poster 

-5 318 -8 747 -13 121 -10 960 -6 112 

      

Årets skatt -81 -10 -15 -15 0 

      

Periodens resultat 17 390 7 069 10 603 14 577 9 776 
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Sammanställning av avdelningarnas resultat och årsprognos 
Intäkter Utfall 

202108 
Budget 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Projekt och Utveckling & 
Utredning 

-4 813 -5 073 -7 609 -9 954 

Drift -66 311 -69 947 -104 920 -104 729 

Styrning, ledning och adm. 88 514 82 089 123 132 129 260 

Totalt Uddevalla Vatten AB 17 390 7 069 10 603 14 577 

Kommentar/Analys 

Uddevalla Vatten AB 
Uddevalla Vatten AB redovisar för 

perioden ett överuttag på 17 390 tkr 

(budgeterat överuttag 7 069 tkr).  

Avvikelsen beror på lägre 

kapitalkostnader som är ett resultat av 

lägre ränta och investeringar som inte 

har aktiverats ännu. Avvikelsen beror 

även på högre brukningsintäkter på 

grund av pandemin och lägre köp av 

tjänst Västvatten då en del av de 

budgeterade kostnaderna kommer 

infalla först senare under året. 

Avvikelsen beror också på lägre 

material och entreprenadkostnader som 

kommer förbrukas under slutet av året. 

Årets överuttag prognostiseras till 

14 577 tkr (budgeterat överuttag 

10 603 tkr). 

Avvikelsen beror bland annat på lägre 

avskrivnings- och räntekostnader samt 

högre brukningsintäkter på grund av 

pandemin. I prognosen tillkommer dock 

högre kostnad för skyltning av vatten-

skyddsområden, kapacitetsutredning 

Marieberg och ökade lantmäteri-

kostnader. 

Överuttaget avsätts i VA-fond att 

användas till VA-fond 

Kapacitetsökningar i vattennätet. 

Uddevalla Vatten AB innefattar 

nedan verksamheter 

 
Projekt och Utveckling & Utredning 
Projekt och Utveckling & Utredning 

hanterar projekteringar och utredningar 

kring exploateringar, saneringar och 

reinvesteringar med mera. 

Under perioden redovisas en positiv 

avvikelse mot budget på 260 tkr och på 

helårsbasis prognostiseras en negativ 

avvikelse på 2 345 tkr. Avvikelsen beror 

på poster av engångskaraktär så som 

skyltning av vattenskyddsområden, 

kapacitetsutredning på Marieberg och 

timmar som läggs på större 

ramavtalsupphandling angående 

projektering och standarder för 

tryckstegrings- och pumpstationer. 

Avvikelsen beror även på ökade 

lantmäterikostnader bland annat på 

grund av ledningsrättsersättningar och 

intrångsersättningar.  

Drift 
Dricksvatten, Reningsverk, Ledningsnät 

och El & Automation hanterar den 

dagliga driften inom Uddevalla Vatten 

AB.  

Under perioden redovisas en positiv 

avvikelse mot budget på 3 636 tkr och 

på helårsbasis prognostiseras en 

positiv avvikelse på 191 tkr.  
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Avvikelsen gentemot utfallet beror till 

stor del på lägre kapitalkostnader samt 

på lägre material- och entreprenad-

kostnader. Nuvarande positiva 

avvikelse för material och entreprenad 

kommer förbrukas under året och till 

och med dra över budget. Detta beror 

på bland annat ökade kostnader för 

elmaterial, nödduschar på Marieberg 

och utredning angående Risån. Den 

kvarvarande avvikelsen i 

helårsprognosen beror bland annat på 

något lägre elkostnader. 

 

Styrning, Ledning och 
Administration 
Styrning, ledning och administration 

innefattar styrelse, VD samt 

administration i form av HR, Kund & 

Kommunikation, Ekonomi och Finans. 

Under perioden redovisas en positiv 

avvikelse mot budget på 6 425 tkr och 

på helårsbasis prognostiseras en 

positiv avvikelse på 6 128 tkr. 

Avvikelsen beror på högre 

brukningsintäkter och lägre 

ränteantaganden. Prognos 1,6 % mot 

budget på 1,8 %. 
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Balansräkning 
En balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår 

hur bolaget använt respektive anskaffat sitt kapital. 

Balansräkning        

(tkr) Utfall  
2021-08-31 

Utfall  
2020-12-31    

Tillgångar 
  

Immateriella 
anläggningstillgångar 

  

Programvarulicenser 0 0 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 

   

Anläggningstillgångar   

VA-anläggningar 963 130 918 382 

Maskiner o tekniska anläggningar 47 600 42 440 

Inventarier 2 336 2 466 

Pågående investeringar 167 204 142 581 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

1 180 270 1 105 869 

   

Finansiella 
anläggningstillgångar 

  

Andelar i koncernföretag 1 325 1 325 

Uppskjuten skattefordran 0 0 

Summa Finansiella 
anläggningstillgångar 

1 325 1 325 

   

Totalt anläggningstillgångar 1 181 595 1 107 194 

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 4 883 5 362 

Fordringar hos Uddevalla 
kommun 

130 9 994 

Fordringar hos koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 

821 1 720 

Underuttag VA-kollektivet 0 0 

Övriga fordringar 8 557 1 776 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

15 755 386 

Summa omsättningstillgångar 30 146 19 238 

   

Summa tillgångar 1 211 741 1 126 432 
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Balansräkning     

(tkr) Utfall  
2021-08-31 

Utfall  
2020-12-31 

   

Eget kapital och skulder   

Eget Kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 10 000 10 000 

 10 000 10 000 

Fritt eget kapital   

Årets resultat 0 0 

 0 0 

   

Summa eget kapital 10 000 10 000 

   

Avsättningar   

Övriga avsättningar 150 150 

 150 150 

Långfristiga skulder   

Lån av kommunen 697 350 615 944 

Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

366 756 345 665 

VA-fond 106 067 107 019 

Summa långfristiga skulder 1 170 173 1 068 628 

   

Kortfristiga skulder   

Överuttag VA-kollektivet 17 390 0 

Leverantörsskulder 8 510 22 400 

Kortfristig skuld Uddevalla 
kommun 

1 512 8 200 

Kortfristig skuld koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 

940 441 

Kortfristiga skulder VVAB 2 674 4 840 

Aktuell skatteskuld 93 26 

Övriga skulder 0 1 599 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

299 10 148 

Summa kortfristiga skulder 31 418 47 654 

   

Totala kortfristiga och 
långfristiga skulder 

1 201 741 1 116 432 

   

Summa eget kapital och 
skulder 

1 211 741 1 126 432 
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Investeringar 
(Tkr) Utfall Jan-

Aug 2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder1 

45 619 71 315 71 675 

Kapacitetssäkring vattennätet, VA-fond1 21 015 32 400 30 325 

Omvandlingsområden 19 468 45 220 55 650 

Exploateringsområden 8 288 16 003 16 500 

Bruttoinvesteringar1 94 390 164 938 174 150 

    

Fakturerade anläggningsavgifter -26 337 -45 670 -46 000 

    

Totalt1 68 053 119 268 128 150 
1Investeringsbudget 2021 justerad KF 2021-06-10 § 137. 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital, 10 000 tkr 

Upparbetat 
(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar    

Åh reservoar1 10 038 23 500 2021-2022 

Hässleröd överföringsledning 22 530 17 600 2020-2021 

Timanstorpet reservoar1 20 554 26 000 2021 

Brattås reservoar1 179 21 000 2022-2023 

Simmersröd reservoar1 156 12 500 2023-2024 

Torp-Ekholma överföringsledning (VA-plan) 298 36 000 2022-2023 

Vänernledningen 3 677 600 000 2021- 

Skansverket ARV säkring berg1 - 11 000 2024-2026 

Omvandlingsområden    

Buslätt 1 587 22 800 2021-2022 

Forshälla- Strand södra 19 189 21 800 2020-2021 

Råssbyn1 2 334 21 000 2021-2022 

Ulvesund - Saltdalen, Krokens väg 17 333 22 700 2021 

Vadberget 18 177 18 300 2019 

Barrskogsvägen GA 377 28 800 2022-2023 

Exploateringsområden    

-  - - 
1Utförandeperiod justerad jämfört mot budget 2021.

Kommentar/Analys 

Investeringar har under perioden skett 

med 94 390 tkr (budget 116 100 tkr) 

och erlagda anläggningsavgifter uppgår 

till 26 337 tkr (budget 30 667 tkr). 

Årets investeringar prognostiseras till 

164 938 tkr (budget 174 150 tkr) och 

erlagda anläggningsavgifter 

prognostiseras till 45 670 tkr (budget  

46 000 tkr).  

Investeringsbudgeten är utökad från 

155 525 tkr till 174 150 tkr enligt beslut 

från KF 2021-06-10 § 137:  

• Överföringsledningar kopplat till 

kommunens VA-utbyggnadsplan 

har tillkommit då kommunen 

beslutat att detta ska bekostas 

av enbart VA-kollektivet.  

• Projekt Vänernledning har 

tillkommit genom kommunalt 

beslut.  
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• Omläggning ledning ny 

brandstation har tillkommit 

genom kommunalt beslut. 

• Projektet Timanstorpet 

reservoar flyter på bättre än 

planerat och tidigareläggs till 

2021. 

Reinvesteringar samt kapacitets-och 

säkerhetshöjande åtgärder 

Reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, 

vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

åtgärder säkerställer leverans men kan 

även utgöra förutsättningar för 

omvandlings- och/eller 

exploateringsprojekt. 

Åh reservoar: har förberetts med 

ledningar och väg. 

Hässleröd överföringsledning: Nya 

överföringsledningar har färdigställts 

under perioden. Nya tryckstegrings-

stationen är i drift, boende i Hässleröd 

får nu vatten från Mariebergs 

vattenverk. 

Timanstorpets reservoar: Byggnation 

pågår.  

Brattås reservoar: Entreprenad startar 

2022. 

Simmersröd reservoar: Entreprenad 

startar 2023. 

Torp-Ekholma överföringsledning: 

Stråkvalsanalys har utförts, projektering 

och entreprenad skall upphandlas. 

Vänernledning: Under perioden har det 

arbetats med stråkval för ledningen från 

Vänern till Uddevalla. 

Skansverket ARV: Förstärknings-

åtgärder på befintliga betong-

konstruktioner samt arbete med 

rötkammare och mellansedimentering. 

Omläggning av ledningar i samarbete 

med kommunens asfaltsplan, el och 

fjärrvärme. Entreprenad pågår på 

Ramneröd. Ledningsarbetet har 

genomförts under perioden på Anders 

Knapes väg / Timmermansgatan. 

Strömstadsvägen: Omläggning av 

ledningar har färdigställts under 

perioden. 

Råvattenledning Rimnershallen: 

Råvattenledningen har flyttats för att 

göra plats för nya badhuset. 

Smaragden: Omläggning av läckande 

ledning på tomtmark har slutförts. 

Brandstationen förnyelse: Omläggning 

av vattenledning över tomten i samband 

med markarbeten för nya 

brandstationen. 

Dricksvatten: Utgående pumpar på 

Marieberg har bytts samt renovering av 

Fagerhult VV. Återstår asfaltering runt 

Fagerhult VV samt montage av 

stängsel runt området. 

Ljungskile ARV: Rivning/ombyggnad av 

gamla reningsverket är klar. Drivits av 

kommunen. 

Vattenmätare: Utrustning inköpt för att 

påbörja test av avläsning gällande 

fjärravlästa vattenmätare detta via 

master och sopbilar 

Tureborg tryckstegringsstation: 

Fas 2 beställt genom ramavtal med 

Skanska på renovering av TSS, ingår 

nya pumpar, elskåp, rörgalleri, ventiler 
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etc. Startar efter sommaren och pågår 

under hösten. 

Lillesjö tryckstegringsstation: 

Fas 2 beställt genom ramavtal med 

Skanska på utbyte av flödesmätare och 

rörbrottsventiler. Startar efter 

sommaren och pågår under hösten. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad enligt kommunal VA-

utbyggnadsplan eller som påkallats 

efter länsstyrelsens beslut alternativt 

definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar 

Saneringarna längs med 

Fräknestranden fortskrider.  

Arbete har avslutats i områdena 

Skuteberget, Forshälla-Strand Södra, 

Restenäs skola samt Vadberget. En del 

LTA leveranser pågår i områdena.  

Arbete pågår i Ulvesund.  

Områdena Buslätt och Råssbyn har 

projekterats.  

Utöver VA-utbyggnadsplanen är 

sanering påbörjad för Utby-Pirreliden 

medan Barrskogsvägen GA inväntar 

planarbetet. 

Nästa del av VA-utbyggnadsplanen har 

påbörjats med stråkvalsanalyser för 

sträckan Torp-Holma. 

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. 

Arbete är klart på Överby, Furuhall E4, 

Rotviksbro och Bastionen. 

Anläggningsavgifter 
När en fastighet ansluts till den 

allmänna VA-anläggningen erläggs 

anläggningsavgift. Detta sker normalt 

då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

Under perioden har anläggningsavgifter 

inkommit från Forshälla-Strand, Överby, 

Furuhall samt strötomter.  

Finansiering 
Uddevalla Vatten AB finansieras i 

huvudsak via Uddevalla kommuns 

internbank som i sin tur lånar upp 

kapital i enlighet med sin finanspolicy.  

Bolaget betalar en ränta som motsvarar 

genomsnittet av internbankens 

upplåningskostnad inklusive 

räntesäkringskostnader jämte en 

individuell marginal som för Uddevalla 

Vatten AB är 0,03 %. 

Utnyttjat belopp vid delåret är 

697 350 tkr och prognostiserad 

låneskuld för året är 689 280 tkr 

(budget 735 683 tkr). 

Den genomsnittliga räntan var under 

perioden 1,2 % (budget 1,8 %) 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 

701 000 tkr. Under året ser det ut som 

om checkkrediten behöver utökas med 

ytterligare 30 000 tkr för att hantera 

likvidbehovet vid reinvestering som 

följer kommunens asfaltsplanering.

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr KS 2021/00583 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050.  
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  
 
Prognoserna för kommunens resultat 2021 visar på ett resultat på 180 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2021 till 896 mkr, inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen 
kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en 
nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP) yrkar enligt följande. 
 
- Att hälften av den föreslagna summan istället läggs som ett överskott och öronmärks 
för att minska kommunens underhållsskuld.  
-Att om det skulle visa sig att det skulle saknas underhållsplaner för enskilda fastigheter 
så skall sådana tas fram.  
- Att underhållsplanernas kostnader redovisas för politiken för att dels möjliggöra 
korrekta underhållsprioriteringar och dels få till korrekt nivå på avsättningarna för 
underhåll. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) 
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts.§ 304 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före 1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-10-25 Dnr KS 2021/00583 

  
 

Handläggare 

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

 

Inlösen av framtida pensionsåtaganden 

Sammanfattning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas. Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade 
blandmodellen. Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till 
andra halvan av 2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är 
slutbetalda några år efter 2050.  
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott.  
 
Prognoserna för kommunens resultat 2021 visar på ett resultat på 180 mkr, före åtgärder 
för tryggandet av pensionsutfästelser. Kommunens ansvarsförbindelse uppgår i 
delårsrapporten per siste augusti 2021 till 896 mkr, inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreslår, med beaktande av 
kommunfullmäktiges riktlinjer för pensionsåtaganden, att kommunen verkställer en 
inlösen av pensionsåtagandet med ett belopp om maximalt 105 mnkr. Kommunen 
kommer även efter denna inlösen att uppnå det ekonomiska målet för året, om en 
nettokostnadsandel på 99%. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga ekonomiavdelningen att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen 
för pensioner intjänade före  1998, med ett belopp om maximalt 105 mnkr  
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-10-25 Dnr KS 2021/00583 

  
 

 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden, senast uppdaterad 2018-04-11 §99, 
beskrivs regler för alternativa pensionslösningar, regler för beviljande av särskild 
avtalspension, arbetsgivarens informationsinsatser och hur pensionsutfästelserna ska 
tryggas och betalas.  
Kommunens pensionsutfästelsernas för intjänad pension före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse i balansräkningen i enlighet med den så kallade blandmodellen. 
Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen fortsätter att öka till andra halvan av 
2020-talet och minskar därefter och sjunker succesivt till de är slutbetalda några år efter 
2050.  
För att bidra till en positiv utveckling av kommunens framtida ekonomi medger 
riktlinjerna att åtgärder som syftar till att mildra den framtida ekonomiska belastningen 
av dessa utbetalningar kan vidtas. Den åtgärd som kan ske är att kommunen betalar 
delar av de framtida pensionskostnaderna i förskott. Detta har skett vid ett antal tillfällen 
under 2010-talet, när kommunens resultat för enskilda år har medgivit detta. Åtgärden 
påverkar både årets resultat och likviditet.  
 
Enligt riktlinjerna ligger ansvaret för det löpande pensionsadministrativa arbetet med 
tryggandet av pensionsutfästelserna hos kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr KS 2021/00061 

Utbetalning av partistöd för 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för det lokala partistödet ska partierna senast sex månader 
efter räkenskapsårets utgång ha lämnat in en redovisning av hur stödet har använts. 
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med redovisning av hur 2020 års 
partistöd har använts. Kommunledningskontoret bedömer att stödet har använts för det 
syfte som anges i kommunallagen kap 4 § 29 och föreslår därför att partistöd ska 
utbetalas till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2022 till samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-11-02 Dnr KS 2021/00061 

  
 

Handläggare 

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

 

Utbetalning av lokalt partistöd för 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för det lokala partistödet ska partierna senast sex månader 
efter räkenskapsårets utgång ha lämnat in en redovisning av hur stödet har använts. 
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med redovisning av hur 2020 års 
partistöd har använts.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att stödet har använts för det syfte som anges i 
kommunallagen kap 4 § 29 och föreslår därför att partistöd ska utbetalas till samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige för år 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd för år 2022 till samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommuner får enligt kommunallagen kap 4 § 29 ge ekonomiskt bidrag och annat stöd 
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  
 
Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för partistöd fördelas stödet enligt följande. 
Ett grundstöd, som uppgår till 42% av ett prisbasbelopp per parti och år samt  
ett mandatstöd, som uppgår till 45% av ett prisbasbelopp per mandat och år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-11-02 Dnr KS 2021/00061 

  
 

 

 

 
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr och partistödet landar följaktligen på följande 
belopp. 
 
Parti Partistöd 2022 
Moderaterna 215 901,00 kr. 
Socialdemokraterna 368 046,00 kr. 
Uddevallapartiet 194 166,00 kr. 
Sverigedemokraternas 215 901,00 kr. 
Liberalerna 107 226,00 kr. 
Centerpartiet 107 226,00 kr. 
Vänsterpartiet 107 226,00 kr. 
Miljöpartiet 85 491,00 kr. 
Kristdemokraterna  107 226,00 kr. 

 
 
 
 
Sara Gustafsson Sebastian Johansson 
Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga partier 
Kommunledningskontorets förvaltningsekonom 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr KS 2021/00611 

Krisplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommer ska utforma riktlinjer rörande krishantering och det övergripliga 
arbetet rörande kommunens krisberedskap. Dokumentet kretsar kring de organisatoriska 
funktionerna i samband med en kris genom att sätta upp riktlinjer för kommunens 
krisledningsorganisation, krisledning, aktiviteter vid höjd beredskap, övningar samt 
förvaltningsspecifik planering.  

Följande dokument avser mandatperioden 2018–2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Krisplan för Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till kommunens krisplan. 

att krisplanen ersätter krisledningsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015-04-29 § 
144. 

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00611 

  
 

Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Krisplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Uddevalla kommer ska utforma riktlinjer rörande krishantering och det övergripliga 
arbetet rörande kommunens krisberedskap. Dokumentet kretsar kring de organisatoriska 
funktionerna i samband med en kris genom att sätta upp riktlinjer för kommunens 
krisledningsorganisation, krisledning, aktiviteter vid höjd beredskap, övningar samt 
förvaltningsspecifik planering.  
 
Följande dokument avser mandatperioden 2018–2022. 

Beslutsunderlag 

Krisplan för Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till kommunens krisplan. 
 
att krisplanen ersätter krisledningsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015-04-29 § 
144. 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Björn Segelod 
Tf. förvaltningschef Säkerhetschef 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 318 Dnr KS 2021/00610 

Risk och sårbarhetsanalys 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunen skall genomföra en kartläggning och djupdykning över kommunens 
samhällsviktiga verksamheter och beroenden samt utifrån vilka händelser som kan 
påverka dessa på ett negativt sätt. Kommuner i Sverige ska genomföra en Risk- och 
sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod, varav denna är gällande mellan 2018–2022. En 
försening av arbetet är till stor del ett resultat av den pågående pandemin. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00610 

  
 

Handläggare 

Säkerhetschef Björn Segelod 
Telefon 0522-69 65 65 
bjorn.segelod@uddevalla.se 

 

Risk och sårbarhetsanalys 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunen skall genomföra en kartläggning och djupdykning över kommunens 
samhällsviktiga verksamheter och beroenden samt utifrån vilka händelser som kan 
påverka dessa på ett negativt sätt. Kommuner i Sverige ska genomföra en Risk- och 
sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod, varav denna är gällande mellan 2018–2022. En 
försening av arbetet är till stor del ett resultat av den pågående pandemin. 
 
 

Beslutsunderlag 

Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2021. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys. 
 
 
 
Sara Gustafsson Björn Segelod 
Tf. förvaltningschef Säkerhetschef 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 Dnr KS 2021/00660 

God ekonomisk hushållning 2021 för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 
god ekonomisk hushållning 
 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla utvärdering är att 
bolagskoncernen har god ekonomisk hushållning när båda finansiella mål och 
verksamhetsmålet för Nöjd Kund Index (NKI) uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16 
God ekonomisk hushållning i Jakobsberg i Uddevallas fr.o.m. 2021  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas utvärdering av 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-16 Dnr KS 2021/00660 

  
 

Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning 2021 för HSB Norra Bohusläns 

stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla utvärdering är att bolagskoncernen 
har god ekonomisk hushållning när båda finansiella mål och verksamhetsmålet för Nöjd 
Kund Index (NKI) uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16 
HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevallas utvärdering av god ekonomisk 
hushållning  
  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-16 Dnr KS 2021/00660 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevallas utvärdering av god 
ekonomisk hushållning 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 
 



 

 2021-11-16 1 (1) 

 

HSB NORRA BOHUSLÄN EK FÖR 

Postadress: Norra Drottningg 23-25, 45131 UDDEVALLA, Vxl: 0522-986 00, www.hsb.se/norrabohuslan 

 

HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 

inkl dotterbolag Lostif Fastighet AB 

 

God Ekonomisk Hushållning 

 

Mått  Mål 
Finansiella mål och mått  

Soliditet 6 - 11%  

Räntabilitet på totalt kapital 2 – 5% 

  

Verksamhetsmål och mått  

NKI >=70% 

  

 

 

 

Uddevalla 2021-11-16 

 

  

 

 

http://www.hsb.se/norrabohuslan


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 315 Dnr KS 2021/00647 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk 
hushållning när båda finansiella mål och verksamhetsmålen för Nöjd Kund/resenär 
Index respektive Punktlighet uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla Omnibus AB fr.o.m. 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänns Uddevalla Omnibus AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-11 Dnr KS 2021/00647 

  
 

Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Omnibus ABs utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk hushållning när 
båda finansiella mål och verksamhetsmålen för Nöjd Kund/resenär Index respektive Punktlighet 
uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-11 
UOAB_GEH_from2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänns Uddevalla Omnibus ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-11 Dnr KS 2021/00647 

  
 

 

 

 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Uddevalla Omnibus AB – God Ekonomisk Hushållning - Mått och Mål 

Ekonomiska mål:  
Avkastning på Totalt Kapital respektive Soliditet; I överensstämmelse med specifikt ägardirektiv 
såsom dessa har fastställts av Kommunfullmäktig. 
 
Verksamhetsmål baserade på Kvalitet:  
Nöjd Kund/Resenärsindex; uppmäts kvartalsvis (före pandemin), där målsättningen avspeglar 
genomsnittet för genomförda mätningar under aktuellt år.  
Punktlighet; Målbild för ankomst och avgång för fordon i Uddevalla stadstrafik till/från s.k. 
reglerhållplatser med avvikelser om högst 3 minuter respektive 30 sekunder i jämförelse med 
fastställd tidtabell. Måluppfyllelsen baseras på årsbasis.  
 
 
     

Måttenheter Mål 

Ekonomiska Mått  

Avkastning Totalt Kapital 3 % 

Soliditet 28 % 

  

Verksamhetsmål - Kvalitet  

Nöjd Kund/Resenärs Index >90 % 

Punktlighet >80 % 

 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr KS 2021/00646 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 
god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Turism AB:s utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk 
hushållning när det finansiella mål om resultatet och verksamhetsmålen för antalet 
resenärer respektive målet för kommunens besöksnäringsindex uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15 
God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Turism AB fr.o.m. 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Turism AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-15 Dnr KS 2021/00646 

  
 

Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning from 2021 för Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Turism ABs utvärdering är att bolagskoncernen har god ekonomisk hushållning när 
det finansiella mål om resultatet och verksamhetsmålen för antalet resenärer respektive målet för 
kommunens besöksnäringsindex uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15 
UTAB_GEH_from2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Turism ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-11 Dnr KS 2021/00646 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 

 

 

God ekonomisk hushållning – mål och mätvärden 

 

Uddevalla Turism har fått i uppdrag av Uddevalla Kommun att ta fram finansiella mål och 

verksamhetsmål för att mäta mot begreppet ’God ekonomisk hushållning’. Bolaget föreslår 

därav att kommunen beslutar att följande mål och mått gäller för bolaget Uddevalla Turism.  

 

Finansiella mål & mått 

 

Uddevalla Turism har valt ekonomiska mål och mått i enlighet med ägardirektiv vilket 

innebär: 

att resultatet före kapitalkostnader ska vara positivt  

 

Verksamhetsmål och mått 

 

Uddevalla Turism har valt som mätbara verksamhetsmål från ägardirektivet: 

att öka antalet resenärer och besökande med 2 % årligen (basår 2020) 

att medverka till att Uddevallas besöksnäringsindex årligen ökar i samma takt  

som Västsverige 

 

 

Uddevalla 2021-11-12 

 

Styrelse och vd Uddevalla Turism AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

 
2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 313 Dnr KS 2021/00631 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevallahem och 
Ljungskilehem 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem med dotterbolag och Stiftelsen Ljungskilehem 
utvärdering är att stiftelserna och dess bolag har god ekonomisk hushållning när målen 
för soliditet och avkastning samt målen för verksamhetsmåtten NMI, NKI och 
Energianvändning uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
God ekonomisk hushållning i Uddevallahem och Ljungskilehem fr.o.m. 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utvärderingen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen 
Ljungskilehem. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29,Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00631 

  
 

Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning fr o m 2021 för Uddevallahem och 

Ljungskilehem 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem med dotterbolag och Stiftelsen Ljungskilehem 
utvärdering är att stiftelserna och dess bolag har god ekonomisk hushållning när målen 
för soliditet och avkastning samt målen för verksamhetsmåtten NMI, NKI och 
Energianvändning uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Uddevallahem_Ljungskilehem_GEHfrom2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00631 

  
 

 

 

 
att godkänna utvärderingen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen 
Ljungskilehem 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
Stiftelsen Ljungskilehem 



God Ekonomisk Hushållning 2022

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

Mått 2022 Mål

Soliditet 23% (+-2%)*
Avkastning på totalt kapital 3,5% (+- 0,5%)
NMI 4,1
NKI 40%
Energianvändning -2%*

*Soliditetsmålet är ett mål till 2024.

**Uddevallahem deltar i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” som sträcker sig fram till 2030. 
Målet innebär en 30 % minskning till år 2030, med år 2007 som basår. För att nå detta är
 målsättning att minska energianvändningen med 2% per år. 

Stiftelsen Ljungskilehem

Mått 2022 Mål

Soliditet 23% (+-2%)
Avkastning Totalt kapital 3,5% (+-0,5%)



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr KS 2021/00630 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Hamnterminal 
AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 
god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 

Uddevalla Hamnterminal AB:s utvärdering är att bolaget med dotterbolag har god 
ekonomisk hushållning när soliditet och räntabilitet och verksamhetsmålet avseende 
godsvolym uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla Hamnterminal AB fr.o.m. 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uddevalla Hamnterminals utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00630 

  
 

Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning fr o m 2021 för Uddevalla 

Hamnterminal AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Hamnterminal ABs utvärdering är att bolaget med dotterbolag har god 
ekonomisk hushållning när soliditet och räntabilitet och verksamhetsmålet avseende 
godsvolym uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
UHAB_GEH_from2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-03 Dnr KS 2021/00630 

  
 

 

 

att godkänna Uddevalla Hamnterminals utvärdering av god ekonomisk hushållning 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Hamnterminal AB 



 

 

 

 

God ekonomisk hushållning – mål och mätvärden 

Koncernen Uddevalla Hamnterminal har fått i uppdrag av Uddevalla kommun att ta fram finansiella 

mål och verksamhetsmål för att mäta mot begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Bolaget föreslår 

därför att kommunen beslutar att följande mål och mått gäller för koncernen Uddevalla 

Hamnterminal.  

 
 

Finansiella mål och mått 

Koncernen Uddevalla Hamnterminal har valt ekonomiska mål och mått i enlighet med ägardirektiv 

vilket innebär: 

Ett mål för bolagets ekonomiska ställning är att soliditeten ska uppgå till 35-40% 

Ett avkastningsmål att räntabiliteten på totalt kapital ska uppgå till 5-8% 

 

Verksamhetsmål och mått 

Koncernen Uddevalla Hamnterminal har valt ett verksamhetsmål att mäta mot ”God ekonomisk 

hushållning” 

Ett mål för bolagets verksamhet är att hanterad godsvolym över kaj årligen ska uppgå till minst 

1.000 tusen ton. 

 

 

Uddevalla 2021-11-15 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2021/00629 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Energi AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 
bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 
där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 
av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 
finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 
visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har 
god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Energi AB med dotterbolag utvärdering är att bolagskoncernen har god 
ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och minst 75 procent av de 
verksamhetsmässiga målen uppnås. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Uddevalla Energi AB protokoll §202120, 2021-09-10 
God Ekonomisk hushållning i Uddevalla Energi AB fr.o.m. 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Energi AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-11-29, Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29, Sebastian Johansson 
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Plats  och  tid

Beslutande

Suppleant

Övriga  deltagare

Frånvarande:

Utses  att  justera

Justeringens  tid

Underskrifter

Varberg  Stadshotell  i samband  med  studieresa

Kl.  13.00  -1 4.30

Anna-Lena  Heydar  (ordförande).

Sture  Svennberg

Jarmo  Uusitalo

CarinaÅström

Mattias  Forseng

Ingvar  Lindsta

Marie  Pettersson

Matthijs  Klomp

Niklas  Moe  ersätter  Rolf  Jonsson

Lennart  Björk

Richard  Bergström

Anders  Fröjdö

Björn  Wolgast,  VD

Maria  Olsson,  Ekonomichef

Lena  Olsson,  sekreterarare

Ellinor  Forsberg,  HR-chef

Fredrik  Jostby,  Marla'iadschef

Jenny  Göthberg,  AO-chef  Renhållningen

Kristina  Olofsson,  AO-chef  Elnät

Lars  Ärlsjö,  AO-chef  Värme/Kraft

Mikael  Svensson  Menli,  AO-chef  Stadsnät

Kenth  Johansson

Thomas  Georgiou,  arbetstagarrepresentant

Rolf  Jonsson

CatinaÅström

Uddevalla  Energi  AB,  Strömberget  2021-09-16

Lena  Olsson

Justerande

Carina  Åström
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Delårsbokslut  2021-08-31  med  helårsprognos

Ekonomichefen  presenterade  bokslut  och  prognos.

Periodens  råbalansresultat  före  bokslutsdispositioner  och  skatt  är 57,4

Mkr  vilket  är 27,9  Mkr  högye  än budgeterat.  De  större  avvikelserna  är:

- Högre  fjärrvärmeintäkter  15,9  Mkr

- Högre  intäkter  för  elproduktion  9,4 Mkr

- Högre  elnätsintäkter  3,1 Mkr,  högre  avfallsintäkter  3,6 Mkr

- Lägre  underhållskostnader,  5,2 Mkr

- Högre  kostnad  förbrukade  utsläppsrätter  -4 Mkr

- Högre  elkostnader  ikoncernen,  -4,3 Mkr

- Lägre  TB  Pellets  -5,8  Mkr,

Prognostiserat  råbalansresultat  före  bokslutsdispositioner  och  skatt  för

helåret  är 68,9  Mkr  vilket  är 16,1 Mkr  högre  än budgeterat.  De  större

avvikelserna  är:

Högre  fjärnärmeintäkter  (externt  och  internt)  22,2  Mkr

Högre  el-intäkter  (Lillesjö  och  vattenkraft)  9,1 Mkr

Högre  avfallsintäkter  4,1 Mkr

Högre  kostnader  för  utsläppsrätter  -7,3 Mkr

Högre  bränslekostnader  -3,2  Mkr

Styrelsen  beslutar

att  fastställa  tertialbokslutet  2021-08-31  samt  helårsprognos  2021 för

Uddevalla  Energi  AB  med  dotterbolag  och  översända  till  Uddevalla

Utvecklings  AB,  bilagor  1.1-1.4.

Styrelsen  passade  på att ge sin  uppskattning  till  ledningen  och  medarbetarna

för  ett  utmärkt  arbete.

% 202118

RpnMllniii4,a,ih.i2022

VD  och  AO-chef  renhållning  informerade.
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Motiv  till  prishöjning

Förutom  allmänt  ökande  kostnader  för  material  och  personal  ser vi att nedan

faktorer  är de som  kornmer  påverka  oss mest  under  2022.

a. Utsläppsrätter  och  fortsatt  höjning  av avfal1sförbränningsskatten  kommer

innebära  en ökning  med  ca 140kr/ton.  För  hushållens  ca 10 000ton

innebär  det  en ökad  kosföad  för  renhållningen  om ca 1,4Mkr.

b. I närtid  komrner  upphävandet  av producentansvar  för  returpapper

innebära  ansvar  för  kommunerna  och  en ökning  av kostnaderna  ca

0,2Mkr.

Insamling  av kommunalt  avfall  styrs  av flera  kostnadsdrivare  såsom:

Drivmedelspris,  personalkostnader,  flisningskostnader  av returträ,

behandlingsavgifter  för  såväl  brännbart  avfall  som  rötbar  fraktion(matavfall),

farligt  avfall  och  nu även  insamling  av returpapper.  Kostnaden  för  tömning  av

slam  följer  ett liknande  mönster  vad  gäller  t.ex.  fordonskostnader,

personalkostnader.  Avfallskostnaden  för  slam  styrs  av Västvattens

behandlingsavgift

Styrelsen  rekommenderas

att  fatta  beslut  om  en prishöjning  av renhållningstaxan  2022  enligt  följande:

*  Rerföållningstaxan  för  hushållens  avfall  höjs  med  2,5%.  Vilket  innebär  en

ökad  intäkt  med  ca  1,lMkr.

*  Renhållningstaxan  för  slam  höjs  med  2%.

Därtill  justeras  taxan  ytterligare  för  att möta  en eventuell  förändring  av

Västvattens  behandlingsavgift.

*  Översända förslaget  på  renhållnings-  och  slamtaxa  samt  föreslå

kotnrnunfullmäktige  i Uddevalla  att besluta  om en taxehöjning

i enlighet  med  underlaget.

g 202119

Policy  för  inköp  av utsläppsrätter,  UR

VD  informerade  om  att  Uddevalla  Kraft  AB  förbrukar  ca 48 000 UR/år,

varav  14 000  UR  erhålls  som  fri  tilldelning  och  34 000  UR  förvärvas  via

UR-auktioner.  Kursen  för  UR  är volatil  och  har  ökat  kraftigt  de senaste  åren.

Båda  dessa  faktorer  är anledningen  till  den framtagna  policyn  avseende  köp

och  försäljning  av UR.

g?l
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Samrnanträdesdatum
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Styrelsen  beslutade

att  föreslagen  Policy  för  köp  av utsläppsrätter  ska gälla.

% 202120

God  ekonomisk  hushllning,  GEH

VD  presenterade  framtagna  mått  och  mål  för  GEH  att gälla  inom  Uddevalla

Energi  med  dotterbolag.

Styrelsen  beslutade

att  godkänna  mått  och  målnivå

att  GEH  uppnås  när  samtliga  (2st)  finansiella  mål  + minst  6 av 8
verksatnhetsmässiga  mått  och  målnivåer  nås.

Beslutsunderlag  översänds  till  kommunfullmäktige  för  vidare  hantering.

Rapporter

VD  och  ekonomichefen  informerade  om  följande:

a) Personalärenden

VD  informerade  om  personalförändringar  samt  om  pågående

nyrektyteringar.

Pågående  rekryteringar:

- Chef  AO  värme

- Entreprenadchef

- Säljare  pellets

Nyanställda

- Försäljningschef  började  23 augusti.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten.

4 (10)
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b) Finansrapport

VD  rapporterade  om  internbankens  finansrapport.

2021-08-31  är 441 Mkr  nyttjat  av checkräkningskrediten  jämfört  med  de

740 Mkr  som  beviljats  i limit.  Skulden  har  minskat  med  70 Mkr  från

årsskiftet.  Prognos  för  snittränta  2021 är 1,20  %.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

c)  Pågående  projekt  >5 Mkr

Elnät
Mottagnings-

station  M5
(Västra)

R 10,7 o o

StadS-
nät

Elmätare,  nytt

mätinsamlings-
systern

Nätutbyggnad
F}ber-villa

I

I

50,0 12,0

6,3

6,7

3,1

11,7

3,1

VD  rapporterade  om  utfall  av större  projekt  per  31/8.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten.

d) Aktuellt  marknadsläge  och  utfall  försäljning

Marknadschefen  informerade  om aktuellt  marknadsläge  för  stadsnät,  elhandel

och  fjärrvärme.  Nyförsäljningen  totalt  uppvisar  en måluppfyllelse  på 145%.

5 (IO)
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Styrelsemöte Sarnmanträdesdaturn
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Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

e) Marknadsaktiviteter

Marknadschefen  informerade  om  marknadsaktiviteter  inom  bolaget,  bland

annat:

Pågående  aktiviteter

Varumärkeskampanj  -  nytt  varumärkeslöfte

a Vatumärkeskatnpanjen fortsätter -  Med positiv energi firändrar  vi värIden!
Målet  är att stärka  vanimärket  och  relationen  med  våra  kunder,  och  skapa  en

positiv  känsla.  Under  sommaren  startades  steg 2 genom  att pryda  elskåp  och

utvalda  bninnslock  runt  om  i centrum.

VD  på  praktik

a Filmning  av VD  på praktik  pågår.  Syftet  med  filmerna  är att stärka

arbetsgivarvarumärket  men  även  att  bringa  stolthet  och  glädje  internt.

Filmerna  kommer  publiceras  i olika  kanaler  under  senare  delen  av hösten.

Genomförda aktiviteter

Fjärmärmekampanj

a En  ny  fjärrvärmekampanj  lanserades  under  augusti  till  målgnuppen

b efintlig  kund  och  ambassadörer.  Syftet  är att bekräfta  det  goda  valet

och  visa  fjätrvärmens  nytta  för  staden.

Steg  2 ikampanjen  startar  under  hösten  men  webbinar  och  annonsering.

Pop-up  returen

a Under  september  prövas  en ny  återvinningstjänst,  pop-up  returen,  som

är en flyttbar  återvinningscentral  i miniformat  vilken  möjliggör  att lämna

grovt  avfall  nära  hernmet.  Genom  att flytta  pop-up  returen  till olika  platser  i

Uddevalla  ökar  tillgängligheten  till  återvinningscentral  och  återbruk  för  de

kunder  som  bor  längre  från  återvinningscentralerna.

c- 6 (IO)
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Kommande  aktiviteter

Solskolan

En solskola  skapas  på hemsidan  i syfte  att  tipsa  och  informera  kunderna

kring  allt  som  rör  solproduktion.

Minikampanj  installatörer

a Hemsidan  utvecklas  med  en egen  installatörssida  med  riktad  infornnation

till  installatörer.  Avsikten  är att  närma  oss externa  installatörer  via

informationsutskick  som  rör  bl.a.  för-  och  fördiganmälan  samt  nätför-

stärkning,  framförallt  kring  sol.

Nytt  skyltsystem  på  ÅVC

a Under  hösten  sker  en översyn  av skyltsystem  och  symboler  /bildspråk

på bolagets  återvinningscentraler,  hemsida  samt  app.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

f) Pellets  afförsläge

VD  informerade  om  Pellets  afförsläge.

Pelletsfabriken  har  byggts  om  och  kapabiliteten  och  kvaliteten  i fabriken  är

numera  tillfyllest.  Produktionstakten  har  allteftersom  kunnat  trirnmas  och  är

nu i nivå  med  fabrikens  specifikation.  De  två  vmma  vintrarna  2020  har

renderat  i överfyllda  lager  och  en överproduktion  av pellets  på marknaden.

Sågverkskonjunkturen  är stark  och  stora  mängder  sågspån  finns  tillgängligt

på marknaden.  Sågspånsmarknaden  kan  inte  utnyttjas  för  tillföllet  eftersom

företagets  lager  är fytlda.  Dessa  förhållanden  påverkar  resultatet  2021.

En  importkanal  av pellets  från  världsmarknaden  in  till  Uddevalla  planeras

vilken  riskerar  en priskollaps  i den  lokala  marknaden.  Styrelsen  informerades

om  en risk  för  nedskrivning  av an1äggningsti11gångarna  samt  fortsatta  framtida

förluster.

Under  våren  togs  beslut  att leverera  pellets  direkt  till  slutkund.  Ett  stort

arbete  har  utförts  med  att  hitta  nya  kunder  och  förhandla  om  priser  på

,. ,, 7 (10)
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sågspån  som  är råvaran  till  pellets.  För  att öka  värdet  av pelletsen  togs

beslut  att certifiera  pelletsverksarnhet  enligt  FSC  och  SBP vilket  breddat

möjligheten  på marknaden.  Resultatet  är att  hela  den  planerade  produk-

tionen  nu  är avsatt  på nya  kunder  och  exportmarknaden.

Marknadspriset  på pellets  har  varit  kraftigt  sjunkande  under  våren  men

företaget  ser nu  tecken  på en försiktig  vändning  till  mer  gynnsarnma

priser  för  producenten.  Drivkraften  är en ökad  efterfrågan  på Europa-

marknaden  vilket  drivs  av omställning  till  mer  förnyelsebara  bränslen.

Produktionsåret  2021 ses som  ett  mellanår,  men  de förändringar  som

genomförts  kommer  att kunna  skapa  goda  förutsättningar  för  frarntiden.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

g) Angående  utsläppsrätter

VD  informerade  om  den  väsentlig  prisökningen  av EU-ETS  som  Ar direkt

resultatpåverkande.

EU  ETS  kostar  idag  mer  än 60 EUR/ton  och  med  denna  samt  förväntad

framtida  prisbild  kornmer  dessa  att belasta  resultatet  med  20-35  mkr.  Därmed

kan  resultatet  för  vätmeaff*en  raderas  ut. Givetvis  är gnunden  till  systemet,

att väsentligt  minska  koldioxidutsläppen,  ett viktigt  steg mot  ett fossilfiritt

sarnhälle.  I en nära  framtid  kan  det  sålunda  vara  ogynnsamt  att elda  avfall.

Det  far  andra  implikationer;  avfallet  vi  medborgare  genererar  behöver

omhändertas.

Företaget  behöver  därför  agera  och  några  scenarier  är:

Om  möjligt  höjd  gate  fee

Höjda  FV  priser

Ökad  andel  biobränsle

CCS

Annan  metod  för  värmeframställning

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten
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h) Vattenkraft

VD  informerade  om  utförda  investeringar  i vattenkraftstationerna  som  säkrar

mångårig  drift.  Dessa  består  bland  aruiat  av en ny  fiskväg  med  avledare  i K5,

nya  kontrollanläggningar  i K3 och  K4  samt  nytt  betongutskov  på K3.

VärdefuIla  investeringar  då elpriset  är relativt  högt  och  elanvändning  spås öka

med  50 - lOOo/o till  år 2040.

Styrelsen  beslutar

att  godkäru'ia  rapporten

i) Budgetförutsättningar  - 2022

Ekonomichefen  informerade  om  budgetfömtsättningar  att tillämpas  vid

budgetarbetet  2021.

Målbild  koncernens  resultat  före  dispositioner  och  skatt  är 60 Mkr.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

j) Drift  av Havskuren

VD  informerade  om  firamtida  driften  av Havskuren.

Från  den 1 januari  2022  övertas  driften  av Återvinningscentralerna

Havskuren  och  Aröd  i egen  regi.

Tidigare  har  tjänsten  upphandlats  och  anläggningarna  har  drivits  av en

exten'i  aktör.  Samtliga  som  idag  är tillsvidareanställda  vid  ÅVC erbjuds

fortsatt  anställning  hos  Uddevalla  Kraft,  Renhållningen.

Fördelar  med  att driva  anläggningarna  i egen  regi

a Stärker  varumärket

a Med  egen  personal  komrner  vi  närmare  kunden

o Förenklar  och  effektiviserar  arbetssätt  och  kommunikation  genom

gemensamma  system  och  rutiner
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Styrelsen  beslutar

att  godkänna  rapporten

% 202121

Övriga  frågor

Översyn har  skett  av  bolagsordningar  för  samtliga  bolag  enligt  uppgift

från  KF  2021-06-10.  Andring  hos Bolagsverket  pågår.
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Inom Uddevalla Energi AB med dotterbolag fastställs årligen övergripande mål som bryts ner på 
affärsområden och avdelningar. Mål sätts på kund, finans, utveckling och medarbetare (KFUM). 
Därutöver sätts även hållbarhetsmål. Målen följs upp kontinuerligt under året och presenteras vid 
styrelsens decembermöte. 

 

Övergripande mål 2021 

Vision - Sveriges mest attraktiva energibolag 

Mission - Tillsammans för ett hållbart Uddevalla 

Kund 
Vi är det självklara valet för våra kunder och upplevs som en partner i energi-, kommunikations – 
och renhållningslösningar. Våra kunder finner mervärde i våra produkter och tjänster, och vi 
arbetar nära marknaden i våra kommersiella produkter. 2021 fokuserar vi på mervärde i elnät och 
fjärrvärme. Vi ökar vår kundnöjdhet till över 70, med strävansmålet 78, och stärker varumärket 
såväl internt som externt. 

Vi arbetar med digitalisering i olika former i syfte att utveckla och stärka affärs- och ärendeflöden. 

Vår mediastrategi upplevs som modern och effektiv. 

Finans 
Resultat 60 mkr. Soliditet 28%.  
Ränta på eget kapital 12%. Vi har stark ekonomi och amorterar i hög takt. Vi effektiviserar i alla  
verksamheter och överväger noga investeringar och inköp samtidigt som våra satsningar även bär 
mot ett fossilfritt samhälle och ett attraktivt energibolag för Uddevallaborna. 
 

Utveckling 

Våra produktionsanläggningar är högeffektiva i jämförelse med andra. Vi utvecklar Uddevalla för  
ökade cirkulära flöden samt ökad effektivitet genom IoT. Vi är en aktiv part för Uddevallas 
transformation mot ett fossilfritt samhälle där bland annat elnät, kraftproduktion och  
fjärrvärme är möjliggörare. Vi utvecklar pelletsaffären. Vi tar ett starkare grepp om fiberaffären. 

Vi vinner vår första kund på Internet of Things. Vi stärker vår position inom materialåtervinning. 

Medarbetare 
Uddevalla Energi har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där våra medarbetare bär våra 
värderingar och varumärke. Vi har en sund arbetsplats där vi bejakar mångfald och jämlikhet. 
Kompetensförsörjningen är långsiktig och säkerställer framtidens medarbetare.  
Inga olyckor eller arbetsskador som medför sjukskrivning.  
NMI >=75 

 

Hållbarhet 
Hållbarhet för Uddevalla Energi innebär ökad tillgång till förnyelsebar energi och bättre 
förutsättningar för återvinning av material. De produkter vi levererar ska tas fram på ett hållbart 
sätt. Vi strävar efter låg miljöpåverkan vad gäller egna fordon, bränslen och drift-el. Vår ekonomi 
ska vara hållbar för att ge stabilitet och vara en plattform för utveckling. Socialt menar vi att 
betona värden som tillit, tolerans och lika värde. 
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God ekonomisk hushållning inom Uddevalla Energi AB med dotterbolag 

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska nedan mål vara uppfyllda: 

 

Strategiska målområden: 

Kund Mått Mål 
SAIDI , tillgänglighet Minuter 40 
Bredband, tillgänglighet  % 90 
NKI (tillgänglighet, taxor, 
service) 

% >70 

   
Finans   
Soliditet % 28 
Räntabilitet eget kapital % 12 
   
Utveckling   
Laddstolpar, tillgänglighet st >50 
IoT, applikationer inom U-a 
kommun 

st 10 

   
Hållbarhet   
Utsorteringsgrad 
plastförpackningar 

Kg/inv 
 

>10 

Facilitera fossilfritt Uddevalla Antal fjv-kunder Ökande 
Solcellsinstallationer  st >10 

 

 

Styrelsen rekommenderas besluta 

att godkänna mått och målnivå 
 

att GEH uppnås när samtliga (2st) finansiella mål + minst 6 av 8 verksamhetsmässiga mått och 

målnivåer nås 
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Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning från och med 2021 för Uddevalla 

Energi AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av 
bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
 
Uddevalla Energi AB med dotterbolag utvärdering är att bolagskoncernen har god 
ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och minst 75 procent av de 
verksamhetsmässiga målen uppnås. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Uddevalla Energi AB protokoll §202120, 2021-09-10 
UEAB_GEH_from 2021 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-11-03 Dnr KS 2021/00629 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Energi ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Energi AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 310 Dnr KS 2021/00555 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att 
kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna 
möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den 
service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat 
enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunen och den kommunala 
koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksamhetsmässiga 
mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga 
finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 
måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt 
kommunfullmäktiges beslut, visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala 
koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, 
stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. Uddevalla Vatten ABs 
utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål 
och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03  
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30  
Finansiella mål för Uddevalla Vatten AB Styrkort 2019-2021, affärsplan för Uddevalla 
Vatten AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Uddevalla Vatten AB:s utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-11-29 
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-29 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

God ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 
samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  
 
Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 
mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 
måluppfyllelse/förbättring.  
 
Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-
delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 
 
Uddevalla Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 
samtliga finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Uddevalla Vatten ABs protokoll nr 4 2021-09-30 
Finansiella mål för Uddevalla Vatten AB 
Styrkort 2019-2021, affärsplan för Uddevalla Vatten AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Uddevalla Vatten ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 
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Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Datum: 2020-09-29 
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Dokumentnamn 
 
Affärsplan 2016-2020 – Bilaga styrkort 2021 

Dnr VVAB 
 
2017/276 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
J. Strömberg, 0522-63 88 27 

Godkänd av (namn, tfn) 
 
P. Johansson, 0522-63 89 90 
Styrelser VVAB, FVAB, MVAB, SVAB, 
UVAB 

Datum 
 
2020-10-22 

Utgåva 
 

1 
 

 
Reviderad 
 
 

Ändringen avser: 
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Datum: 2020-09-29 
Dnr: 2017/276 

 

 
 

Affärsplan 2016-2020 – Bilaga Styrkort 2021 
Målen är ett urval av Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI).  

HBI är uppdelade i tre grundpelare av hållbarhet - tjänster, miljö och resurser - som i 

sin tur delas upp i fjorton parametrar och 89 frågeställningar. Svaren på 

frågeställningarna summeras ihop till en av färgerna grönt (bra), gult (bör förbättras) 

eller rött (måste åtgärdas) för parametern. Eftersom frågorna inom en parameter 

viktas olika går det inte att se på antalet gröna svar för parameter vad dess färg blir. I 

praktiken innebär detta att om en kommun har gröna svar på fyra av fem av frågorna i 

en parameter medans en annan kommun har tre av fem gröna svar på frågorna i 

samma parameter kan ändå kommunen med minst antal gröna svar få en grön färg 

för parameter som helhet och kommunen med flest antal gröna svar få en gul färg. Vi 

har ändå valt att för respektive parameter redovisas antal gröna svar. 

Ett urval av parametrar och frågor har gjorts som utgör målen för 2019-2021. Siffrorna 

i utfall 2017 utgör basår och anger antal frågeställningar i hållbarhetsindex som vi 

redovisade ett grönt (bra) svar på. Siffrorna i mål 2019-2021 visar hur många svar vi 

har som mål ska vara gröna efter periodens slut. 

Uppföljning av styrkortet sker till viss del i delårsboksluten men framförallt i 

årsbokslutet.  

Styrkortet revideras årligen. 

 

Förkortningar 
 

T = tjänster h = hälsomässigt M = miljö   r = resurser R = resurser s = status 

  v = vattenkvalitet    e = energi   d = drift 

   l = leveranssäkerhet m = miljö   k = kompetens 

  p = planering    v = vatten   e = ekonomi 

  a = anpassning         

  n = nöjdhet         

  k = kommunikation         
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Hållbara tjänster för brukare (Social hållbarhet) 
Abonnenterna ska känna sig trygga i att VA-verksamheten levererar ett 
hälsomässigt säkert dricksvatten med hög leveranssäkerhet och att vi även klarar 
att hantera krissituationer. Den långsiktiga hållbarheten upprätthålls med god              
VA-planering som säkerställer att resurser finns att möta nya behov. 
Abonnenternas nöjdhet mäts regelbundet och problem möts med åtgärder. 

 Mål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställningar från HBI 

VA-planering (Tp) 

Tp1 Finns en VA-plan som är 

framtagen med en 

förvaltningsövergripande process och 

som är väl förankrad politiskt? 

Tp2 Innehåller VA-plan en beskrivning 

av dricksvattenförsörjning och 

avloppshantering? (VA-översikt) 

Tp3 Innehåller planen en VA-policy 

eller motsvarande? 

Tp4 Utgör VA-planen underlag för 

beslut om finansiering av föreslagna 

åtgärder? 

Tp5 Ses VA-planen, eller de politiskt 

styrande principerna för VA-

planeringen över regelbundet? 

Tp6 Finns det en plan för utbyggnad 

av den allmänna VA-anläggningen? 

(Utbyggnadsplan) 

Tp7 Finns det en åtgärdsplan med en 

underbyggd uppfattning om 

förnyelsebehov på 10 års sikt? 

(Förnyelseplan) 

Nöjda brukare (Tn) 

Tn2 Används brukarundersökningar 

för att göra förbättringar i 

verksamheten? 

Kommunikation (Tk) 

Tk2 Fungerar den interna 

kommunikationen även om både fast 

och mobil telefoni är utslagen? 

Utfall                  
2017 

Tp  Tn  Tk  

FVAB 5  0 2 

MVAB 4  1 2 

SVAB 2 0 2 

UVAB 4 2 2 

       

Mål             
2019-2021                    

Tp  Tn  Tk  

FVAB 8 2 3 

MVAB 7 3 3 

SVAB 7 2 3 

UVAB 9 3 3 
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Detta planerar vi att göra för 
att nå målen 

VA-planering (Tp) 

Enligt samverkansavtalet punkt 4.1 

första stycket ska VVAB utarbeta och 

vidmakthålla en VA-plan för respektive 

Kommun. Med kommunal VA-plan 

menas ett styrdokument som beskriver 

hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 

kommunen d.v.s. både inom och 

utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-

försörjning menas 

dricksvattenförsörjning samt 

omhändertagande av avloppsvatten. 

Avloppsvatten innefattar spillvatten 

samt dagvatten, ibland även 

dräneringsvatten.  

VA-planen är en del av kommunens 

övergripande planering vilket 

respektive Kommun ansvarar för enligt 

andra stycket i samverkansavtalet 

punkt 4.1. Det vi kommer göra under 

året är att verka för att samarbetet 

mellan Kommunerna och VVAB 

fungerar på ett bra sätt samt att bistå 

med underlag och expertiskunskap om 

kommunerna efterfrågar detta.  

VA-planen är vår uppdragsbeskrivning 

och därmed oerhört viktig för att kunna 

planera och prioritera inom vår 

verksamhet. I olika sammanhang 

kommer vi att fortsätta lyfta behovet av 

att kommunerna tar fram kompletta 

och aktuella VA-planer. 

VA-planen ska innehålla en 

beskrivning av VA-försörjningen och 

dess påverkan på vattenstatus, VA-

översikt. Den ska även innehålla 

politiskt beslutad viljeyttring med 

principer för prioriteringa mellan 

åtgärder mellan geografiska områden, 

VA-policy.  

Vidare ska en utbyggnadsplan 

(utbyggnad inom nuvarande 

veksamhetsområden) och en 

förnyelseplanering (utvidgning av nya 

verksamhetsområden) av den 

allmänna VA-anläggningen finnas 

med. 

En kommunal VA-plan bör utformas så 

att den även inrymmer väsentliga delar 

av det som ska ingå i en 

vattenförsörjningsplan.  

Kommunerna har kommit olika långt i 

arbetet med sina respektive VA-planer. 

Samtliga kommuner har i dagsläget en 

VA-policy och en VA-översikt. Däremot 

saknas plan för utbyggnadsplan i tre 

av de fyra kommunerna. Förnyelseplan 

på minst 10-års sikt saknas i samtliga 

kommuners VA-planer. 

Nöjda brukare (Tp) 

För att göra förbättringar i 

verksamheten kommer vi arbeta vidare 

med den åtgärdsplan som tagits fram 

utifrån senast genomförda 

kundnöjdhetsundersökningen. 
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Kommunikation (Tk) 

Krisberedskapsövningar ska 

genomföras årligen. Dessa kan med 

fördel genomföras samordnat mellan 

bolagen. Om det i dessa övningar 

framkommer att det finns behov att 

uppdatera krisberedskapsplanerna 

görs detta. Upptäckta brister ska 

åtgärdas och följas uppå. 

 

 

 

Mål 
Frågeställningar från HBI 

Va-anläggningens status (Rs) 

Rs2 Finns en ekonomisk 10-årsplan 

som visar hur identifierat investerings- 

och förnyelse-behov enligt Rs3, Rs8 

och Rs9 ska finansieras?  

Rs3 Finns det en underbyggd 

uppfattning och plan om 

förnyelsebehov ledningsnät på 10 års 

sikt eller längre kopplat både till 

anläggningarnas status och 

utmaningar i form av klimatanpassning 

m.m.? 

Rs6 Hur ser statusen på 

avloppsledningsnätet ut? 

Rs8 Vad är investerings-

/reinvesteringsbehovet för vattenverk 

och pumpstationer? 

Hållbara resurser (Ekonomisk hållbarhet) 
Hållbara resurser innebär att verksamheten kan säkerställa sina uppgifter både nu 
och i framtiden, ledningsnät förnyas, anläggningar har den status och kapacitet som 
krävs och organisationen har den personal som behövs. Samtidigt ska beredskap 
finnas för att trygga kompetensförsörjningen för framtidens utmaningar. Allt detta ska 
ske med en ekonomi i balans. 

Utfall  
2017 

Rs Rk Re 

FVAB 3 20  

MVAB 3 20  

SVAB 2 20  

UVAB 4 20  

      

Mål 
2019-2021 

Rs Rk Re 

FVAB 5 21  

MVAB 5 21  

SVAB 3 21  

UVAB 6 21  
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Rs9 Vad är investerings-

/reinvesteringsbehovet för 

avloppsreningsverk och 

pumpstationer? 

Personalresurser & Kompetens 

(Rk) 

Rk18 Finns plan för 

kompetensutveckling? 

Balanserad ekonomi (Re) 

En ekonomi i balans innebär att VA-

verksamheten har en intäktsnivå som 

säkerställer att infrastruktur och drift av 

vatten och avlopp kan upprätthållas på 

kort och lång sikt. Vid utvecklingen av 

hållbarhetsindex har olika 

angreppssätt och parametrar testats 

och diskuterats, men det har varit svårt 

att hitta en modell för en rättvisande 

parameter. Det är svårt att ge 

ekonomiska nyckeltal en entydig 

värdering och avskrivningar har 

historiskt sett hanterats olika 

kommuner emellan. 

Detta planerar vi att göra för 
att nå målen 
 

Statusbedömningar av bolagens VA-

anläggningar slutförs för att kunna 

göra en bedömning av det långsiktiga 

investerings-/reinvesteringsbehovet.  

Utifrån investerings-

/reinvesteringsbehov samt utifrån 

analys av nödvändig taxeutveckling, 

kommer en långsiktig 

finansieringsplan att arbetas fram.  

Vi kommer även att upprätta förslag till 

gemenam struktur för VA-taxor i 

bolagen, detta i enlighet med 

samverkansavtal.  

Personalresurser och Kompetens 

(Rk) 

Sammanställa och lägga in våra 

långsiktiga planer för kompetens-

utveckling (individuella utbildnings-

behov) samt för 

kompetensförsörjning 

(organisationens personalbehov 

framåt) med hänsyn till t.ex. 

pensionsavgångar och 

verksamhetsutveckling i 

personalsystemet. 

Friska medarbetare är viktigt för 

företaget och för att bidra till detta ska 

medarbetare erbjudas fem 

friskvårdsaktiviteter per år. 

Balanserad ekonomi (Re) 

Vi fortsätter med arbetet att utveckla 

verksamheten utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Vi strävar ständigt efter att 

hitta effektiviseringsmöjligheter inom 

verksamheten i nyttjande av våra 

resurser.  
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Mål  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frågeställningar från HBI 

Hushållning med ändliga resurser 

(Mr) 

Mr1 Andel återvunnen fosfor från ARV 

till produktiv mark? 

Mr3 Genomförs ett systematiskt 

uppströmsarbete med syfte att minska 

källorna till föroreningar i slammet och 

till det utgående vattnet? 

Vattentillgång (Mv) 

Mv2 Finns det fastställt 

vattenskyddsområde för kommunens 

vattentäkter? 

 

 

 

 

 

 

Miljömässig hållbarhet (Ekologisk hållbarhet) 
Handlar om att uppfylla miljökrav, hantera näringsämnen och energi på ett 
hållbart sätt samt långsiktigt skydda vattnet som resurs. 

Utfall  
2017 

Mr Mv 

FVAB 0 0 

MVAB 0 0 

SVAB 0 2 

UVAB 0 1 

   

Mål  
2019-2021                    

Mr Mv 

FVAB 2 1 

MVAB 2 1 

SVAB 2 2 

UVAB 2 1 
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Detta planerar vi att göra för 
att nå målen 

Vattentillgångar (Mv) 

Lyfta för kommunerna vikten av att 

trygga våra vattentillgångnar. Ge 

kommunerna förutsättningar att fatta 

besluta om vattenskyddsområden. 

Ansöka om lov hos Trafikverket för 

uppskyltning av de 

vattenskyddsområden i Färgelanda, 

Munkedal och Uddevalla som 

respektive kommun beslutat om.  

 
 

Ordlista 

Allmän VA-anläggning: En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen.  

Avlopp: Bortledande av dagvatten och dräneringsvatten från ett område med samlad 
bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller 
bortledande av vatten som har använts för kylning.                                                                   

Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dräneringsvatten. 

Dagvatten: Ytligt förekommande eller avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten inkluderar regnvatten, smältvatten och ytligt framträngande 
grundvatten. 

Dricksvatten: Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som 
Livsmedelsverket ställer. 

HBI: Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. 

Ovidkommande vatten: Oönskat vatten som infiltrerar vårt spillvattensystem, det vill 
säga dag-, dränerings-och grundvatten, som läcker in i spillvattensystemet. 

Recipient: Vattenförekomst eller annat vatten som är mottagare av, i det här fallet, 
renat eller orenat spill- och dagvatten. 

Slam: Avloppsslam bildas dygnet runt som en restprodukt vid rening av 
avloppsvatten  

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt), 
industrier, serviceanläggningar och dylikt. 
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Datum: 2020-09-29 
Dnr: 2017/276 

 

 
 

Taxa: Är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Denna ska 
delas upp i tjänsterna vatten, spill och dag. 

VA: En vanlig förkortning på vatten och avlopp. 

VA-anläggning: En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 
vattentjänster för bostgadshs eller annan bebyggelse. 

VAF: Vatten-, avlopps- och förnyelse-planering.  

VA-försörjning: Innefattar dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av 
avloppsvatten.  

VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning. 

VA-plan: Ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 
kommunen d.v.s. både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde.  

Sammanhållen och förvaltningsövergripande planerings för vatten och 
avloppsförsörjning I hela kommunen, som tas fram av ägarkommun utifrån VA-
översikt och VA-strategi. Innehåller olika handlingsplaner 

VASS: Vattentjänstbranschens statistik-system.  

VA-strategi/VA-policy: Av kommunfullmäktige fastställda strategiska vägval och 
riktlinjer för hantering av VA-frågor samt prioriteringsgrunder. VA-strategin är ett 
viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och översiktsplanen.  

Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning. 

Vattenförsörjningsplan: Identifiera de sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster 
som används och kan komma att användas för kommande generationer. 

VA-översikt: Beskriver förutsättningar, omvärldsfaktorer, nuläge och framtida behov 
både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett 
underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också fungera som ett underlag till 
översiktsplanen. 
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Finansiella mål 2021 
Enligt kommunallagen ska bolagen uppfylla god ekonomiskt hushållning. Vår 

definition av god ekonomisk hushållning är att var och ett av bolagen ska uppnå de 

finansiella målen och övervägande del av verksamhetsmålen.  

Kontroll av hur upprättade målsättningar och planer följs sker genom exempelvis 

budgetavvikelse. 

 

Finansiellt mål 1 - Kostnadstäckning 
Beskrivning Mål 2021 Uppföljning 
För varje enskilt år ska 
kostnaderna* 
täckas av intäkterna** + tidigare 
års överuttag  

100 % 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
ekonomichef och ytterst VD 

* Om ett enskilt års kostnader överstiger det enskilda årets intäkter ska detta underuttag återställas med hjälp av 

överuttag inom tre år.  

** Om ett enskilt års intäkter överstiger det enskilda årets kostnader ska detta överuttag antingen återställas inom tre 

år eller läggas i en VA-fond. 

 

Finansiellt mål 2 - Betalningsförmåga 
Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 
Vi ska ha en hög 
kassalikviditet*, d.v.s. 
betalningsförmågan på kort sikt 
ska vara god. 

100 % 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut 
av ekonomichef och ytterst VD 

*Vid beräkning inkluderas outnyttjad checkkredit i omsättningstillgångarna. 
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Handläggare 

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

 

Revisionsrapport- förstudie avseende detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Revisionens sakkunniga biträden har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en 
förstudie som syftar till att kartlägga detaljplaneprocessen. Förstudien visar att 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
visserligen är tydlig men att andra delar av processen innefattar ett antal risker såsom 
exempelvis följande. 
 

 Risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det saknas 
politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska göras. 

 Risk för långa handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd 
per planhandläggare. 

 Risk för otillräcklig beredningen inför beslut om planbesked. 
 Risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av 

systematisk uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. 
 
Med anledningen av dessa ovan noterade risker ämnar revisionen göra en fördjupad 
granskning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Revisionsrapport, förstudie avseende detaljplaneprocessen 
Följebrev till kommunfullmäktige  

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara revisionsrapporten anmäld. 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Sebastian Johansson 
Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 
 



Till: Kommunfullmäktige 
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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Förstudie avseende detaljplanprocessen 
 

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

avseende detaljplanprocessen. Förstudien har syftat till att översiktligt kartlägga detaljplanprocessen.  
 

Av förstudien framkommer att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-

nämnden är tydligt reglerad i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

och beslutar om detaljplaner. Det finns tydliga arbetssätt för arbetet med detaljplaner samt en tydlig 

beslutad struktur för prioritering av de pågående detaljplanerna. Denna struktur för prioritering är 

dock inte politiskt beslutad. 
 

Vidare framgår att samhällsbyggnadsnämnden har många pågående ärenden som uppges bidra till en 

hög beläggning på handläggarna. Därtill uppges det finnas utmaningar vad gäller kompetens-

försörjning. Gällande beredning av planbesked finns en struktur som ska följas för att säkerställa att 

rätt frågeställningar besvaras i beredningsarbetet. Det finns dock en risk att detta inte alltid görs på 

grund av kompetensbrist inom vissa områden i frågeformuläret.  

Samhällsbyggnadsnämnden har ingen systematisk uppföljning av hela det sammanhållna arbetet med 

detaljplaner. Det är inte tydligt dokumenterat vilken uppföljning som ska göras av det samlade arbetet 

detaljplanerna för att nämnden ska vara informerade om arbetet med detaljplanarbetet och eventuella 

risker inom området. Det saknas även struktur avseende vilket underlag som uppföljningen ska 

innehålla.  

Utifrån förstudien har vi noterat följande risker:  

► Risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det saknas politiskt beslut kring 

hur prioritering av detaljplanerna ska göras   

► Risk för långa handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd per 

planhandläggare 

► Risk för otillräcklig beredningen inför beslut om planbesked  

► Risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning av 

det sammanhållande arbetet med detaljplaner   

 

Rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen har för avsikt att genomföra 

en fördjupad granskning med anledning av identifierade risker. 
 

Uddevalla den 10 november 2021 

 

Tomas Amlöv       Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande        1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende detaljplanprocessen. Förstudien har syftat till att översiktligt kartlägga 

detaljplanprocessen.  

 

Av förstudien framkommer att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhälls-

byggnadsnämnden är tydligt reglerad i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för och beslutar om detaljplaner. Det finns tydliga arbetssätt för arbetet med 

detaljplaner samt en tydlig struktur för prioritering av de pågående detaljplanerna. Denna 

struktur för prioritering är dock inte politiskt beslutad.  

 

Vidare framgår att samhällsbyggnadsnämnden har många pågående ärenden som uppges 

bidra till en hög beläggning på handläggarna. Därtill uppges det finnas utmaningar vad gäller 

kompetensförsörjning. Gällande beredning av planbesked finns en struktur som ska följas för 

att säkerställa att rätt frågeställningar besvaras i beredningsarbetet. Det finns dock en risk att 

detta inte alltid görs på grund av kompetensbrist inom vissa områden i frågeformuläret.  

Samhällsbyggnadsnämnden har ingen systematisk uppföljning av det sammanhållna arbetet 

med detaljplaner. Det är inte tydligt dokumenterat vilken uppföljning som ska göras av det 

samlade arbetet detaljplanerna för att nämnden ska vara informerade om arbetet med 

detaljplanarbetet och eventuella risker inom området. Det saknas även struktur avseende 

vilket underlag som uppföljningen ska innehålla.  

 

Utifrån förstudien har följande risker noterats:  

► Risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det saknas politiskt 

beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska göras   

► Risk för långa handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd per 

planhandläggare 

Risk för otillräcklig beredningen inför beslut om planbesked  

► Risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk 

uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunrevisorerna i Uddevalla kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det 

som väsentligt att genomföra en förstudie i att översiktligt kartlägga detaljplanprocessen i 

Uddevalla kommun.  

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

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

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

bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. Kommunstyrelsen i Uddevalla 

kommun ansvarar enligt reglemente för den översiktliga planeringen av användningen av mark 

och vatten. Kommunstyrelsen ansvarar även för beslut om planbesked.1 Samhällsbyggnads-

nämnden ansvarar för antagande, upphävande eller ändring av detaljplaner och områdes-

bestämmelser. 

 

 Syfte och frågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga detaljplanprocessen.  

I förstudien besvaras följande frågor: 

 Hur ser detaljplanprocessen ut i Uddevalla kommun? 

o Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut mellan kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden i detaljplanprocessen?  

o Hur bereds beslut om planbesked i kommunstyrelsen? 

o Hur följs arbetet med detaljplanprocessen upp? 

 

 Avgränsning 

Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild och syftar i första hand till att utgöra ett 

kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Vidare avgränsas 

förstudien i enlighet med förstudiens frågor. Förstudien avser kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Metod 

Förstudien har genomförts med dokument- och intervjuer. Källförteckning framgår i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ett planbesked är icke-bindande kommunalt beslut kring huruvida kommunen avser att påbörja ett 
planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva 
en detaljplan alternativt ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
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 Begrepp i förstudien 

I granskningsrapporten använder vi oss av ett antal centrala begrepp, vilka beskrivs i tabell 1 

nedan. 

Tabell 1. Begreppsförklaring. Förklaringar hämtade från Sveriges kommuner och regioner, Boverket samt från 
Uddevalla kommuns egna dokument. 

 

Detaljplan Med en detaljplan får kommunen reglera användning av mark- och vattenområden. 

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter mellan olika markägare samt mellan 

markägare och samhället. Detaljplaner är bindande vid prövning av lov. 

Planbesked Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt 

och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. 

Beskedet ska vara skriftligt och motiverat. 

Standardförfarande Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 

översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse 

för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. 

Utökat förfarande  Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen 

eller länsstyrelsens granskningsyttrande. Det ska även tillämpas om planförslaget är av 

betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. 
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2. Detaljplanprocessen i Uddevalla kommun 
Kapitlet inleds med en beskrivning av beredning av planbesked inför beslut i kommunstyrelsen. 

Därefter beskrivs roll- och ansvarsfördelningen i detaljplanprocessen. Kapitlet avslutas med 

att beskriva uppföljningen av detaljplanprocessen.  

 

 Beredning av beslut om planbesked i kommunstyrelsen  

I ett planbesked framgår det om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte. 

Planbeskedet kan vara den första delen i en process när en detaljplan ska antas, ändras eller 

upphävas. En planprocess kan dock starta på olika sätt; antingen genom en förfrågan om 

planbesked från en exploatör eller fastighetsägare eller genom initiativ från kommunen. 

Kommunen utreder förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets 

lämplighet. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om kommunen ska planlägga samt när detta 

kan ske. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Styrelsen ger 

planbesked och samtidigt ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet. 

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då 

en komplett begäran kommit in.  

 

Inom förvaltningen är det avdelningen för Hållbar tillväxt som ansvarar för kommunens 

tillväxtarbete och samhällsplanering samt att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen 

inför beslut om planbesked. Beredningen av planbesked sker genom en förprövningsprocess. 

I beredningen ingår en grupp av tjänstepersoner med kompetenser från olika förvaltningar som 

tillsätts utifrån ärendets art. Det är avdelningschefen för Hållbar tillväxt som formellt ansvarar 

för förprövningsprocessen. Respektive ärende drivs av en projektledare som utses av 

avdelningschefen.  

 

Förprövning av nya projekt syftar till att på ett tidigt stadium göra en bedömning av hur projektet 

förhåller sig till de mål kommunen fastställt på olika områden. De kriterier (se bilaga 2) som 

lagts till grund för bedömning av projekt syftar till att säkerställa att varje projekt belyses allsidigt 

och med utgångspunkt från kommunens målsättningar. Alla projekt ska bedömas utifrån 

samma frågeställningar och bedömningsgrunderna ska vara kända på förhand. Förprövningen 

ska med utgångspunkt från fastställda kriterier bedöma om ett projekt bidrar till att nå målbilden 

och därmed till önskad utveckling. Kriterierna ska medverka till att skapa ett enhetligt och 

kvalitativt beslutsunderlag inför fortsatt handläggning av ärendet.  

 

Förprövningsprocessen genomförs utifrån ett frågeformulär med ovan nämnda kriterier med 

tillhörande frågeställningar att besvara för respektive kriterium och ansvarig förvaltning. 

Frågeformuläret syftar till att undvika att perspektiv i beredningen missas samt att tydliggöra 

vilken förvaltning och enhet som ansvarar för att frågan tas om hand inom ramen för 

beredningen. Samtliga frågeställningar för respektive kriterium som besvaras dokumenteras 

och lämnas som underlag till kommunstyrelsen. Av frågeformuläret framgår inte om 

dokumentet är beslutat av politik eller förvaltning. Det framgår inte heller vem som ansvarar 

för dokumentet.  
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Av intervju framkommer att arbetet med att säkerställa att samtliga frågor i frågeformuläret 

besvaras av respektive ansvarig inte alltid fungerar. Ett riskområde som identifierats i intervjuer 

är att det saknas kompetens för att ta omhand vissa sakfrågor i beredningen. Av intervjuer 

framgår att det att detta tidigare har resulterat i utmaningar senare i detaljplanarbetet eller vid 

byggnationer. Samtliga i beredningsgruppen utvärderar lämpligheten av planen. Det slutliga 

beslutsunderlaget tas fram av tjänstepersoner på kommunledningskontoret innan det lämnas 

till kommunstyrelsen för beslut. Av intervju framgår att alla kommande beslutsärenden i 

kommunstyrelsen återkopplas till samhällsbyggnadsnämndens presidium innan beslut i 

styrelsen.  

 

 Roll- och ansvarsfördelning i detaljplanprocessen 

En detaljplan fastställer markanvändningen i ett område. Detaljplanen reglerar både rättigheter 

och skyldigheter mellan olika markägare samt mellan markägare och samhället, så som 

markytans utformning, fastighetsindelning och byggrättens storlek. Det är upp till 

kommunfullmäktige att besluta vilka gränser som ska gälla för delegation2. Gränserna för detta 

beskrivs nedan.   

 Roller och ansvar på politisk nivå 

Ärenden av principiell beskaffenhet eller större viktigt ska enligt kommunallagen beslutas av 

kommunfullmäktige. Enligt reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla 

kommun har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att besluta om planbesked.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt reglementet för att bevaka kommunens intressen 

i ärenden angående detaljplanhandläggning. Kommunfullmäktige har delegerat till nämnden 

att beslut i ärenden om antagande, upphävande eller ändring av detaljplan. Överlåten 

beslutanderätt får inte användas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt för kommunen.   

 

Av intervju framgår det att den av reglementet fastslagna ansvarsfördelningen mellan 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upplevs som tydlig.  

 

 
Figur 1 - EYs tolkning av ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

 Roller och ansvar inom förvaltningen 

Inom samhällbyggnadsförvaltningen har plan- och exploateringsenheten ansvar för 

framtagande av detaljplaner. Enheten leds av en enhetschef som är organiserad under 

planeringsavdelningen och leds av en avdelningschef.  

 
2 Se bilaga 3 för mer information om detaljplanearbete enligt PBL. 

Planbesked •KKommunstyrelsen

Detaljplan • SSamhällsbyggnadsnämnden
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Arbetet med detaljplansprocessen leds av en utsedd planhandläggare och en mark- och 

exploateringsingenjör. Inom plan- och exploateringsenheten finns 8 planarkitekter som arbetar 

med att handlägga detaljplanerna. Av intervju framgår att enheten idag har cirka 55 pågående 

ärenden, vilket innebär en hög beläggning av ärenden på respektive planhandläggare. 

Enheten har upphandlat en extern arkitektfirma som stöttar upp dels genom att projektleda 

hela projekt, dels genom att fungera som experter i komplexa ärenden.  

 

Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Av intervjuuppgift framgår att det 

finns en risk att det höga antalet pågående ärenden skapar långa handläggningstider och kan 

minska attraktiviteten för företag att etablera sig i kommunen. Ur bemanningssynpunkt 

beskrivs plan- och exploateringsenheten ha en god kompetens för arbetet, men har samtidigt 

utmaningar med rekrytering och resursbrist utifrån mängden pågående detaljplaner.   

 

 Arbetet med detaljplaner 

Arbetet med detaljplanerna prioriteras efter en prioriteringslista där 1 är högst prioriterat och 3 

är lägst prioriterat. Prioriteringen sker utifrån kommunfullmäktiges översiktsplan. Det är 

planchefen som beslutar om prioriteringen av detaljplanerna i samråd med kommunlednings-

kontoret. Denna struktur för prioriteringsordning är dock inte politiskt beslutad.  

 

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

innefattar även strategiska verksamhetsområden och större bostadsbebyggelse som stödjer 

samhällsbyggnadsstrategin samt vissa planer som är avhängiga avtal med exempelvis 

Trafikverket för genomförandet av andra viktiga planer. En detaljplan med prioritet 1 har 

målsättningen att vara klar omkring två år efter startmöte. När startmötet påbörjas är anhängigt 

kommunstyrelsen beslut i planbeskedet när planen beräknas vara klar.  

 

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

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

vara klar inom 3-4 år från startmötet.  

 

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

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

bedöms kunna vara viktiga för exploatören att genomföra. Målsättningen är att ha ett långsiktigt 

slutdatum för genomförande.  

 

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

prioriteringen. Arbetet med detaljplaner kan i vissa perioder stå still då handlingar eller 

yttranden ska inkomma. Under dessa perioder arbetar planhandläggaren med detaljplaner av 

lägre prioritet.   

 

Inom ramen för förstudien har vi tagit del av en processkarta för upprättande av detaljplaner 

där olika steg i detaljplanprocessen och aktörers medverkan i olika skeden tydliggörs. Det 

framgår även av kartan vid vilka beslutspunkter som samhällsbyggnadsnämnden beslutar om. 
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I figur 2 på nästa sida åskådliggörs förenklat detaljplanprocessens olika delmoment utifrån 

processkartan. 

 
Figur 2 - EYs tolkning av detaljplanprocessen (förenklad) 

När kommunstyrelsen lämnat positivt planbesked tecknas ett planavtal. I planavtalet står 

betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.  

 

Samråd genomförs för att alla som har kunskap om området ska ha möjlighet att säga vad de 

tycker. Både allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter. Det är 

samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om samråd och planhandläggaren som ansvarar för 

genomförandet. 

 

Granskning inleds efter samrådet utarbetat ett färdigt planförslag. Det är 

samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om granskning och planhandläggaren som 

ansvarar för genomförandet. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna 

påverkat planförslaget. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. 

 

Antagande av detaljplan sker genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden och berörda ges 

möjlighet att överklaga beslutet. Antagande av detaljplan kan även beslutas av 

kommunfullmäktige i det fall ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

för kommunen.   

 

Beslutet vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat. Om 

överklagande har inkommit vinner detaljplanen laga kraft när länsstyrelsen eller en högre 

instans har avgjort ärendet och deras beslut inte längre går att överklaga. 

 

 Uppföljning av arbetet med detaljplanprocessen  

Av intervju och dokumentstudier framgår att uppföljning till samhällsbyggnadsnämnden 

framförallt sker när nämnden beslutar kring enskilda detaljplaner varje gång en detaljplan går 

in i en ny fas. Det vill säga vid inkommet uppdrag och eventuellt framtagande av program, vid 

samråd och vid efterföljande granskning, samt vid beslut och då beslutet vinner laga kraft. 

Därutöver har ett arbete inom enheten för plan- och exploatering påbörjats för att nämnden 

framöver ska få en systematisk återrapportering av arbetet med pågående detaljplaner. Därtill 

ska återkommande avstämningsmöten med kommunchefen genomföras i syfte att 

kommunstyrelsen ska vara informerande om pågående arbete med detaljplaner. Av protokoll 

framgår inte att nämnden ännu fått en samlad uppföljning av verksamhetens arbete med 

pågående detaljplaner. Under året har en genomgång av planlistan genomförts, men 

tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen ser behov av att detta ska ske flera 

gånger per år. Av intervju med tjänstepersoner framkommer att kommunstyrelsen även vill ha 

en årlig genomgång och uppföljning av detaljplanerna i anslutning till budgetdialogen.  

Postitivt 
planbesked

Planavtal Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Det är inte tydligt dokumenterat vilken uppföljning som ska göras av det samlade arbetet med 

detaljplanerna, i syfte att nämnden ska vara informerade om arbetet med detaljplanarbetet och 

eventuella risker inom området. Det saknas även struktur avseende vilket underlag som 

uppföljningen ska innehålla.  
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3. Slutsatser och risker  
 

Frågor Sammanfattande svar  

Hur ser detaljplanprocessen ut i Uddevalla 

kommun? 

 

Detaljplansprocessen drivs inom samhälls-

byggnadsnämnden utifrån en särskild 

dokumenterad detaljplaneprocess i form av en 

processkarta. Arbetet bedrivs inom plan- och 

exploateringsenheten och leds av en 

planhandläggare utifrån en prioriteringslista. 

Denna struktur för prioritering är dock inte 

politiskt beslutad. Samhällsbyggnadsnämnden 

har många pågående ärenden som uppges 

bidra till en hög beläggning på handläggarna. 

Förstudien visar även att det finns utmaningar 

vad gäller kompetensförsörjning av 

planhandläggare. 

Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut 

mellan kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden i 

detaljplanprocessen?  

 

Enligt reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder ansvarar samhällsbyggnads-

nämnden för detaljplanprocessen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för planbesked.  

Hur bereds beslut om planbesked i 

kommunstyrelsen? 

 

Beredningen av planbesked leds av 

avdelningen för Hållbar tillväxt. I beredningen 

ingår en grupp av personer med kompetenser 

från olika förvaltningar som tillsätts utifrån 

ärendets art.  

 

Beredningen sker utifrån ett frågeformulär som 

syftar för att säkerställa att samtliga perspektiv 

tas omhand inom beredningen samt att 

tydliggöra vilken förvaltning och enhet som 

ansvarar för att frågan tas om hand inom ramen 

för beredningen. Av förstudien framkommer att 

ett riskområde är att det inom vissa sakfrågor i 

beredningen saknas kompetens. 

Hur följs arbetet med detaljplanprocessen 

upp? 

 

Det finns ingen systematisk uppföljning av hela 

det sammanhållna arbetet med detaljplaner. 

Samhällsbyggnadsnämndens följer detaljplan-

processen i samband med att de fattar beslut 

inom processen.  
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 Slutsatser 

Förstudien har syftat till att översiktligt kartlägga detaljplanprocessen. Ansvarsfördelningen 

mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden är tydligt reglerad i reglementet för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked och 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och beslutar om detaljplaner.  

 

Samtidigt konstaterar vi att samhällsbyggnadsnämnden har många pågående ärenden som 

uppges bidra till en hög beläggning på handläggarna. Därtill uppges det finnas utmaningar vad 

gäller kompetensförsörjning. Gällande beredning av planbesked finns en struktur som ska 

följas för att säkerställa att rätt frågeställningar besvaras i beredningsarbetet. Det finns dock 

en risk att detta inte alltid görs på grund av kompetensbrist inom vissa områden i 

frågeformuläret.  

Samhällsbyggnadsnämnden har ingen systematisk uppföljning av hela det sammanhållna 

arbetet med detaljplaner. Det är inte tydligt dokumenterat vilken uppföljning som ska göras av 

det samlade arbetet detaljplanerna för att nämnden ska vara informerade om arbetet med 

detaljplanarbetet och eventuella risker inom området. Det saknas även struktur avseende 

vilket underlag som uppföljningen ska innehålla.  

 Risker  

Utifrån förstudien har vi noterat följande risker:  

► Risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det saknas politiskt 

beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska göras   

► Risk för långa handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd per 

planhandläggare 

► Risk för otillräcklig beredningen inför beslut om planbesked  

► Risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk 

uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner   

 

 

Göteborg den 20 oktober 2021 

 

 

 

 

Elin Forså Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Källförteckning 
 

Intervjuer 

 

13 september 2021 

► Avdelningschef planeringsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 

► Enhetschef plan- och exploateringsenheten, samhällbyggnadsförvaltningen 

 

4 oktober 2021 

► Avdelningschef Hållbar Tillväxt, kommunledningskontoret  

 

Dokumentation 

► Castro ärendegång standardförfarande 

► Intern behovsbedömning 

► Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen 

► Intern kontrollplan 2021, samhällsbyggnadsnämnden 

► Processkarta för detaljplanprocessen  

► Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder  

► Riktlinjer för ärendehantering  

► Verksamhetsberättelse 2020, samhällsbyggnadsnämnden 

► Verksamhetsplan 2021-2023 samhällsbyggnadsnämnden 

► Verksamhetsplan 2021-2023 kommunstyrelsen 

► Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen  

► Kommunstyrelsen protokoll 2021 

► Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021  
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Bilaga 2. Tabell över kriterium och ansvarsområden i förprövnings-

processen 
 

Kriterium Ansvar  

Mark- och vattenanvändning  Kommunledningskontoret  

Bostadsförsörjning  Kommunledningskontoret  

Samhällsbyggnadsstrategi  Kommunledningskontoret  

Miljö och energi Kommunledningskontoret  

Vatten och avlopp Västvatten 

Dagvatten Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Översvämning Samhällsbyggnadsförvaltning  

Näringsliv Kommunledningskontoret 

Offentlig service Kommunledningskontoret, barn, och 

utbildningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen  

Infrastruktur  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

IT-infrastruktur Kommunledningskontoret 

Kollektivtrafik Kommunledningskontoret  

Landsbygdsutveckling Kommunledningskontoret 

Maritim profil Kommunledningskontoret 

Folkhälsa Kommunledningskontoret samt kultur- och 

fritidsförvaltningen  

Trafiksäkerhet/tillgänglighet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Skred- och rasrisk Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Buller, förorenad mark, luftföroreningar och VA Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Naturmiljön Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Parkmiljö Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kulturmiljö Kultur- och fritidsförvaltningen 

Stadsmiljö Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomi (investeringar i infrastruktur och 

byggnader) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsekonomi Kommunledningskontoret 

Övriga kvaliteter och brister  Samtliga  
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Bilaga 3. Detaljplanarbete enligt plan- och bygglagen 
 

En detaljplan fastställer markanvändningen i ett område. Detaljplanen reglerar både rättigheter 

och skyldigheter mellan olika markägare samt mellan markägare och samhället, så som 

markytans utformning, fastighetsindelning och byggrättens storlek. Detaljplaneringen regleras 

av plan- och bygglagen (PLB) och ska följa viss handläggningsordning. Det är upp till 

kommunfullmäktige att besluta vilka gränser som ska gälla för delegation. Gränserna för detta 

beskrivs nedan.  I enlighet med PBL 5 kap. 27 § ska planer av stor vikt eller principiell betydelse 

antas av fullmäktige. Enligt förarbeten till lagen bör planer som handläggs med 

standardförfarande3 kunna delegeras, medan planer som handläggs med utökat förfarande4 i 

princip alltid antas av kommunfullmäktige. Av Boverkets handbok om plan- och bygglagen 

framgår att en plan som är av betydande intresse för allmänheten berör en större krets än den 

som underrättas om planförslaget i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till 

planområdet. Bedömningen utgår till stor del från den berörda platsens karaktär. I förarbetena 

till plan- och bygglagen räknas det upp ett antal exempel på företeelser som innebär att planer 

ska bedömas vara av stor betydelse. Det kan till exempel vara planer som: 

► omfattar större områden, 

► reglerar många motstridiga intressen, 

► berör särskilt känsliga miljöer, 

► är av principiellt intresse, 

► medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, 

► omfattar eller berör sevesoverksamheter5. Även planer som innefattar mindre allvarliga 

risker kan anses tillhöra denna kategori, 

► kan komma att medföra allvarliga risker i förhållande till människors hälsa och säkerhet. 

 

 
3 Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får 

inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
4 Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens 

granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
5 En miljöfarlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att ge en översiktlig bild av området och har 

i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna. 

 

Förstudien visar att det i Uddevalla kommun finns två huvudtyper av styrande dokument; 

”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga styrande dokument”. Det finns en rutin för att de styrande 

dokument som enligt lag och enligt kommunens egna Riktlinjer för författningssamlingen ska 

publiceras i författningssamlingen blir publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

styrande dokument publiceras i författningssamlingen. Ansvarig handläggare ska i samband 

med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs ta del av dokumentet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten1 uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrande dokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

 

Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier saknar information om 

en dokumentansvarig. Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som 

publiceras i författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. 

Förstudien visar att det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om 

dokumentansvarig. Det finns således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte 

innehåller information om dokumentansvarig.  

 

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

 

 

  

 
1 De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att 

översiktligt kartlägga styrdokument i Uddevalla kommun i en förstudie. Syftet med förstudien 

är att identifiera eventuella risker kopplat till styrdokumentens aktualitet, förankring och 

legitimitet.  

 

I Uddevalla kommun finns en stor mängd styrdokument så som riktlinjer, policys och 

föreskrifter av vilka en majoritet är beslutade av kommunfullmäktige. Därutöver finns även en 

rad styrdokument som är beslutade av nämnder och styrelse. För att styrdokument ska vara 

ändamålsenliga är det centralt att dessa efterföljs, är aktuella, ges legitimitet samt följs upp. I 

den nya kommunallagen anges att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för 

allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens 

författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register 

eller någon annan förteckning på webbplatsen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument 

samt identifiera eventuella riskområden.  
 

I förstudien besvaras följande frågor:  

► Vilka kommunövergripande styrande dokument finns i Uddevalla kommun?  

o Finns föreskrifter samlade i kommunens författningssamling?  
 

► För tre utvalda styrande dokument kartläggs:  

o Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

o Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

o Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

o Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

o Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten?  

1.3. Avgränsning 

Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild och syftar i första hand till att utgöra ett 

kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Vidare avgränsas 

förstudien i enlighet med förstudiens frågor. 

1.4. Metod  

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier. Skriftliga svar på revisionsfrågorna har 

begärts in från kommunledningskontoret, följt av ett kompletterande samtal med relevanta 

tjänstepersoner.  
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Tre styrande dokument har utifrån ett strategiskt urval kartlagts mer ingående för att kunna 

svara på förstudiens andra frågeställning. Dessa tre styrande dokument är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun (härefter Miljöpolicy)  

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun (härefter internkontrollriktlinjer) 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

(härefter Bestämmelser för kompetenskriterier).  

 

Intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Kommunövergripande styrdokument   
Enligt kommunallagen ska kommunala föreskrifter finnas samlade i en författningssamling på 

kommunens webbplats. Detta i syfte att ge allmänheten insyn i hur kommunens verksamhet 

är reglerad. 

2.1. Riktlinjer för författningssamlingen 

Dokumentet Riktlinjer för författningssamlingen (nedan kallat riktlinjerna) är ett centralt 

dokument för hanteringen av styrande dokument i Uddevalla kommun. Dokumentet innehåller 

riktlinjer som rör all typ av hantering av styrande dokument i kommunen.  

 

I riktlinjerna framgår:  

► vilka dokument som är styrande dokument,  

► vad som särskiljer olika typer av dokument åt,  

► hur dokumenten ska utformas,  

► hur dokumenten ska införas,  

► hur dokumenten publiceras och kommuniceras och  

► hur dokumenten ska följas upp.  

 

Enligt riktlinjerna är styrande dokument ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad 

som ska styra en kommuns verksamhet. Av riktlinjerna framgår att kommunen utfärdar 

styrande dokument som en del i styrningen av kommunen för att uppnå den politiska viljan. En 

del styrande dokument är kommunen skyldig att ta fram, som exempelvis en översiktsplan 

eller allmänna lokala ordningsföreskrifter. I övrigt står det kommunen fritt att ta fram de 

styrande dokument som anses behövas för att styra kommunen på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Samtliga kommunala föreskrifter, policyer, riktlinjer och bestämmelser ska föras in i 

författningssamlingen och diarieföras i sin slutgiltiga utformning i kommunens 

ärendehanteringssystem, enligt riktlinjerna.  

 

Författningssamlingen publiceras i sin helhet på Uddevalla kommuns hemsida. Publicering i 

författningssamlingen ska ske snarast efter justeringen av antagandebeslutet. I Uddevalla 

kommun ansvarar kommunledningskontoret för att kvalitetssäkra och publicera den 

kommunala författningssamlingen, som ett led i dess styrnings- och ledningsfunktion.  

2.2. Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla författningssamling  

Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

har utfärdats för handläggare i Uddevalla kommun med syfte att ge stöd kring hur styrande 

dokument ska upprättas i enhetlighet med Riktlinjer för författningssamlingen. Tillämpnings-

anvisningarna beskriver hur styrande dokument upprättas administrativt. Det ger också råd till 

handläggare kring vad som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas 

fram.  
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2.3. Olika typer av styrande dokument  

I Uddevalla finns två typer av styrande dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”. Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande enskilda 

organisationer som kommunen med stöd av regeringsformen kap 8 § 9 kan utfärda2. 

Dokument som faller under kategorin ”Övriga styrande dokument” beskriver hur något ska 

göras. De presenterar kommunens förhållningssätt till något eller ger direktiv till hur en tjänst 

ska utföras. Båda typer av dokument ska infattas i kommunens författningssamling.  

 

I svar från kommunledningskontoret framkommer att samtliga styrande dokument som enligt 

lag och enligt kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen gör det. Däremot skriver kommunledningskontoret i sitt svar att styrdokument i en 

vidare bemärkelse inte publiceras, till exempel planer och strategier i olika ämnen. Planer och 

strategier är å andra sidan inte styrande dokument i enlighet med de två kategorier som 

framgår av Riktlinjer för författningssamlingen. 

 

Två typer av styrande dokument i Uddevalla kommuns författningssamling

        

Kommunala föreskrifter 

Arbetsordningar  

Reglementen  

Taxor och avgifter  

Bolagsordningar  

Förbundsordningar  

Stadgar  

Delegationsordningar  

Lokala föreskrifter 

Övriga styrande dokument  

Policyer  

Riktlinjer  

Bestämmelser  

 

Tabell 1. Typer av styrande dokument i Uddevalla kommun. Källa: Riktlinjer för författningssamlingen, 

Uddevalla kommun  

 

 

 
2 Avser att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter avseende avgifter eller trängselskatt.   
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3. Kartläggning av utvalda styrdokuments utformning och hantering  
Tre dokument har i denna förstudie kartlagts mer ingående utifrån nedan fem frågor:  

► Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

► Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

► Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

► Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

► Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 

 

De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

 

Alla tre utvalda dokument finns publicerade i författningssamlingen. I nedan tabell presenteras 

resultaten av kartläggningen utifrån ovan fem ställda frågor. Därefter följer våra kommentarer 

till resultaten av kartläggningen.  

 

 

 

Hur kommuniceras 

styrdokumenten i 

organisationen? 

Finns det en tydlig 

dokumenthierarki? 

Är dokumenten 

uppdaterade och 

aktuella? 

Är dokumenten 

upprättade på ett 

konsekvent och 

enhetligt sätt? 

 
Finns information 
om beslutsdatum 
och 
dokumentansvarig i 
dokumenten? 

Dokument      

Miljöpolicy för 
Uddevalla kommun 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

 

Riktlinjer för intern 
kontroll för 
Uddevalla kommun 

✓ ✓ ✓  
 

Delvis 
 
 

Bestämmelser om 
kompetenskriterier 
för chefskap, 
ledarskap och 
medarbetarskap  

✓ ✓ ✓  

 

 
Delvis 

      

 

✓ = kriterier har uppfyllts 

     = uppfyller vid antagandet då gällande kriterier, men uppfyller inte nuvarande gällande kriterier 

Delvis = kriterier har delvis uppfyllts  
 

 

Tabell 2. Resultat av kartläggningen av tre styrande dokument 

 

Av tabellen framgår att de utvalda dokumenten i stort uppfyller de kriterier gällande utformning 

och hantering som frågorna rör. Endast Miljöpolicy innehåller information om en 

dokumentansvarig och är utformat i enlighet med den nu gällande dokumentmall som finns 

framtagen för dokument i författningssamlingen. Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier är inte utformade enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för 
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styrande dokument som var gällande vid dessa dokuments upprättande. De saknar dock 

information om en dokumentansvarig.  

3.1. Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen framgår att ansvarig handläggare i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument ska identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om beslutet. 

I svar från kommunledningskontoret framgår dessutom att godkända beslut expedieras till 

berörda enligt ansvarig tjänstepersons bedömning.   

 

3.1.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att Miljöpolicy är en del av arbetet med miljöledningssystemet. Policyn 

används i miljöstrategigruppen där alla förvaltningar finns representerade. Kommunstyrelsens 

presidium och kommundirektören får även en genomgång av policyn årligen. När policyn 

antogs publicerades det som en nyhet på Uddevalla kommuns intranät.  

 

3.1.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att internkontrollriktlinjer finnas kommunicerat på kommunens intranät 

tillsammans med en rad andra dokument som rör internkontrollplan och risk- och 

väsentlighetsanalys. På intranätet kan de som arbetar med frågan hitta all information samlad 

på ett ställe.  

 

3.1.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier har enligt svar från kommunledningskontoret inarbetats 

i dokument rörande lönekriterier, medarbetarutveckling, chefsutveckling och personalpolicy. 

Dessutom lyfts kompetenskriterierna på arbetsplatsträffar.  

3.2. Finns det en tydlig dokumenthierarki?    

I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs dokumenthierarkin mellan policyer, riktlinjer och 

bestämmelser.  

 

Policy anger kommunens förhållningssätt. Den är ett kortfattat och översiktligt dokument som 

anger värderingar och grundprinciper för att styra organisationens agerande inom ett visst 

område. Policyer beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Riktlinje ger ett mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy. De kan exempelvis ange 

vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas samt sätta gränser för 

omfattningen. Riktlinjer syftar till att skapa en gemensam norm för ett önskat beteende. I 

riktlinjer lämnas ett visst utrymme för användaren att forma detaljerna i åtgärderna. Riktlinjer 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Bestämmelser sätter gränser för kommunens handlande och anger i detalj vad som gäller 

inom ett visst område. Bestämmelser beslutas av den nämnd som enligt reglementet ansvarar 

för frågan.  
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I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att ansvaret att fastställa en terminologi för 

styrdokument med beslutsnivåer ligger på ansvarig förvaltningschef i de fall dokumentet 

beslutas av tjänstepersoner. Dessa typer av dokument, som syftar till att i detalj beskriva det 

dagliga arbetet (vanligtvis rutiner, handledningar och instruktioner) publiceras inte i 

författningssamlingen.  

 

Av intervju framkommer också att dokumenthierarkin oftast inte följer en rak linje genom alla 

dokument. Varje bestämmelse eller riktlinje är inte baserad på en policy. Inte sällan står 

dokumenten fristående inom sitt område.  

 

3.2.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

Miljöpolicy, utfärdat av kommunfullmäktige, är ett policydokument som beskriver Uddevalla 

kommuns värderingar och grundprinciper vad gäller miljöfrågor, vilket är i linje med ovan 

definition av policy.    

 

3.2.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun 

Internkontrollriktlinjer, utfärdat av kommunfullmäktige, ger stöd och vägledning i arbetet med 

att säkerställa att styrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket 

är i linje med ovan definition av riktlinje.  

 

3.2.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier, utfärdad av kommunstyrelsen såsom anställande 

nämnd i kommunen, är en bestämmelse som syftar till att samla en övergripande 

uppdragsbeskrivning som gäller alla som arbetar i Uddevalla kommun, vilket är i linje med 

ovan definition av bestämmelse.  

3.3. Är dokumenten uppdaterade och aktuella? 

I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att det är dokumentansvarig som ansvarar 

för att följa upp, aktualitetsbedöma och föreslå befogade revideringar på dokumenten i 

författningssamlingen. En dokumentansvarig ska finnas för varje dokument som publiceras i 

författningssamlingen oavsett vilken typ av dokument det gäller.  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns dock inget krav att dokument som publiceras i 

författningssamlingen ska innehålla information om när de ska revideras. 

 

När dessa riktlinjer antogs 2020 uppmanade kommunfullmäktige nämnderna och de 

kommunala bolagen att se över de styrdokument i författningssamlingen som de ansvarade 

för och revidera eller upphäva styrdokument de ansåg kräva det. Enligt uppgift har ett arbete 

med att se över bolagsdokumenten genomförts.  

 

3.3.1.  De utvalda dokumenten är uppdaterade 

Av de tre utvalda dokumenten innehåller samtliga datum för när de beslutades och i 

förekommande fall reviderades.  
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Miljöpolicy och internkontrollriktlinjer innehåller information om när de senast reviderades. 

Miljöpolicy beslutades under 2012 och har reviderats under 2021. 

 

Internkontrollriktlinjer antogs under 2005 och reviderades senast under 2015.  

 

Bestämmelser om kompetenskriterier antogs under 2018 och har sedan dess inte reviderats.  

3.4.  Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

syftar till att ge stöd till handläggare kring hur styrdokument ska upprättas rent administrativt i 

enhetlighet med Riktlinjer för styrande dokument. Det ger också råd till handläggare kring vad 

som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas fram. Som tillägg till 

tillämpningsanvisningarna finns en mall som reglerar hur dokumenten till författningssamlingen 

ska utformas.  

 

Innan Riktlinjer för författningssamlingen antogs fanns Riktlinjer för terminologi för 

styrdokument, vilka inte var lika omfattande som Riktlinjer för författningssamlingen.  Riktlinjer 

för terminologi för styrdokument innehöll endast information kring vilken instans som beslutade 

kring olika typer av dokument. Riktlinjer för terminologi för styrdokument upphävdes i samband 

med att de nya riktlinjerna antogs.   

 

3.4.1.  Dokumenten är delvis upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt  

Miljöpolicy är det enda dokumentet som är utformat efter Uddevalla kommuns mall för 

författningssamlingen. Det är också det enda dokumentet som har reviderats sedan Riktlinjer 

för författningssamlingen antogs 2020.  

 

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa dokument därför inte den mall som dokument 

i författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer dessa dokument den mall som den tidigare 

riktlinjen för terminologi för styrdokument föreskriver. 

3.5. Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 

I svar från kommunledningskontoret framgår att det endast sedan ett år tillbaka (2020) har varit 

ett krav för styrdokumenten i författningssamlingen att innehålla information om en 

dokumentansvarig och beslutsdatum. Kravet infördes i samband med att Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs. 

 

Av samtliga tre utvalda dokument framgår beslutsdatum. Det är dock endast i Miljöpolicy som 

det även finns information kring en dokumentansvarig.  

 

I svar från kommunledningskontoret uppmärksammas risken att äldre styrdokument, där en 

dokumentansvarig saknas, inte revideras och därmed inte innehåller all önskad information.  
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4. Slutsatser och risker 
 

Frågor Sammanfattande svar 

Vilka kommunövergripande styrande 

dokument finns i Uddevalla kommun?  

 

I Uddevalla finns två huvudtyper av styrande 

dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”.  

Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande 

enskilda organisationer som kommunen med stöd av 

regeringsformen kan utfärda. Övriga styrande 

dokument beskriver hur något ska göras. Dessa 

dokument presenterar kommunens förhållningssätt till 

något eller ger direktiv till hur en tjänst ska utföras. 

Finns föreskrifter samlade i kommunens 

författningssamling?  

 

Det finns en rutin för att de styrande dokument som 

enligt lag och enligt kommunens Riktlinjer för 

författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen blir publicerade.  

Hur kommuniceras styrdokumenten i 

organisationen?  

 

Ansvarig handläggare ska i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument 

identifiera vilka myndigheter, bolag, organisationer 

eller funktioner som berörs av dokumentet och ska 

informeras om beslutet. Godkända styrdokument 

expedieras enligt uppgift till berörda enligt ansvarig 

tjänstepersons bedömning.   

Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs den i 

Uddevalla fastslagna dokumenthierarkin mellan 

policyer, riktlinjer och bestämmelser.  

Är dokumenten uppdaterade och 

aktuella?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns inget krav 

att dokument som publiceras i författningssamlingen 

ska innehålla information om när de ska revideras.  

Av de utvalda dokumenten är det endast 

Bestämmelser om kompetenskriterier som inte har 

reviderats, men detta antogs under 2018. 
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Är dokumenten upprättade på ett 

konsekvent och enhetligt sätt?  

 

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla 

kommuns författningssamling ska ge stöd hur 

styrdokument ska upprättas i enhetlighet med 

Riktlinjer för styrande dokument. Det finns en mall 

som reglerar hur dokumenten till författnings-

samlingen ska utformas.  

Miljöpolicy är det enda dokument i stickprovet som är 

utformat efter Uddevalla kommuns nu gällande mall 

för författningssamlingen. Det är också det enda av 

de tre dokumenten som har reviderats sedan 

bestämmelser om upprättande i Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs 2020.    

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa 

dokument därför inte den mall som dokument i 

författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer 

dessa dokument den mall som den tidigare riktlinjen för 

terminologi för styrdokument föreskriver. 

Finns information om beslutsdatum och 

dokumentansvarig i dokumenten?  

 

Sedan 2020 är det enligt Riktlinjer för författnings-

samlingen ett krav för dokument publicerade i 

författningssamlingen att innehålla information om 

dokumentansvarig och beslutsdatum.  

Av samtliga tre utvalda dokument framgår besluts-

datum. Det är endast i Miljöpolicy som det även finns 

information om dokumentansvarig.  

 

4.1. Slutsatser 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande 

styrdokument samt identifiera eventuella riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att 

ge en översiktlig bild av området och har i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag 

för revisorerna.  

 

Förstudien visar att kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument i enlighet 

med kommunallagen. Kartläggningen visar att kommunen har en rutin för att publicera aktuella 

dokument i författningssamlingen på kommunens hemsida. Ansvarig handläggare ska i 

samband med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, 

bolag, organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om 

beslutet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 



 

13 
 

dessa dokuments upprättande. Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier saknar information om en dokumentansvarig. 

 

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att 

det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig.  

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

4.2. Risker 

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

Göteborg den 17 november 2021 

 

 

  

 

 

 

Fanny Nilsson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning  
Dokument 

► Riktlinjer för författningssamlingen 

► Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

 

 

Intervju  

► Kommunsekreterare och utredare, kommunledningskontoret, 2021-10-19 

 

 

Skriftliga svar  

► Kommunledningskontoret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021–11–17  

Kommunens revisorer  
 
Till: Kommunstyrelsen  
 

 

 

Förstudie avseende styrdokument  

EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden.   

Förstudien visar att det finns en rutin för att de styrande dokument som enligt lag och enligt 

kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författningssamlingen blir 

publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument publiceras i 

författningssamlingen.  

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att det 

finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig. Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument 

som inte är utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska 

publiceras i författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

• Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

Revisionen önskar svar senast 17 februari på hur kommunstyrelsen ser på risken och vilka 

eventuella åtgärder som planeras vidtas.  

 

Uddevalla den 17 november 2021  

 

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

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Valberedningen 

 

2021-11-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2021/00427 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare, revisorer och 
ombud i föreningar, stiftelser m.m. för perioden från och med 
2022 

Sammanfattning 

En sammanställning över de val som ska göras från 2022-01-01 har skickats ut till 
samtliga i valberedningen. 
 
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige inkommit med en skrivelse där man 
önskar att avveckla revisorernas åtagande i Lane-Ryrs bygdegårdsförening och Lane-
Ryrs hembygdsförening då föreningarna har egna revisorer. Detta ärende kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige den 8 december. 
 
Gustafsbergsstiftelsen har enligt stadgarna ändrat mandatperioden till 4 år från tidigare 
3 år. Valberedningen diskuterade om stiftelsen fortfarande ska ha rullande 
mandatperioder eller följa nämndernas mandatperioder. Detta kommer att tas upp för 
ställningstagande efter nästa val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Enligt 
samma stadgar utser inte kommunfullmäktige förvaltande direktör längre, detta görs av 
direktionen. I enlighet med gällande stadgar från 2018 utser inte länsstyrelsen längre 
ledamöter. Gustafsbergsstiftelsen förordar dock fortsatt att en ledamot fortsatt är 
opolitisk med sakkunskap inom kulturvård och föreslår därför kommunfullmäktige att 
utse Hans Kindgren. 
 
Valberedningen förslag är enligt följande: 
 

Organisation Start Slut Uppdrag Namn  

Gustafsbergsstiftelsen  2022-
01-01 

2025-
12-31 

Ledamot Marie Petterson C 

Gustafsbergsstiftelsen 
 

2022-
01-01 

 2025-
12-31 

Ledamot Stefan Eliasson SD 

Gustafsbergsstiftelsen 
 

2022-
01-01 

 2025-
12-31 

Ledamot Hans Kindgren - 

Lane-Ryrs 
Hembygdsförening 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Ledamot Tore Karlsson C 

Lane-Ryrs 
Hembygdsförening 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Ledamot Kenneth Ohlsson S 

Lane-Ryrs 
Hembygdsförening 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Ersättare Åsa Carlsson S 

Lane-Ryrs 
Hembygdsförening 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Ersättare Eva Johansson UP 

Revisorer för 
Gustafsbergsstiftelsen 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Revisor Inger Gillberg-
Carlsson 

S 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Valberedningen 

 

2021-11-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 2      

Organisation Start Slut Uppdrag Namn  

Revisorer för 
Gustafsbergsstiftelsen 

2022-
01-01 

2022-
12-31 

Revisors 
ersättare 

Bengt 
Andersson 

S 

Överförmyndare 2022-
01-01 

2022-
12-31 

Över-
förmyndare 

Anders 
Brattgård 

 - 

 
 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag till val 2022-01-01 
 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta    
 
att välja enligt ovan. 
 
 
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-11-23 
Elving Andersson (C), Mikael Staxäng (M) 



Namn Organisationstyp

Ombud för Fyrstads flygplats AB Bolag

Ombud för Regionteatern Väst AB Bolag

Ombud för Uddevalla Utvecklings AB Bolag

Ombud för Uddevalla Vatten AB Bolag

Gustafsbergsstiftelsen - 3 Stiftelser och fonder

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen Stiftelser och fonder

Destination Uddevalla - 2 Övriga

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening Övriga

Lane-Ryrs Hembygdsförening Övriga

Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst) Övriga



Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund Övriga

Ombud för Kommuninvest Övriga

Ombud för Sportstugan förening Övriga

Projekt 8 Fjordar (styrgrupp) Övriga



Information (offentlig)

1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C.

1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C.  

exp: Strömstadsvägen 41, 451 50 Uddevalla.

1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C

enl beslut KF 20120613 utses gemensamt ägarombud till bolagen (Ua Vatten ägare till 

Västvatten därför inga ombud i Västvatten,) 

1 ombud + 1ers t.o.m. bolagstämma året efter

KS val 

1 år 

Kategori: C.  

exp. adm chef: Västvatten.

2 ledamöter väljes växelvis 3 år 

KF val

3 år

Kategori: B.  

Exp till Gustafsbergsstiftelsen, Länsstyrelsen Gbg.

1 rev + 1revers.  

från 2020 endast revisor till Gustafsberg.

1 år KF val

Kategori: B 

exp: Gunnar Klasson och revisionsbyrån.

en ledamot+ers väljs vartannat år (dvs mandattid 2 år växelvis) 

KS val

2 år

Kategori: C.

1 rev + 1 revers

KF val 

1 år

Kategori: C

exp: redovisarna.uddevalla@telia.com

2 led+ 2 ers + 1rev + 1revers

KS  val

1 år

Kategori: C.

1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C

exp: Box 305, 541 27 SKÖVDE.



1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C

exp: Box 305, 451 18 U-a och info@bvvf.se.

1 ombud + 1 ers

KS val, 

1 år

Kategori: C.

1 ombud + 1 ers 

KS val

1 år

Kategori: C.

1 led

KS val.

1 år

Kategori: C

exp: Niclas.Aberg@stenungsund.se



Nuvarande mandatperiod - Start Nuvarande mandatperiod - Slut

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2019-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2020-07-01 2022-06-30

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31



2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31



Organisation

Mandatperi

od - Start

Mandatperi

od - Slut

Ny 

mandatper. 

Start

Ny 

mandatper 

slut Uppdragstyp Person - Namn parti

Gustafsbergsstiftelsen - 3 2019-01-01 2021-12-31

Förvaltande 

direktör Gunnar Klasson -

Gustafsbergsstiftelsen - 3 2019-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2025-12-31 Ledamot Torsten Torstensson-

Gustafsbergsstiftelsen - 3 2019-01-01 2021-12-31 2022-01-01  2025-12-31 Ledamot Stefan Eliasson SD

Gustafsbergsstiftelsen - 3 NY NY 2022-01-01  2025-12-31 Ledamot Jan-Gunnar Lindgren-

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Revisor Ulf Teghammar C

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Revisor-

ersättare Bengt Andersson S

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ledamot Tore Karlsson C

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ledamot Kenneth Ohlsson S

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ersättare Åsa Carlsson S

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Ersättare Eva Johansson UP

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Revisor Ulf Teghammar C

Lane-Ryrs Hembygdsförening 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Revisor-

ersättare Kurt Hansson UP

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31 Revisor

Inger Gillberg-

Carlsson S

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen 2021-01-01 2021-12-31 2022-01-01 2022-12-31

Revisor-

ersättare Bengt Andersson S

Överförmyndare snarast 2022-12-31

över-

förmyndare

** förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore



Nytt namn parti Kommentar

- Väljs ej av kommunfullmäktige 

Marie Petterson C *se bif skrivelse

Stefan Eliasson SD *se bif skrivelse

Hans Kindgren - *se bif skrivelse

Ärende finns till  KS nov och KF i dec **

Ärende finns till  KS nov och KF i dec **

Tore Karlsson C

Kenneth Ohlsson S

Åsa Carlsson S

Eva Johansson UP

Ärende finns till  KS nov och KF i dec **

Ärende finns till  KS nov och KF i dec **

Inger Gillberg-Carlsson S

Bengt Andersson S

Anders Brattgård

Liselott Bengtsson avsagt sig. Kurt Hansson 

ersättare.

förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore



Organisation Väljs av Start

Gustafsbergsstiftelsen - 3

Gustafsbergsstiftelsen - 3 KF 2022-01-01

Gustafsbergsstiftelsen - 3 KF 2022-01-01

Gustafsbergsstiftelsen - 3 KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Lane-Ryrs Hembygdsförening KF 2022-01-01

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen KF 2022-01-01

Revisorer för Gustafsbergsstiftelsen KF 2022-01-01

Överförmyndare KF 2022-01-01

Organisation Väljs av Start

Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund KS 2022-01-01

Ombud för Bohuskustens vattenvårdsförbund KS 2022-01-01

Ombud för Fyrstads flygplats AB KS 2022-01-01

Ombud för Fyrstads flygplats AB KS 2022-01-01

Ombud för Kommuninvest KS 2022-01-01

Ombud för Kommuninvest KS 2022-01-01

Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst) KS 2022-01-01

Ombud för Mediapoolen AB (LäroMedel Väst) KS 2022-01-01

Ombud för Regionteatern Väst AB KS 2022-01-01

Ombud för Regionteatern Väst AB KS 2022-01-01

Ombud för Sportstugan förening KS 2022-01-01

Ombud för Sportstugan förening KS 2022-01-01

Ombud för Uddevalla Utvecklings AB KS 2022-01-01

Ombud för Uddevalla Utvecklings AB KS 2022-01-01

Ombud för Uddevalla Vatten AB KS 2022-01-01

Ombud för Uddevalla Vatten AB KS 2022-01-01

Projekt 8 Fjordar (styrgrupp) KS 2022-01-01

Destination Uddevalla - 2 KS 2022-07-01

Destination Uddevalla - 2 KS 2022-07-01



r slut Uppdragstyp Nytt namn parti

Förvaltande direktör -

2025-12-31 Ledamot Marie Petterson C

 2025-12-31 Ledamot Stefan Eliasson SD

 2025-12-31 Ledamot Hans Kindgren -

2022-12-31 Revisor

2022-12-31 Revisorersättare

2022-12-31 Ledamot Tore Karlsson C

2022-12-31 Ledamot Kenneth Ohlsson S

2022-12-31 Ersättare Åsa Carlsson S

2022-12-31 Ersättare Eva Johansson UP

2022-12-31 Revisor

2022-12-31 Revisorersättare

2022-12-31 Revisor Inger Gillberg-Carlsson S

2022-12-31 Revisorersättare Bengt Andersson S

2022-12-31 överförmyndare Anders Brattgård

r slut Uppdragstyp Nytt namn parti

2022-12-31 Ombud Mikael Staxäng M

2022-12-31 Ombud (ersättare) Thomas Ericsson UP

2022-12-31 Ombud Ingemar Samuelsson S

2022-12-31 Ombud (ersättare) David Sahlsten KD

2022-12-31 Ombud Ingemar Samuelsson S

2022-12-31 Ombud (ersättare) Bengt Adolfsson -

2022-12-31 Ombud Camilla Johansson C

2022-12-31 Ombud (ersättare) Jarmo Uusitalo MP

2022-12-31 Ombud Ulf Svensson L

2022-12-31 Ombud (ersättare) Christer Johansson V

2022-12-31 Ombud Ulf Svensson L

2022-12-31 Ombud (ersättare) Kerstin Joelsson-Wallsby V

2022-12-31 Ombud Elving Andersson C

2022-12-31 Ombud (ersättare) Christina Nilsson KD

2022-12-31 Ombud Monica Bang Lindberg L

2022-12-31 Ombud (ersättare) Christer Hasslebäck UP

2022-12-31 Ledamot Anna-Lena Heydar S

2024-06-30 Ledamot Rolf Jonsson L

2024-06-30 Ledamot



KF utser inte förvaltande direktör

förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore

förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore

förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore

förslag: att från 2022 utser inte kommunfullmäktige revisore
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-30 Dnr KS 2021/00623 

  
 

Handläggare 

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

 

Fyllnadsval till revisorsuppdrag efter Kurt Hansson (UP) 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har med anledning av att Kurt Hanssons (UP) avsägelse som 
revisor godkändes 2021-11-10 upprättat ett nytt förslag till fördelning av 
lekmannauppdrag som revisor i stiftelser och bolag. Kommunrevisionen föreslår att 
Johan Magnusson (UP) efterträder Kurt Hansson (UP) på samtliga uppdrag förutom 
uppdraget som revisorsersättare i Lane-Rys Hembygdsförening eftersom det uppdraget 
föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Kommunrevisionens skrivelse, fördelning av uppdrag, inkommen 2021-11-24 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja Johan Magnusson (UP) till revisor och revisorsersättare i de bolag och 
stiftelser som redovisas i kommunrevisionens skrivelse, bilaga 2, till och med 2022. 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Sebastian Johansson 
Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Bilaga 1 Bevakningsgrupper för nämnder

Bevakningsgrupperna svarar för protokollsgranskning av kommunfullmäktige, kommunsty-

relse, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunalförbund.

Alla revisorer läser protokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse med utskott (Arbetsmarknad- och integrationsutskottet, Personalutskot-
tet samt Jävsutskottet)
Christian Persson, sammankallande

Bengt Andersson

Ulf Teghammar

Samhällsbyggnadsnämnd, Överförmyndare och Valnämnd

Christian Persson, sammankallande

Bengt Andersson

Ulf Teghammar

Socialnämnd

CJ Sernestrand, sammankallande

Tomas Amlöv

Joakim Lundvall

Barn och utbildningsnämnd, Kultur och fritidsnämnd och Vänortskommitten

Inger Gillberg-Carlsson, sammankallande

Johan Magnusson

Bo Sandell

Bevakningsgrupp för delårsrapport och årsredovisning

Tomas Amlöv, sammankallande

Christian Persson

CJ Sernestrand
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Bilaga 2 Fördelning av uppdrag 2021 - 2022

Bolag – helägda        Lekmannarevisor Ersättare
Uddevalla Utvecklings
AB

Christian Persson
CJ Sernestrand

Bengt Andersson,
Inger Gillberg-Carlsson

Uddevalla Energi AB
med dotterbolag (Bo-
husgas AB, Uddevalla
Energi Värme AB, Udde-
valla Kraft AB, Uddevalla
Elnät AB

Bengt Andersson,
Bo Sandell

Christian Persson,
Inger Gillberg-Carlsson

Uddevalla Hamntermi-
nal AB med dotterbolag
(Swanfalk Shipping AB)

Inger Gillberg-Carlsson,
Bo Sandell

Johan Magnusson
Joakim Lundvall

Uddevalla Omnibus AB
med dotterbolag (Lyse-
kils Busstrafik AB)

Christian Persson
CJ Sernestrand

Bengt Andersson
Bo Sandell

Uddevalla Turism AB CJ Sernestrand,
Ulf Teghammar

Joakim Lundvall

Uddevalla Vatten AB Inger Gillberg-Carlsson Bo Sandell
Bohuskustens Vatten-
vårdsförbund

Ulf Teghammar Finns inte

Bolag - delägda
Fyrstads Flygplats AB Christian Persson Finns inte
Mediapoolen Västra Gö-
taland AB

CJ Sernestrand Finns inte

Regionteatern Väst AB Johan Magnusson Tomas Amlöv
Västvatten AB Inger Gillberg- Carlsson Bo Sandell
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Stiftelser Revisor Ersättare
Bostadsstiftelsen Udde-
vallahem

Christian Persson
CJ Sernestrand

Ulf Teghammar, Joa-
kim Lundvall

Bostadsstiftelsen
Ljungskilehem

Christian Persson
Johan Magnusson

Ulf Teghammar
CJ Sernestrand

HSB: s stiftelse Jakobs-
berg

Bo Sandell
Johan Magnusson

Inger Gillberg-Carlsson
CJ Sernestrand

Gustavsbergsstiftelsen Inger Gillberg-Carlsson Bengt Andersson
Stiftelsen Bohusläns
muséum

Johan Magnusson CJ Sernestrand

Stiftelsen Backamo lä-
gerplats

Ulf Teghammar Bo Sandell

Stiftelsen Barnens dag  Bengt Andersson
Tomas Amlöv

Johan Magnusson

Stiftelsen Barnhemmets
vänner

Joakim Lundvall Tomas Amlöv

Max Albin Dahlgrens
stiftelse och stipendie-
fond

Ulf Teghammar Joakim Lundvall

Thordénstiftelsen Ulf Teghammar Johan Magnusson
Donationsfonder:
Emil Sahlgrens minne
samt
Särfond nummer 7

Tomas Amlöv Finns inte

Bengt Göran Erikssons
Stipendiefond

Johan Magnusson Tomas Amlöv

Ideella föreningar
Lane-Ryrs Bygdegårds-
förening x

Ulf Teghammar Bengt Andersson

Lane-Ryrs Hembygdsför-
ening x

Ulf Teghammar



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(4) 

2021-11-01 Dnr KS 2021/00001 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anmälningsärendena till handlingarna 
 
 
2021/7 
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL och LSS period 3 
 
2021/37 
Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av en konstfrusen 
isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av Uddevalla centrum. 
Kultur och fritidsförvaltningen har kontaktat både leverantörer och aktörer och gjort 
bedömningen att en sådan anläggning är en kostsam investering att göra. Förvaltningen 
har också tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, när väderleken tillåtit, 
anlagt tillfälliga isbanor i Uddevalla kommun.  
Beslut, kultur och fritidsnämnden anser att förslaget om isbana i centrum är intressant 
och skulle vara positivt för Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums intresseorganisationer är 
beredda att medverka till finansiering 
 
2020/499 
Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att göra Rimnersvallen 
mera tillgänglig för löpning för allmänheten. Kultur och fritidsnämnden avslog 2020- 
01-22 (§ 7) ett medborgarförslag med liknande intention. Under hösten och våren 2020 
respektive 2021 har löparbanorna emellertid varit belysta för att föreningar under tid av 
pandemi inte skulle behöva trängas i Rimnershallen. Detta har fungerat väl. Om ingen 
ombyggnation av Rimnersvallen sker måste belysningen dock bytas ut då den är uttjänt. 
Detta för med sig en kostnad som behöver hanteras i budgetarbetet. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska sträva efter att göra 
Rimnersvallen mer tillgänglig för allmänheten genom att ha belysningen tänd en eller 
flera dagar i veckan. 
 
2020/595 
Klass 9 A på Västerskolan har skickat ett medborgarförslag om att låta ungdomar ha 
mer roligt med hjälp av sport och annat. Förslagsställaren menar att det saknas 
aktiviteter som hjälper unga till en bra fritid. Tillsamman med klass 9A på Västerskolan 
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har vi ((Jonas Källman, Lotta Henriksson, David Gylfe (Mobila fritidsledarteamet) och 
Åsa Andersson (Utredare)) därför jobbat i 8 fokusgrupper i syfte att vidareutveckla 
ovanstående förslag. Fokusgrupperna genomfördes parallellt under en 90-minuters-
lektion i samhällskunskap i ordinarie klassrum på Västerskolan. Klassläraren och två 
socialpedagoger från Västerskolan hjälpte till att genomföra samtalsprocesserna. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2021 
gör en ansökan till Hälsopolitiska rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv 
fritidsverksamhet inriktad på fysisk aktivitet i anslutning till någon högstadieskola i 
Uddevalla. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/477 
Beslut från Kammarrätten angående överklagan om återkallande av uppdrag för 
förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt kommunalråd, laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 2020/436  FR Mål nr 8839-20, KR Mål nr 5700-21 
 
2020/485 
Beslut från Kammarrätten angående överklagan om val av ledamöter och ersättare i 
styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i 
vissa fall delar av perioden, ny majoritet KS 2020/433 Mål nr 9033-20 Mål nr 5701-21 
 
2021/247 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att eftersom parkeringsplatserna vid den gamla 
förskolan kommer att försvinna vill hon att kommunen i stället anlägger en parkeringsyta på 
gräsytan invid fastigheten innan Blekevägen 49. Kommunen kommer när planändringen för 
Uttern 1 är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen, så att föreningen kan anordna 
parkering där.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
 2021/226 
 Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att han vill ha en översyn av 
parkeringsplatserna på Bleket. Eftersom parkeringsplatserna vid den gamla förskolan kommer 
att försvinna vill han att kommunen i stället anlägger en parkeringsyta på gräsytan invid 
fastigheten Uttern 1. Kommunen kommer när planändringen för Uttern 1 är klar, sälja av den 
önskade markytan till föreningen, så att föreningen kan anordna parkering där. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
2020/237 
 Förslagsställaren önskar en fin utomhuspark med motorik/gymredskap (likt den som finns i 
Bjursjön) längs strandpromenaden i Ljungskile! Öka invånare och turisters spontanidrott och 
hälsa.  Förvaltningen har fått i uppdrag att se över helheten i området runt och i Ljungskile 
hamn. I dagsläget går det inte att säga hur området kommer att utformas men stor vikt läggs på 
att området ska göras mer attraktivt, inbjudande och tillgängligt. Förvaltningen tar till sig 
synpunkterna i medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med att utveckla Ljungskile hamn i 
kombination med den befintliga intilliggande strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
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2020/619 
Förslagsställaren önskar öka trafiksäkerheten på Björkvägen i Ljungskile, främst för skolbarn på 
Linnea- och Ljungskileskolan. Trafiksäkerheten är viktig, framför allt utefter skolvägar. 
Björkvägen är en smal gata, ner till 4,5 meter på sina håll, där det saknas utrymme för en 
trottoar.  När det gäller passagen över Björkvägen mellan stigen och trappan finns behov av att 
göra en trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att gående lättare ska uppmärksammas på Björkvägen. 
Åtgärden läggs till i samhällsbyggnads åtgärdslista. Listan uppdateras kontinuerligt och 
åtgärderna prioriteras där i inbördes ordning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat 
 
2020/780 
Förslagsställaren skriver i sitt meborgarförslag om att Gula Villan på Emmausområdet ska 
användas till daglig verksamhet inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till socialnämnden. I 
samband med detta visades också villan för representanter från socialtjänsten. 
Socialnämndens svar på remissen klargör att Gula Villan är under renovering av 
vuxenutbildningen och att renoveringen kommer att ta ett antal år då det sker i 
undervisningsform. Planen är att den sedan ska kunna användas av socialtjänsten för att 
driva någon typ av verksamhet. Då det är lång tid till dess att lokalerna kan tas i anspråk 
är socialnämndens bedömning att det är för tidigt att starta en mer detaljerad utredning 
om verksamhetsinnehållet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till Socialnämndens yttrande. 
 
2020/704 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att han önskar en utökad parkeringsyta 
vid parkeringen norr om Bjursjön då den befintliga ytan ofta är fullbelagd. Denna 
grusyta utökades som en del i projektet med upprustningen av en del av Lelången som 
genomfördes tidigare i år. Ytan är nu drygt dubbelt så stor som tidigare. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/732 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att eftersom parkeringsplatserna vid 
den gamla förskolan kommer att försvinna vill hon att kommunen i stället anlägger en 
parkeringsyta på gräsytan invid fastigheten innan Blekevägen 49. Kommunen kommer 
när planändringen för Uttern 1 är klar, sälja av den önskade markytan till föreningen, så 
att föreningen kan anordna parkering där. Tills detta att detta är klart hänvisar 
kommunen till en allmän parkeringsyta vid Blekets kyrka med låg beläggning. Denna 
parkering finns i nära anslutning till både parkeringsplatserna vid den gamla förskolan 
och den grönyta man önskar anlägga en parkering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
315919 
Gemensam skrivelse från Fyrstads Flygplats AB:s ägarkommuner Trollhättan, 
Vänersborg, Uddevalla och Lysekil angående behovet av temporär allmän trafikplikt. 
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Vänortskommitténs protokoll 2021-11-11 
 
Demokratiberedningens protokoll 2021-11-11 
 
 
2019/708 
Ulf Larsson har inkommit med ett medborgarförslag rörande ökad säkerhet vid 
områdena Dalaberg och Hovhult. I förslaget framställer Ulf Larsson att det är en 
återkommande problematik i de bägge områdena med förstörelse vid skolorna, 
kommunbilar, bränder samt stenkastning mot bussar och väktare. Denne presenterar tre 
förslag: Det första att öka kamerabevakningen runt skolor och allmänna platser, det 
andra genom att öka antal patrullerande väktare/poliser i området samt det tredje att 
kommunen ska offentliggöra namn på de personer som blir straffade för brott. 
Beslutanderätten har delegerats till kommunstyrelsen. Då kamerabevakning och 
ordningsvakter förutsätter tillstånd från statliga myndigheter är det inget som 
kommunen själv kan bestämma. Kommunen kan inte heller bestämma över polisen och 
hur dem genomför och bedriver sin verksamhet. Slutligen ska inte Uddevalla kommun 
publicera namn på de personer som blivit dömda för brott, då det kan vara olagligt.  
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 



 

 

 
Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
      X    Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 

o Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period:      1 sep – 31 okt 
                                                                             
År: 2021                          Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                             
                                       
                                                                                              
Datum för 
beslut/avbrott

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka

Man/ 
pojke

2020-07-16 20/25 Särskilt boende för äldre X 
2021-01-14 21/01 Särskilt boende för äldre X 
2021-03-31 21/02 Särskilt boende för äldre X 
2021-09-28 21/04 Särskilt boende för äldre X
2021-08-11 21/05 Särskilt boende för äldre X
2021-06-22 21/06 Särskilt boende för äldre X 
2021-04-28 21/07 Särskilt boende för äldre X 
2021-06-21 21/08 Särskilt boende för äldre X
2021-01-13 21/09 Särskilt boende för äldre X
2021-05-27 21/10 Särskilt boende för äldre X
2021-06-09 21/11 Särskilt boende för äldre X
2021-06-28 21/12 Särskilt boende för äldre X 
2021-04-26 21/13 Särskilt boende för äldre X 
2021-05-24 21/14 Särskilt boende för äldre X
2021-05-26 21/15 Särskilt boende för äldre X
 



       

 

 
Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS  
 

X   Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
      X   Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

Avser rapportering för period: 1 sep – 31 okt 2021    
                                                                             
År: 2021                               Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                     
                                       
                                                                                              
   Person 

Ex 1, 2, 3 
Vilken typ av insats Kvinna/ 

flicka
Man/ 
pojke 

2017-08-22 1/18 Bostad för vuxna X
2017-11-06 4/18 Bostad för vuxna X 
2019-01-17 1/20 Daglig verksamhet X
2019-12-19 16/20 Daglig verksamhet X
2020-03-31 39/20 Korttidsvistelse X
2020-04-06 47/20 Daglig verksamhet X
2020-04-20 48/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 49/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 53/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 57/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 60/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 62/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 65/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 67/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 69/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 70/20 Daglig verksamhet X



       

 

2020-04-06 71/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 73/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 75/20 Daglig verksamhet X
2020-04-09 77/20 Kontaktperson X
2020-04-09 78/20 Kontaktperson X
2020-04-06 91/20 Daglig verksamhet X
2020-06-08 100/20 Boende vuxna X
2020-02-27 105/20 Daglig verksamhet X
2020-04-06 106/20 Daglig verksamhet X
2020-08-31 108/20 Ledsagarservice X
2020-10-13 116/20 Daglig verksamhet X
2020-02-10 1/21 Ledsagarservice X
2020-10-08 2/21 Kontaktperson X
2020-11-20 6/21 Kontaktperson X
2020-11-30 8/21 Kontaktperson X
2020-12-02 9/21 Avlösarservice i hemmet X
2021-01-13 11/21 Boende vuxna X
2020-12-22* 12/21 Daglig verksamhet X
2021-01-25 14/21 Boende vuxna X
2021-02-01 15/21 Boende vuxna X
2021-02-01 16/21 Ledsagarservice X
2021-02-08 18/21 Kontaktperson X
2021-02-15 19/21 Kontaktperson X
2021-02-16 20/21 Boende vuxna X
2021-02-16 21/21 Boende vuxna X
2021-03-08 23/21 Ledsagarservice X
2021-03-09 24/21 Kontaktperson X
2021-03-10 25/21 Daglig verksamhet X
2021-03-16 26/21 Ledsagarservice X



       

 

2021-03-26 27/21 Daglig verksamhet X
2021-03-30 28/21 Boende vuxna X
2021-03-31 29/21 Kontaktperson X
2021-03-05 30/21 Daglig verksamhet X
2021-04-30 31/21 Daglig verksamhet X
2021-05-07 32/21 Daglig verksamhet X
2021-05-14 33/21 Boende vuxna X
2021-05-19 34/21 Boende vuxna X
2021-05-19 35/21 Boende vuxna X
2021-06-02 36/21 Boende vuxna X
2021-06-07 37/21 Boende vuxna X
2021-06-09 38/21 Daglig verksamhet X
2021-06-11 39/21 Daglig verksamhet X
2021-06-18 40/21 Daglig verksamhet X
2020-08-31 41/21 Ledsagarservice X
2021-05-12 42/21 Korttidsvistelse X
2021-06-28 43/21 Daglig verksamhet X
2021-05-19 44/21 Kontaktperson X
2021-04-23 45/21 Boende vuxna X
2020-12-02 46/21 Boende vuxna X
2021-06-08 47/21 Kontaktperson X
2021-06-03 48/21 Daglig verksamhet X
2021-06-03 49/21 Daglig verksamhet X
2021-06-15 50/21 Boende vuxna X
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Till Kommu n ledningskontoret

Uddevalla Kommun

Ett medborgarförslag

Lj u ngs ki le 2021.-tt-22

Vi önskar en fontän på torget i Ljungskile finansierad och administrerad av

Uddevalla Kommun.

Mitt namn är Per Berndtsson och jag har tillsammans med Gunnar Lundstedt

samt Thomas Kofoed för en tid sedan beslutat verka för att vi får en fontän på

torget i Ljungskile. Den skulle utan tvekan skänka trivsel över torget, försköna
det och så klart bli en plats för samvaro och vila.

Vi sände ut en förfrågan till de flesta av affärsidkarna kring torget och fann på

en gång att det fanns ett brett stöd för en sådan utsmyckning. Även

samhällsföreningen visade sitt fulla stöd vilket så klart gladde oss.

Emellertid kom pandemin emellan och la sitt förlamande lock över all aktivitet.
ldag anar vi kanske en ljusning, varför vi ånyo tar upp ärendet i form av ett
medborgarförslag.

d={#
Thomas

Per Berndtsson

Gunnar Lundstedt
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 november 2021 18:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Bygga gång/cykelbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
Att det byggs en gång/cykelbana mellan väg 832 till Hogstorps skola.  
 
Det finns idag cykelbana längs väg 832 vid skolan men den ca 50 meter långa vägsnutten från väg 832 
till skolan saknar cykelbana. Som vid det flesta skolor är det mycket trafik av bussar och bilar vid vissa 
tider när skolan börjar/slutar. Avsaknaden av cykelbana gör det farligt för barn att ta sig till skolan 
själv då de tvingas gå i vägkanten och samsas med bussar och bilar. Hade det funnits en 
gång/cykelbana kunde fler föräldrar kunnat låta sina barn gå och cykla i högre utsträckning än idag 
vilket kan spara flera bilresor, miljö och minskat vägslitage. 
 
Dagens datum: 
20211120 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 november 2021 14:40 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skolträdgårdar på våra skolor 
 
Ditt medborgarförslag: 
En skolträdgård är i Sverige en trädgård uppförd i pedagogiskt syfte i anslutning till en skola, där 
elever kan lära sig om växter och odling. Skolträdgårdar var vanlig i svenska folkskolan under 1800-
talet andra hälft och början av 1900-talet.  
När Sveriges riksdag 1842 beslutade att införa allmän och obligatorisk folkskola i hela Sverige 
stiftades även en lag att där skulle förekomma undervisning i trädgårdsskötsel Det fanns flera 
pedagogiska idéer kopplade till skolträdgården. Undervisningen skulle inte bara sprida kunskap om 
odling utan även leda till att folk i allmänhet skulle äta mer frukt och grönt. Det fanns även tankar om 
att trädgårdsodling var ett effektivt sätt att främja barn till att bli ordningsamma, estetiskt och 
ekonomiskt medvetna samhällsmedborgare. 
I 1919 års läroplan fanns detaljerade instruktioner för hur undervisningen i skolträdgården skulle 
skötas, där den kunde fungera som utgångspunkt i merparten av alla skolans ämnen. 
I 1919 års kursplan kan vi bland annat läsa: 
”TRÄDGÅRDSSKÖTSEL. MÅL. o Undervisningen i trädgårdsskötsel i folkskolan har till uppgift att 
genom trädgårdsarbete och i anslutning därtill meddelade insikter bibringa barnen en grundläggande 
kännedom om skötseln av en mindre hushållsträdgård samt därigenom hos dem väcka intresse och 
håg för arbetet i jorden samt kärlek till naturen.” 
”Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö och rotköksväxter; 
växters förökning genom sticklingar och avläggare; trädgårdslandens höstberedning”. 
”jordförbättring, naturliga gödselmedel och deras tillvaratagande; odling och skörd av bladköksväxter 
och gurkor; plantering och skötsel av jordgubbar rabarber och fleråriga blomsterväxter; plantering av 
fruktträd och bärbuskar samt deras fortsatta vård; fruktens skörd, sortering och förvaring; 
trädgårdslandens höstberedning.” 
Det betonas också hur trädgårdsodling kan integreras med andra skolämnen. 
 
Detta skulle fungera alldeles utmärkt även idag. Horisontell integration mellan ämnen där 
skolträdgården är en praktisk och visuell del i kunskapsinhämtandet. Och intresseskapare för vikten 
av egenförsörjning samt kanske även för de gröna näringarna. Grön pedagogik med andra ord. 
Det finns alltså många vinster även idag av att införa skolträdgårdar på alla kommunens skolor. De är 
enkla att anlägga, till exempel genom pallkragar i lämplig höjd. Under sommarperioden kan det vara 
lämpligt att fritidshemsavdelningarna ansvarar för skolträdgårdarnas kontinuerliga skötsel. 
 
Jag föreslår därför att Uddevalla kommun tillser att Alla kommunala skolor med förskoleklass till 
årskurs 6 får tillgång till en egen skolträdgård. 
 
Dagens datum: 
2021-11-18 
 
Namn: 
Pär Allvin 
 



 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 november 2021 12:38 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
konstgräsplan för fotboll 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, jag heter Viggo och är elva år.  
 
 
Jag älskar att spela fotboll och jag önskar att ni kunde göra en till konstgräsplan för fotboll. i 
Uddevalla. Och varför jag önskar det är för att som det är nu kan mitt lag bara få två tränings tider i 
veckan. Jag skulle vilja träna mer för jag tycker det är jättekul att spela fotboll och min dröm är att bli 
fotbollsproffs. Jag bor i kasen nära skogslyckan och önskar att ni kunde göra en konstgräsplan som 
jag kunde cykla till med mina kompisar och där mitt lag kunde få fler träningstider. 
 
Dagens datum: 
18 November 2021 
 
Namn: 
Viggo Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende:   KS 2021/664 
Nollbasbudgetering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kommunal budget – ja det brukar inte intressera så många. Inte ens alla förtroendevalda har insikt i 
vad det är hen beslutar och konsekvenserna av detsamma. Men, då det är en av de viktigaste 
styrfunktionerna i kommunen borde budgetprocessen och framtaga förslag också göras mer 
överskådligt för medborgarna, såväl som för de förtroendevalda.  
Idag kan man lite styggt säga att budgeten är ett självspelande piano. Hen ser vad vi gjort av med 
innevarande år, lägger till något politiskt gångbart – och så ökar hela tiden budgetomslutningen. Ofta 
utan att vi kan se några praktiska resultat i den kommunala kärnverksamheten. Det verkar också som 
helt omöjligt att ta bort något från den lokala budgeten. Men den byråkratiska överbyggnaden har 
dessutom fått öka – år för år. 
Det finns dock andra sätt att angripa problematiken på. Om vi börjar med nollbasbudgetering och 
styr detta bl a utifrån principerna om vad som lag och förordning kräver av vår kommun och därefter 
värderar det vi anser vara väsentligt – då kan vi få en större transparens och förhoppningsvis ett 
större engagemang kring hur vi använder allas våra skattepengar. 
Nollbasbudgetering introducerade för första gången på 70-talet av Peter A. Pyhrr i en artikel i Harvad 
Business Review. Metoden började användas av allt fler som ett alternativ till den traditionella 
budgeteringen, dvs. den som till stor del baseras på resultatet från föregående år, inklusive mindre 
justeringar beroende på förväntningar och krav.  
Nollbasbudgetering handlar i grund och botten om att man inför varje ny budgetcykel och börjar om 
från noll, med ett blankt papper. Budgeten byggs sedan nerifrån och upp baserat på att varje 
funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat som 
funktionen tillför. Rätt använt ger nollbasbudgetering verksamheten bättre koll över kostnader. Det 
ger en insyn i vilka som är de stora kostnadsdrivarna, men även vilka funktioner eller uppgifter som 
tillför värde. Dessutom möjliggör metoden att organisationens strategier och långsiktiga mål i större 
grad kan knytas till specifika funktioner och uppgifter inom organisationen.  
Den kommunala verksamheten i Uddevalla är fylld av vackra mål. Men när målen ska uppnås – 
framför allt i kärnverksamheter som omsorg och utbildning- framgår ganska tydligt att det inte finns 
medel att klara av dessa mål. Det hyvlas ekonomiskt lite här och där i verksamheten, men målen 
ligger kvar. På sikt skapar detta en otydlig styrprocess – vi har vackra mål men vi kommer aldrig att 
nå dit. 
Med tanke på de prognoser som SKR har lämnat om kraftigt sjunkande totala intäkter i 
kommunsektorn de närmaste åren är det dax för Uddevalla att ta budgetprocessen och 
prioriteringarna av våra skattepengar till en ny nivå. 
 
Jag föreslår att: 
1. Uddevalla kommun skyndsamt inför ett system med nollbasbudgetering som utgår 
från 
a) Att uppfylla krav enligt lag och förordning 
b) Att mål som sätts upp i budget  finansieras till 100 procent 
 
2. Att kommunen årligen initierar en folkbildningskampanj om hur man avser att 
använda våra gemensamma skattepengar. Detta innan beslut tas så att medborgarna kan efterhöra 
åsikter från de politiska partierna och kanske påverka desamma. 
 
Dagens datum: 2021-11-15 
Namn: Pär Allvin 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende:   KS 2021/663 
Kvartersanknutna boulebanor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kultur- och fritidssektorn i Uddevalla kommun har många fina mål. Tyvärr verkar de byråkratiska 
pappersprodukterna dominera. Under 1990-talet fanns det stora visioner om ”Uddevalla-
Idrottsstaden”, för att nu nämna något storstilat projekt – som mest blev projekt. 
Nu har jag ett förslag som enligt min mening kan ge omedelbar verkstad för socialt umgänge, 
friluftsspel och kanske samtidigt vara en konkret och positiv arbetsmarknadsåtgärd. 
Satsa på kvartersanknutna bouleplaner i kommunal regi. 
Boule (Pétanque) som sport och fritidssysselsättning ökar. Den är lämplig för i princip alla åldrar och 
funktionsvariationer. Det skulle kunna bli praktiska och enkla mötesplatser på nära håll. 
Bouleplaner är enkelt att anlägga – det behövs bara 4x15 meter för en bana av tävlingsmått – och lite 
kringyta. Den byggs med olika grusprodukter och toppas med stenmjöl. Och därtill en träram som 
inramar det hela. Om ytan behövs för annan användning – jag då är det enkelt att ta bort planen. 
Anläggning och skötsel av planerna skulle också kunna vara ett konkret och enkelt  
arbetsmarknadsprojekt istället för många av de idag existerande ”hitte-på-projekten”. 
För att också göra en kulturell insats skulle planerna kunna döpas efter lokala framstående kvinnliga 
idrottare eller idrottsledare. 
Jag föreslår därför att: 
Uddevalla kommun snarast anlägger ett antal kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort. 
 
Dagens datum: 
2021-11-15 
 
Namn: 
Pär Allvin 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Uddevalla - en kärnenergifri zon 
 
Ditt medborgarförslag: 
På senare tid har det åter förts fram tankar om att bygga kärnenergirektorer i Uddevalla. Detta är 
inget hållbart sätt att omvandla energi. Risken för radioaktiv strålning vid drift och vid förvaring av 
bränslet är väl känd. För att nu inte tala om risker vid processen att bryta uran och få fram bränslet.  
Uddevalla kommun bör därför deklareras som en kärnernergi zon – som trygghet för nuvarande och 
kommande generationer. 
I vår kommun prioriterar vi i stället energiomvandling från sol, vind, vatten och bioenergi. 
Det bör också innebära att vi i alla kommunala verksamheter, inklusive våra bolag, köper elenergi 
från långsiktigt hållbara energikällor och absolut inte från kärnkraft.  
Med hänvisning till ovanstående vill jag att: 
Uddevalla kommun deklarerar sig som en kärnenergifri zon vilket ska vara vägledande i alla 
planärenden Uddevalla kommun och dess bolag endast köper in elenergi från långsiktigt hållbara 
energikällor som sol, vin, vatten och bioenergi. 
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Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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